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Modelet me motor benzine kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinua

r
(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit 
EURO

Expression 2.0 16V 103 (140) 189 8.0 22,124.-  

Dynamique 2.0 16V 103 (140) 189 8.9 23,290.-  

Privilege 2.0 16V 103 (140) 189 8.9 24,745.-  

Initiale 2.0 16V Turbo Auto 125 (170) 210 8.9 28,798.-  

GT 2.0 16V Turbo 150 (205) 196 8.3 28,175.-  

Modelet me motor nafte

Expression 1.5 dCi 110 81 (110) 139 5.3 22,016.-  

Expression 2.0 dCi 150 110 (150) 160 6.1 23,810.-  

Dynamique 2.0 dCi 150 110 (150) 160 6.1 24,953.-  

Privilege 2.0 dCi 150 110 (150) 160 6.1 26,407.-  

Privilege 2 0 dCi 150 Auto 110 (150) 188 7 1 27 447 -Privilege 2.0 dCi 150 Auto 110 (150) 188 7.1 27,447.-  

Initiale 2.0 dCi 150 Auto 110 (150) 188 7.1 29,732.-  

Initiale 3.0 dCi V6 235 173 (235) 192 7.2 35,400.-  

GT 2.0 dCi 180 131 (180) 177 6.7 29,837.-  

RENAULT koncesionari juaj:

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

EVOLUTION
Klima automatike dyzonësh + Sensor shiu + Perde anësore dielli në të dy 
krahët + sedilje e pasagjerit e rregullueshme në lartësi + Disqe alumini 
16" Paradise

O - - - - 0.-  

KONFORTI
Kartë Renault "Hands free" + Pasqyra elektrike me palosje + Pasqyrë e 
brëndëshëme fotokromatike + Perde anësore dielli në të dy krahët dhe 
mbrapa + Tapete(1)

O O - - - 793.-  

SIGURIA
Airbag anësore + Alarm kundër vjedhjes me sensor në xhamat anësore - O O - - 489.-  

XENON
Fenerë Xenon me larje dhe ndjekje trajektoreje - O O - - 1,013.-  

LUXURY
Sedilje me ngrohje dhe lëvizje elektrike + Sedilje të kombinuara lëkurë e errët 
dhe Alcantara

- O - - - 550.-  

LUXURY
Sedilje me ngrohje dhe elektrike + lëkurë bezhë - - O - - 977.-  

NAVI
Syrtem navigatori CARMINAT + Radio CD MP3 Cabasse 4x50ë me 6 CD  + 
pajisje për telefon celular

- O O - O 0.-  

LOOK GT
P k l të L GT F ë të ë ë të ë L GT O 122Parakolp vetëm Laguna GT+ Fenerë të përparmë vetëm për Lagune GT+ 
Stopa të pasëm të errët(2)

- O - - - 122.-  

LOOK GT
Parakolp vetëm Laguna GT+ Fenerë të përparmë vetëm për Lagune GT+ 
Stopa të pasëm të errët(2)+ Dy marmita sport të kromuara + Prapakolp vetëm 
për Laguna GT 

- O - - - 244.-  

BAGAZHI
Rrjetë ndarëse midis pasagjerit dhe bagzhit / separation net betëeen the 
passenger and luggage space + LUNATO

- O O - - 367.-  

SIGURIA
Airbag anësore të pasëm O O O - - 183.-  
Fenerë me larje - O O - - 122.-  
Xhama të pasëm anësore dhe xham i pasëm ngjyrë e errët - O O - O 183.-  
Lunoto (dritare që hapet në derën e bagazhit) - - O O O 183.-  
Rrjetë ndarëse midis pasagjerit dhe bagzhit / separation net betëeen the passen - - O O - 183.-  
Sitem alarmi me sensor tek xhamat anësore - - O O O 305.-  
KONFORTI
Frena dore automatike O - - - - 183.-  
Sedilje të përparme me ngrohje - O O - - 183.-  
Tavan panoramik elektrik - O O O O 732.-  
SISTEMI I AUDIOS
Radio CD MP3 Cabasse Tronic 4x50ë me 6 CD të inegruara O O O O O 610.-  
Sistem navigatori "CARMINAT" + Pajisje për telefon celular +
Radio CD MP3 Cabasse Tronic 4x50ë me  6 CD - - - O - 2,136.-  

