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Katalóg UAZ 3163 Patriot  

 
    Lux Premium 

Expedition 

Benzínový motor V = 2,7 L (ZMZ 409051), Euro-6    ✓ 

VŠEOBECNÉ     

Jedna palivová nádrž    ✓ 

Ochrana palivovej nádrže    ✓ 

5-stupňová manuálna prevodovka    ✓ 

2-rýchlostná prevodovka s elektrickým pohonom    ✓ 

Nápravy Spicer (i = 4,625)    ✓ 

Parkovacia brzda so zaistením zadných kolies    ✓ 

Hlavica radenia prevodov s tlmičom    ✓ 

Tyč stabilizátora zadného zavesenia    ✓ 

BEZPEČNOSŤ      

Hydraulický posilňovač riadenia    ✓ 

Zariadenie pre núdzové volanie ERA-Glonass    ✓ 

Airbag vodiča    ✓ 

Airbag spolujazdca vpredu    ✓ 

Predné bezpečnostné pásy s predpínačmi a obmedzovačom sily    ✓ 

3 bodové bezpečnostné pásy vzadu (3 ks)    ✓ 

Pripomenutie bezpečnostného pásu vodiča    ✓ 

Opierky hlavy pre zadné sedadlá (2 ks)    ✓ 

ISOFIX na zadných sedadlách    ✓ 
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Protiblokovací brzdový systém (ABS)    ✓ 

Elektronické rozloženie bŕzd (EBD)    ✓ 

Elektronický stabilizačný program (ESP)    ✓ 

Systém kontroly trakcie (TCS)    ✓ 

Ovládanie bŕzd v zákrutách (CBC)    ✓ 

Hydraulický brzdový asistent (HBA)    ✓ 

Hill Hold Control (HHC)    ✓ 

Režim OFF-ROAD na brzdenie na voľnom povrchu    ✓ 

INTERIÉR     

Skrinka spolujazdca so svetlom a vypínačom    ✓ 

Skrinka spolujazdca s chladením    ✓ 

Rukoväť stĺpika A, B (4ks)    ✓ 

Prístrojová doska so 4 ukazovateľmi a palubným počítačom s bielym podsvietením, chrómovanou 

obrubou 

   ✓ 

Palubný počítač v angličtine    ✓ 

Vonkajší indikátor teploty na prístrojovej doske    ✓ 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča    ✓ 

Multimédiá a tempomat na volante    ✓ 

Hlavica radenia a páka ručnej brzdy s koženým zdobením    ✓ 

Nové predné sedadlá (nastaviteľné a vyhrievané), nastaviteľná bedrová opierka (sedadlo DR). Nové 

dizajnové zadné sedadlá s lakťovou opierkou a držiakmi na nápoje. Kombinované čalúnenie sedadiel z 

tmavého textilu a kože. 

   ✓ 

Kryt kufra     ✓ 

EXTERIÉR  
Exkluzívna farba 

• Oranžová nemetalická 

   ✓ 

Vložky podbehov (zadné a predné)    ✓ 

Blatníky (predné)    ✓ 

Nová dizajnová mriežka chladiča s chrómovanými prvkami    ✓ 

Predný nárazník, zadný nárazník, lišty a prahy vo farbe karosérie    ✓ 
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Rukoväte dverí a kľučka kufra vo farbe karosérie    ✓ 

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie so smerovými svetlami    ✓ 

Vyhrievané a elektrické spätné zrkadlá    ✓ 

Prídavné brzdové svetlo LED     ✓ 

Denné svietenie (LED DRL)    ✓ 

Predné hmlové svetlá + riadiaca jednotka svetiel    ✓ 

BFGoodrich A/T pneumatiky 225/75 R16 (5ks), zliatinové kolesá „Football design“ (4ks), rezervné koleso 

na oceľovom rafiku  

   ✓ 

Nosič rezervného kolesa s podpisom „Patriot“    ✓ 

Aktívna anténa, GPS + Glonass    ✓ 

KOMFORT     

Elektricky ovládané okná     ✓ 

Spätné zrkadlo na čelnom skle    ✓ 

Plynové vzpery kapoty    ✓ 

Tempomat    ✓ 

Automatická jednozónová klimatizácia    ✓ 

Centrálne zamykanie    ✓ 

Imobilizér    ✓ 

Príprava zvuku (káblový zväzok pre rádio a reproduktory vo dverách)    ✓ 

Multimediálny systém 2DIN 7 "dotykový displej, 6 reproduktorov    ✓ 

Zadná kamera (v rukoväti dverí kufra)    ✓ 

Navitel – navigácia s mapami Európy    ✓ 

Zástrčka zapaľovača cigariet    ✓ 

12V zásuvka v palubnej doske    ✓ 

Nákladné háky v kufri    ✓ 

Funkcia stropného osvetlenia predných a zadných strešných svetiel    ✓ 

Bočné osvetlenie kufra    ✓ 

Bezpečnostný alarm s diaľkovým ovládaním centrálneho zámku    ✓ 

Bezpečný parkovací systém s prednými a zadnými senzormi    ✓ 

Vyhrievaný volant    ✓ 
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Kožený volant    ✓ 

12V zásuvka v batožinovom priestore    ✓ 

Bezrámové stierače čelného skla    ✓ 

Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy    ✓ 

Vývod kúrenia pre cestujúcich vzadu    ✓ 

DOPLNKOVÁ VÝBAVA „EXPEDITION“     

Offroad balíček 

• Navijak (ťažná sila až 4 000 Kgf) 

• Ochrana navijaku a tyčí riadenia  

   ✓ 

Ťažné zariadenie    ✓ 

Ochrana bočných stupňov    ✓ 

Strešný nosič    ✓ 

Rebrík dverí kufra    ✓ 

     


