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RENAULT CLIO GRANDTOUR
Prodhimi 2009

Modelet me motor benzine kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinuar
(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit 
EURO

Authentique 1.2 16V 57,5 (80) 139 5,9 12,912.-  

Expression 1.2 16V 57,5 (80) 139 5,9 14,093.-  

Expression 1.2 TCE 74 (101) 137 5,8 14,874.-  

Dynamique 1.2 16V 57,5 (80) 139 5,9 14,812.-  

Dynamique 1.2 TCE 74 (101) 137 5,8 15,561.-  

Modelet me motor nafte

Expression 1.5 dCi 70 50 (70) 120 4,5 15,810.-  

D i 1 5 dCi 85 63 (85) 117 4 4 17 044Dynamique 1.5 dCi 85 63 (85) 117 4,4 17,044.-  

RENAULT koncesionari juaj:

Çmimet dhe përshkrimi i pajisjeve janë informative. E mbajmë të drejtën e ndryshimeve.
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Opsionet sipas Versioneve
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SIGURIA
ESP (Kontrolli elektronik i stabilitetit) - O O 365.-  
KONFORTI
Klima manuale O S S 1,054.-  
Klima automatike - O O 365.-  
Regullator i shpëjtesië - O O 218.-  
Xhama anësore me ngjyrë të errët - O O 117.-  
Tavan panoramik - O O 907.-  
SISTEMI I AUDIOS

Cmimi i Klientit 
në EURO

Radio 4X15W MP3 me komanda në timon - O O 73.-  
PARAQITJA E JASHTEME
Bojë metalizato O O O 229.-  
Shufra gjatësore në cati + Drita të para që ndjekin trajektoren - O S 249.-  
Disqe alumini 15" - O O 365.-  
Disqe alumini 16" - - O 688.-  



PAJISJET E SERISE CLIO GRANDTOUR AUTHENTIQUE PAJISJET E SERISE CLIO GRANDTOUR EXPRESSION

ABS Pajisjet e seris AUTHENTIQUE +:

Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi të menjëhershëm Kroskoti i kombinuar ngjyrë karboni me bezhë

Mbyllje automatike e dyerve në ecje Pasqyra elektrike me ngrohje

Imobilizer Ndezëse cigareje dhe tavull duhani me dritë

Airbag anësore përpara Tregues temperature

Mbyllje e centralizuar me pult Dritat me versionin  "Follow me home"

Disqe celiku 15" Radio CD 4x15W me komanda në timon

Drita alogjenë Klima manuale

Xhamat e parë me komandim elektrik Materjali i kroskotit me shkëlqim

Sediljet e pasme fikse Drita mjegulle

Shufra gjatësore mbajtëse në tavan me bojë te zezë Dritë leximi për pasagjerin

Airbag i pasagjerit të parë i caktivizueshëm Pasqyra në ngjyrën e makinës

Parakolpet  përpara dhe mbrapa me ngjyrë të zezë. Dorezat e dyerve të kromuara

Mbulesë bagazhi Sedilje e shoferit e ngriteshme në lartësi

Tapiceri e brëndshme "Irus"

Mbajtëse gotash në qendër dhe tek dera e pasagjerit PAJISJET E SERISE CLIO GRANDTOUR DYNAMIQUE

Kompjuter ne bord Pajisjet e serisë EXPRESSION +:

Reciklues ajri Shufra gjatësore mbajtëse në tavan të kromuara

Airbag shofer & pasagjer (me adoptim sipas forcës së goditjes) Kroskoti ngjyrë e errët

Rripa sigurimi të përparmë me limitues force Sediljet e pasme të palosëshme 1/3, 2/3
Sistem ISOFIX me 3 kapje për vendosjen e sediljes së femijes në Bagazhi me dysheme të dyfishtë

dilj Xh ë k di l k ik ( i l ë h f i )sediljen e pasme Xhama te pasëm me komandim elektrik (me impuls për shoferin)

Drita me optikë të dyfishtë Mbajtëse sendesh në kroskot me ftohje krahu pasagjerit

Rripa sigurimi me 3 kapje përpara dhe mbrapa Timoni dhe leva e marshit të veshura me lëkure

Timon me rregullim në lartesi Mbështetëse koke përpara dhe mbrapa gjenerata e re

Prize 12V Rripa sigurimi të pasëm me limitues force

Pasqyrat dhe dorezat e dyerve me ngjyrë të zezë Drita me larje

Timon elektrik i variueshëm Tapiceri me ngjyrë gri të errët

Shiritat anesorë të dyerve me ngjyrë të zezë Airbag perde nga të dy krahët

Paralajmërues për mos vënien e rripit të sigurimit
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