Pajisje për GSM - O O - O 367.-  
Audio connection box (analog) O O O - O 122.-  
Audio connection box (digital) - O O - O 183.-  
PARAQITJA E JASHTEME
Bojë metalizato O O O - - 489.-  
Sensorë parkingu përpara dha mbrapa (nuk vendosen tek paketa LOOK GT) O O - - - 428.-  
Gome rezerve me dimension normal (nuk vendoset tek motori V6) - - - O - 0.-  
Disqe alumini Mile Miles 18" - O O O - 428.-  
(1) Porosi e pandshme me paketën EVOLUTION

(2) Vetëm në versionin me motor 2.0 16V

Paket LOOK GT mund të porositet vetem tek ngjyrat ne vijim: B66,D69,KND,NND,RNR,472,676,369 dhe bashke 

me opsionin FENERE ME LARJE por në kombinim me fenerët XENON



PAJISJET E SERISE LAGUNA EXPRESSION PAJISJET E SERISE LAGUNA DYNAMIQUE
ABS + Kontrolli i rëshkitjes + Kontrolli dinamik ë udhëtimit (ESP+ASR) Pajisjet e serise EXPRESSION +:
Sistem ndihmues frenimi (EBD) Klima automatike me dy zona
Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi te menjehershëm Pilot automatik
Airbag i shoferit dhe i pasagjerit të caktivizushëm manualisht Frena dore automatike
Airbag anësore (shofer pasagjer) Sedilje e pasagjerit e rregullueshme në lartësi
Airbag perde në të dy krahët anësore Perde dielli në të dy krahet anësore
Rripat e sigurimit të përparmë me limitues force Timon lëkure me tri kapje sportiv + alumin
Rripat e sigurimit të pasëm anësore me limitues force Sedilje të kombinuara lëkure dhe copë
Paralajmërues për mos vënien e rripit të sigurimit Dorezat e brëndshme të dyerve dhe shiriti i kroskotit alumini
Mbeshtetese koke me rregullim ne lartesi Disqe alumini 17"
Sistem ISOFIX për vendosjen e sediljes së fëmijës në sediljet e pasme anësore
Mbyllje automatike e dyerve në ecje
Imobilizer (bllokues motori)
Mbyllje qëndrore me pult me Renault kartë PAJISJET E SERISE LAGUNA PRIVILEGE
Kompjuter bordi Pajisjet e serisë DYNAMIQUE +:
Tregues temperature Renault kartë "Hands free"
Orë digitale Pasqyrë e brëndshme fotokromatike
Tregues i nivelit te vajit Tapiceria velur + lekurë
Timon hidraulik Timon lëkure me tri kapje
Timon me tri kapje i rregullueshëm në lartësi dhe thellësi
Sedilje e shoferit e rregullueshme në lartësi
Sedilje e pasme ndahet në 1/3-2/3 Pasqyra elektrike me palosje
Mbështetëse dore përpara Sensor parkingu përpara dhe mbrapa
Xhama elektrike përpara dhe mbrapa Perde dielli në të dy krahët anësore dhe në xhamin e pasëm
Pasqyra elektrike me ngrohje Tapete
Pasqyra me ngjyrën e karocerise
Klima manuale
Filt l i

Dorezat e brëndshme të dyerve dhe shiriti i kroskotit e njëjta 
ngjyrë me ngjyrën e tapicerisë

