
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Érvényes: 2013. június 01 -től 

Modellek / Motorok 
 
   
                              

              
2.4 L 

168 LE 

 
 1.9DDiS               

                129 LE       

GRAND VITARA  JLX-ES  ötajtós                                               7 840 000 Ft 8 360 000 Ft 

GRAND VITARA  JLX-EL  ötajtós                           - 8 730 000 Ft 

GRAND VITARA  JLX-ES AT ötajtós                                               8 140 000 Ft  

 

ALAPFELSZERELÉSEK 
GRAND VITARA 
JLX-ES 

Állandó négykerék meghajtás – elektronikusan kapcsolható, négy fokozatválasztással,  szervokormány, sebességszabályozó automatika  
(tempomat ) elektromos menetstabilizáló program (ESP) elektromos ablakemelő elöl és hátul , távirányítós központi zár vészlámpás visszajelző-
vel, pollen szűrő, automata légkondícionáló, kombinált kijelző (átlagsebesség, digitális óra, külső hőmérsékletjelző, üzemanyagfogyasztás-mérő), 
figyelmeztető jelzés: nyitott ajtók, üzemanyagtank, jeges út, fényszórók,  figyelmeztető jelzés : 4WD rendszer ellenőrzés, hangjelzés: biztonsági 
öv, fényszórók, kulcs; magasságban állítható kormányoszlop, első utastér világítás (3 pozíciós), csomagtér világítás (2 pozíciós), pohártartók 
(elöl/hátul), palacktartók (elöl), kivehető fejtámlák (elöl/hátul), fűthető és vezetőoldali ülés, szövet ülésborítás ,osztottan dönthető és felhajtható 
hátsó ülések (60/40 arány), tárolózsebek minden ajtón, hátsó oldalkárpiton, csomagtérben és csomagtér ajtón; rögzítő horgok, kormányról 
vezérelhető CD-s rádió 4 hangszóróval + 2 egyéb hangszóróval, sebességérzékelős hangerőszabályzó, tároló rekesz a csomagtér alatt, kartá-
masz, 12 V-os csatlakozók (középkonzolon/csomagtérben) belülről nyitható tanksapka, multi-reflektor típusú halogén fényszórók, automatikus 
fényszórómagasság-állítás az utastérből, hátsó ködlámpák, színezett  üvegezés, színrefújt elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök, 
beépített irányjelzővel, elöl 2-, hátul 1 sebességfokozatú és szakaszosan működtethető ablaktörlő mosóval, hátsó ablak páramentesítő, színrefújt 
lökhárítók, fél pótkeréktakaró, SRS vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsákok, függönylégzsákok, ABS EBD-vel (blokkolásgátló rendszer 
elektronikus fékerő-elosztóval), fékrásegítő, elöl magasságában állítható, előfeszítővel szerelt, elöl-hátul ELR överő-harátolós biztonsági övek, 
biztonsági pedálkioldó rendszer, ISOFIX gyermekülés rögzítő (2), gyermekülés rögzítő heveder, indításgátló, aktiválható állandó nappali világí-
tás, kiegészítő féklámpa, szabadon forgó zárszerkezet, reteszzár funkcióval, ajtókba épített oldalmerevítők, tetősínek, alumínium keréktárcsák, 
kulcsnélküli indítás 

GRAND VITARA 
JLX-EL: 

JLX-ES felszereltség + figyelmeztető jelzés: ESP/4WD rendszer ellenőrzés,  3 küllős bőr kormánykerék, bőr ülésborítás, 6 tárhelyes CD váltó, Xenon 
fényszórók fényszórómosóval, automatikus fényszóró-magasság állítás, napfénytető,  

 

GRAND VITARA  
JLX-ES AT: 

JLX-EL felszereltség + 4 fokozatú automata váltó, váltófokozat kijelző, 

 

Extrafelszereltség: Ár: 
metál fényezés 150 000 Ft 

       

 

 


