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Naším posláním je zpřístupnit zajímavé produkty východoevropského automobilového průmyslu
všem zájemcům ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Nabídka vozidla UAZ 236021 Profi Singlecab box

Základní technický popis
Lehký terénní nákladní automobil UAZ 23602 Proﬁ AMC se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokým užitečným
zatížením. Díky prostorné prachotěsné skříňové nástavbě můžete převézt bez problémů i velmi rozměrné předměty v
náročných ztížených podmínkách. Výrobce se zaměřil také na bezpečnost posádky, kterou zajišťuje speciálně
tvarovaná kapota a pasivní zádržné systémy. Nový UAZ 23602 Proﬁ AMC je vhodnou volbou i na dlouhé trasy,
především díky možnosti továrního pohonu na LPG.
Kategorie vozidla:
Pohon:
Celková hmotnost:
Užitečná hmotnost:
Počet míst k
sezení / dveří:
210 mm

N1G
4x4
2385 kg
1112 kg
2/2
Světlá výška:
Hlavní rozměry (D × Š ×
V):

Rozvor:
Rozchod vpředu:
Rozchod vzadu:
Objem palivových nádrží:

3 500 mm
1622 mm
1618 mm
72 L

5907 × 2177 × 2883 mm

Motor ZMZ-409051 PRO

Revoluční motor typu 409051 PRO od společnosti ZMZ se pyšní zvýšeným výkonem a točivým momentem.
Konstruktéři při jeho výrobě aplikovali nejmodernější technologie pro dosažení efektivní úspory paliva, které však
řidiče při jízdě nikterak neomezují. Díky modernizaci nabízí pohonná jednotka nejvyšší točivý moment už ve
středovém spektru otáček, proto jde o univerzální čtyřválec pro použití na silnici v terénu.

Palivo:
Zdvihový objem motoru:
Výkon:
Točivý moment:
Spotřeba:
CO2:

Benzín
2693 mm 3
110 kW / 5000 ot/min
235.4 Nm / 2650 ot/min
Benzín 11,4-12,4, LPG 10,311,3 l/100km
Benzín 255-278, LPG 231253 g/km

UAZ 23602 Proﬁ AMC v provedení Box se chlubí úspornou pohonnou jednotkou ZMZ 409052 PRO LPG na zkapalněný
ropný plyn, ovšem lze dodat i s motorem spalujícím čistě benzin. Vozidlo ve standardu disponuje stavitelným
sloupkem řízení, systémem ABS a airbagem řidiče. Nová palubní deska s rozšířenými funkcemi má svůj základ ve
vlajkového lodi výrobce, modelu UAZ 3163 Patriot AMC. Kromě mechanicky řazeného pohonu 4x4 se nabízí také
varianta s pohonem zadní nápravy.

Výbavy
Standard 4x4

Standard 4x4 LPG

Bílá základní

+

+

Šedá metalická

O

O

Stříbrná metalická

O

O

Benzínový motor ZMZ 409051 PRO MPI AMCE6

+

-

Benzínový motor ZMZ 409052 PRO MPI AMCE6 LPG

-

+

Hlavní pětirychlostní manuální převodovka

+

+

Přídavná převodovka mechanicky ovládaná

+

+

Přední tuhá náprava

+

+

Zadní tuhá náprava

+

+

Uzávěrka zadního diferenciálu

O

O

Nádrž na LPG

-

+

Palivová nádrž

+

+

Nastavitelný sloupek řízení

+

+

Parkovací brzda

+

+

Střešní spoiler

O

O

Airbag řidiče

+

+

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče

+

+

Samonavíjecí přední bezpečností pásy

+

+

Přední kotoučové brzdy

+

+

Zadní bubnové brzdy

+

+

ABS + EBD

+

+

ERA-GLONASS

+

+

Stropní panel

+

+

Sluneční clony

+

+

Přístrojová deska se dvěma ručičkovými ukazateli a palubním počítačem

+

+

Zásuvka 12V

+

+

Nový ergonomický volant

+

+

Nové multifunkční páčky pod volantem

+

+

Páka mechanického ovládání přídavné převodovky

+

+

Interiérové čalounění "Standard"

+

+

Barvy

Obecné

Bezpečnost

Interiér

Exteriér

Maska vozu s logem UAZ v grafitové barvě

+

+

Přední nárazník v černé barvě

+

+

Kliky dveří v černé barvě

+

+

Prahové protiskluzové nášlapy

+

+

Halogenové denní svícení

+

+

Ocelové ráfky s pneumatikami 225/75 R16C, ocelové rezervní kolo

+

+

Přední a zadní plastové podběhy

+

+

Determální (zelená) skla (mimo zadního)

+

+

Záslepka pro anténu

+

+

Posilovač řízení

+

+

Elektricky ovládaná přední okna

+

+

Nový ovladač světel

+

+

Centrální zamykání

+

+

Imobilizér

+

+

Záslepka 2 DIN

+

+

Osvětlení úložné schránky

+

+

Stropní osvětlení

+

+

Dvoutónový klakson

+

+

Vyhřívané čelní sklo

O

O

Manuální klimatizace

O

O

Výškově stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou

O

O

Vyhřívaná přední sedadla

O

O

Tempomat

O

O

Široká zpětná zrcátka

+

+

Široká směrová světla

+

+

+

+

O

O

Komfort

Komfortní paket

Rozšiřující paket Wide

Skříňová nástavba Standard
Standard
Skříňová nástavba Optimum
Optimum

v základní ceně

nedostupné

O

Skříňová nástavba Standard
Rozměry: 3100x2160x2135 mm
Stěny: galvanizovaná ocel s plastovým překrytím
Podlaha: voděodolná překližka
Vnější osvětlení: diodové
Izolace: polyuretanová
Nástupní schůdky
Elektrická zásuvka
Skříňová nástavba Optimum
Rozměry: 3100x2160x2225 mm
Stěny: galvanizovaná ocel s plastovým překrytím
Vnější osvětlení: diodové
Sendvičové panely
Izolace: PU pěna
Nástupní schůdky
Elektrická zásuvka

za příplatek

doplňková informace

Na přání je možné UAZ 23602 Proﬁ Box AMC osadit ještě chladírenskou nástavbou s teplotním
operačním rozsahem -20 až +10 stupňů Celsia.