Filter poleni
Xhama me nuancë PAJISJET E SERISE LAGUNA INITIALE
Fenerë halogjen eliptik Pajisjet e serisë PRIVILEGE +:
Dritë leximi Kambio automatike me 6 marshe Proactive
Fenerë mjegulle Sedilje të para elektrike dhe sedilja e shoferit me  memorje
Radio CD 4x30ë MP3 me komanda në timon Pasqyra të palosëshme, me ngrohje, me memorje dhe 
Parakolp me ngjyrën e karocerisë xhami i pasqyrës ngjyrë bojqelli
Dorezat e dyerve me ngjyrën e karocerisë Sedilje lekurë
Disqe celiku 16" Xham i pare atermik
Gomë rezervë me dimension normal Navigator 2D + pajisje për telefon
Tapiceria me ngjyre gri të errët Fenerë Xenon me larje dhe ndjekës të trajektores
Dorezat e brëndëshme të dyerve dhe shiriti i kroskotit ngjyrë metalizato Tregues i presionit të gomave
Kambio me 6 marshe Kit për riparimin dhe fryrjen e gomave
Ndezës cigareje dhe tavull duhani me dritë Airbag anësorë të pasëm
Shufra mbajtëse gjatësore të kromuara në tavan RENAULT Card  "Hands Free"
Mbulesë elastike për bagazhin Shirita metalik tek bazamenti poshtë derës
Shtroje shtesë mbajtëse për mirëmbajtjen e bagazhit Boje metalizato
Mbulesa balte në gomat e pasme



PAJISJET E SERISE LAGUNA GT
Airbag kundra rëshkitjes (shofer pasgjer) Stopat e pasëm me drita LED
Airbag anësor (shofer pasagjer) Dritat e fenerëve me funksionin "Folloë me home"
Airbag anësor perde për të dy krahët Klima automatike 2 zonësh
Airbag anësore për sediljet e pasme me sensor automatik anti toksikimi riciklimi ajri
Rripa sigurimi me 3 kapje për të gjitha sediljet Xham i parë me sensor shiu
Rripa sigurimi me limitues force Sedilje të para elektrike me ngrohje
Mbështetëse koke të përparme gjenerata e re Xhama elektrike me siguresë për fëmijët
dhe 3 mbështetëse koke të pasme Pasqyra elektrike me ngrohje
Sistem për frenim dhe reshkitjen ABS, ESC, ASR dhe EBA gjenerata e re Pasqyrë e brëndshme fotokromatike
Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi të menjëhershëm Perde mbrojtëse për dritën në pasqyrën e brëndshme
Mbyllje e dyerve automatike në ecje Perde dielli në xhamat anësore dhe të pasëm
Në rast karamboli c'bllokim i dyerve nga siguresa Radio-CD MP3 4x30 w (140w) me komanda në timon  8 autoparlante

Tapiceri e kombinuar lëkure alcantara
Pedale alumini

Airbag i pasagjerit i caktivizueshëm manualisht Pjesa poshtë levës së marshit e kromuar
Sistem ISOFIX për montimin e sediljes së fëmijës në sediljen e pasme anësore Timon me tri kapje dhe lëkure
Sistem për palosjen e sediljeve të pasme "Easy Estate" Tapete
Kontroll i presionit të gomave Varese per canta ne bagazh 
Disqe alumini 18" Celsium Dera e bagazhit është mbuluar me celik qe s’ndryshket 
Pompë për fryerjen e gomave Shufra gjatësore mbajtëse në tavan të kromuara mat
Kartë Renault "Hands free"
Regullator shpejtësie
Frena dore automatike
Fenerë Bi-Xenon që ndjekin trajektoren
Fenerë të përparmë me larje
Fenerë mjegulle të përparmë
Boje metalizato
Mbulesë bagazhi elastike

Sinjal paralajmërues për vënien e rripit të sigurimit dhe lënien e dyerve 

hapur

Mbulesë bagazhi elastike
Ndarës i hapsirës së bagazhit deri tek sedilja e fundit
Mbulesa të pasme për baltën
Pajisje për caktivizimin e frenit të dorës në rast bllokimi
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