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RENAULT LAGUNA COUPE Data: 01.01.2009.

Modelet me motor benzine kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinua

r
(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit 

neEURO

GT 2.0 16V Turbo 150 (205) 194 8.2 30,879.-  

Initiale 3.5 V6 240 KS 175 (240) 238 10.0 35,811.-  

Modelet me motor nafte

GT 2.0 dCi 180 131 (180) 172 6.5 32,580.-  

Initiale 3.0 dCi V6 235 KS 173 (235) 192 7.2 38,432.-  

RENAULT koncesionari juaj:

Çmimet dhe përshkrimi i pajisjeve janë informative. E mbajmë të drejtën e ndryshimeve.



AL
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Prodhimi 2009

 Opsionet sipas Versioneve

G
T

In
iti

al
e Cmimi i 

Klientit 
EURO

KONFORTI

Sedilje lëkure bezhë, kuqe me gri të errët boje O O 0.-  
Sedilje lëkure kuqe/me të zezë +Sedilje e pare e rregullueshme manualisht në 
lartësi dhe lumbale + Pasqyra elektrike me ngrohje të palosëshme O - 586.-  

Sedilje e pare e rregullueshme manualisht në lartësi dhe lumbale + Pasqyra 
elektrike me ngrohje të palosëshme O - 854.-  

Aksesorë të brëndsëm alumini (Initiale) - O 0.-  

SISTEMI I AUDIOS

Pajisje për celular + Radio me Bluetooth® O O 305.-  
Radio CD MP3 Arkamys me Bluetooth® dhe 6 CD të integruar + Sistem 
Navigatori CARMINAT +  Pajisje për telefon O O 1,831.-  

Radio CD MP3 Bose Sound System me Bluetooth® me 6 CD të itegruar + 
Si t N i t i CARMINAT P ji j ë t l f O O 1,892.-  Sistem Navigatori CARMINAT + Pajisje për telefon ,89

PARAQITJA E JASHTEME

Bojë metalizato O O 561.-  



PAJISJET E SERISE LAGUNA COUPE GT PAJISJET E SERISE LAGUNA COUPE INITIALE
Airbag shoferi dhe pasagjeri të caktivizueshëm manualisht Pajisjet e serise shtese tek GT:
Airbag anësore për shoferin dhe pasagjerin Kambio automatike me 6 marshe Proactive
Airbag perde ne të dy krahët anësore
Rripa me limitues force për të gjithë sediljet

Sinjal paralajmërues për venien e rripit të sigurimit ose lënien 
e dyerve hapur

Mbështetëse koke të rregullueshme ne lartësi gjenerata e re 
Sistem ABS, ESP dhe ASR
Sistem ndihmës në rast frenimi emergjent
Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi të menjëhershëm
Sensor shiu i vendosur në xhamin e pare
Mbyllje automatike e dyerve në ecje
Në rast karamboli c'bllokim i dyerve nga siguresa
Sistem ISOFIX për vendosjen e sediljes së fëmijës në sediljen e pasme
Tregues ë presionit të gomave
Renault kartë "Hands free"
Pilot automatik
Frena dore automatike
Fenerë BI-Xenon me larje dhe ndjekës të trajektores
Super sistem alarmi
Sistem i kotrollit te 4 rrotave
Stopat e pasëm me drida (LED) 
Version i dritave të fenerëve "Folloë me home"
Klima automatike me dy zona me sensor toksikimi dhe riciklim
S dilj  të ll h  ë l të iSedilje të rregullueshme në lartësi
Sediljet me ngtohje elektrike
Xhama elektrike me impuls
Perde për të penguar driten në pasqyrën e brëndshme
Radio CD MP3 4x30 ë (140ë) me komanda në timon dhe
8 autoparlante
Disqe alumini 18"
Pedale alumini (vetem tek versioni GT)
Pjesa e poshtëme tek leva e marshit e kromuar (vetëm tek GT)
Timon sportiv me tre kapje lëkure (vetëm tek versioni GT)
Tapete
Sensor parkingu përpara dhe mbrapa
Parsqyrë e brëndshme fotokromatike
Pasqyra elektrike me palosje, me ngrohje
me memorje dhe xham bojeqelli
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