Základní varianty lakování vozidla UAZ 236021 Profi Singlecab box
Bílá základní

Příplatkové varianty lakování vozidla UAZ 236021 Profi Singlecab box UAZ 236021
Profi Singlecab box
Šedá metalická

Stříbrná metalická

Informace

Platební podmínky
Je vyžadována zálohová platba ve výši nejméně 80 % z celkové ceny při objednávce nového vozidla do výroby. Lze
nastavit individuálně.

Dodací lhůta vozidla
Při objednávce nového automobilu je dodací lhůta 6-9 měsíců, pokud není vozidlo skladem u výrobce v Kazachstánu.

Záruční podmínky vozidel UAZ AMC
Standardní záruční doba stanovená importérem, obsažená v aktuální cenové nabídce vozidla, činí 24 měsíců nebo do

ujetí 100.000 km, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Záruční podmínky je možné v obchodním styku
mezi podnikajícími subjekty sjednat individuálně, záruční dobu na vozidlo lze po dohodě se zákazníkem
prostřednictvím slevy snížit, za příplatek naopak zvýšit. Snížení záruky není možné sjednat v případě prodeje vozidla
fyzické nepodnikající osobě. Podmínky záruky se řídí oboustraně podepsanými Záručními podmínkami k vozidlu, které
tvoří nedílnou přílohu kupní smlouvy a předávané dokumentace.

Záruční opravy vozidel UAZ AMC
Zjištěnou vadu vozidla v záruční době můžete uplatnit:
1. V záručním servisu, společnosti AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27, Hradec Králové,
případně u jiného vybraného záručního servisu v servisní síti AMC (záruční servis je oprávněn provádět záruční
opravy bez souhlasu prodávajícího)
2. U prodávajícího, který v případě potřeby vydává jednorázové oprávnění - písemný souhlas s odstraněním
konkrétní vady ve vybraném autorizovaném servisu v servisní síti AMC (autorizovaný servis není oprávněn
provádět záruční opravy bez souhlasu prodávajícího)

Pravidelný servis vozidel UAZ AMC
1. Servisní služba AMC full-service:
Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován opravárenským
střediskem importéra, autorizovaným servisem AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec
Králové, a to prostřednictvím služby AMC full-service. Za předem dohodnutý ﬁxní poplatek může být vozidlo
pravidelně odváženo do servisu importéra z kteréhokoli místa ČR a po vykonání servisních prací bezprostředně
dovezeno zpět, s veškerým pojištěním odpovědnosti za převzaté vozidlo.
2. Servisní služba prostřednictvím sítě autorizovaných servisů AMC:
Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován smluvním
autorizovaným servisem prodávajícího, s garantovaným výskytem nejdále 40 km od místa provozu vozidla.
Autorizovaný servis je povinen a oprávněn vykonávat na vozidle pro jeho uživatele veškerou úplatnou servisní a
opravárenskou činnost. Autorizovaný servis není automaticky oprávněn k uplatnění práv kupujícího z poskytnuté
záruky, avšak po konkrétním písemném souhlasu prodávajícího může být oprávněn k jejich vyřízení.
3. Najdi svůj servis
Znáte ve svém okolí autoservis, který byste chtěli pro provádění údržby Vašeho nového vozidla UAZ využívat? Víte,
že pracuje za přiměřenou cenu, má zkušený personál, dobré reference a spokojené klienty? Zeptejte se. V případě
zájmu jsme připraveni podepsat s Vámi vybraným autoservisem smlouvu o autorizaci a zařadit ho do seznamu sítě
autorizovaných servisů AMC.

Samostatné dodávky náhradních dílů
Náhradní díly a doplňková výbava pro vozidla UAZ AMC jsou pro Vás za zvýhodněných podmínek kdykoliv připraveny
v centrálním skladu náhradních dílů společnosti AMC spare parts, s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec
Králové. Náhradní díly jsou v případě Vaší potřeby distribuovány prostřednictvím poštovních balíků nebo za využití
přepravních společností přímo na Vaší adresu každý pracovní den, přičemž objednávka musí být přijata nejpozději do
16 hodin, aby mohla být ještě v tentýž den vyexpedována.

Údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Tato nabídka je nezávazná a není
nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této
nabídky
nevzniká nárok na uzavření smlouvy. K uzavření smluvního vztahu dojde výhradně
oboustranným písemným podpisem smluvních dokumentů. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen, když
ceny některých doplňků jsou odvislé dle aktuální směnného kurzu ruského rublu, české koruny a eura.

Nabídku zpracoval:
E-mail:
Kontakt/Telefon:

Pozor, použité fotografie mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy!
Technické informace uvedené v této nabídce se mohou lišit v závislosti na typech, variantách nebo verzích vozidel.
Údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Tato nabídka je nezávazná a není nabídkou ve
smyslu ustanovení § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
K uzavření smluvního vztahu dojde výhradně oboustranným písemným podpisem smluvních dokumentů. Prodejce si
vyhrazuje právo změny cen, když ceny některých doplňků jsou odvislé dle aktuální směnného kurzu ruského rublu,
české koruny a eura.

