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RENAULT MEGANE COUPE-CABRIOLET
Prodhimi 2009 Data: 12.01.2009.

Modelet me motor benzine kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinua
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(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit ne 

EURO

Dynamique 1.6 16v 82 (110) 166 7,0 19,242.-  

St. Tropez 1.6 16v 82 (110) 166 7,0 19,843.-  

St. Tropez 2.0 16v 98 (135) 194 8,2 20,828.-  

Modelet me motor nafte

St. Tropez 1.5 dCi 105 78 (105) 133 5,0 21,243.-  

St. Tropez 1.9 dCi 130 96 (130) 151 5,7 22,228.-  

RENAULT koncesionari juaj:

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

SIGURIA

Kontrolli dinamik i udhetimit - ESP (+ASR+CSV+MSR) O O 347.-  

Rrjetë mbrojtëse O O 236.-  
Fenerë Ksenon me larje - O 1,028.-  
KONFORTI

Sedilje të përparme me ngrohje - O 236.-  

PARAQITJA E JASHTEME
Boje metalizato O O 395.-  
Shiritat anësore dhe parakolpi me ngj rën e makinës O O 124Shiritat anësore dhe parakolpi me ngjyrën e makinës O O 124.-  
Sensor parkingu të pasëm - O 319.-  
Disqe alumini 17" STEPPE O O 319.-  



PAJISJET E SERISE DYNAMIQUE

ABS dhe sitem ndihmues frenimi (EBV) Sensor shiu

Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi të menjëhershëm Tregues temperature

Airbag për shoferin dhe pasagjerin Mbeshtetese dore perpara  

Airbag anësore përpara Xhep në mbështetësen e krahut tek dera 

Airbag kundra rëshkitjes në sediljen e parë për shoferin me sensor Shiritat anësore me ngjyrën e makinës

Bllokues elektronik i motorit ( immobilizer) Dorezat e dyerve me ngjyrë metalizato

Mbajtëse sendesh në kroskot me ftohje ( 17 l ) Disqe alumini Kubera 16"

Set për riparimin e gomës Tapiceria dhe kroskoti me ngjyrë të errët

Mbylle e dyerve automatike në ecje Shirit në kroskot i kromuar

Rripa sigurimi me tre kapje dhe limitues force përpara dhe mbrapa Timon lekurë

ISOFIX në sediljen e pasme anësore Radio CD 4x15W

Mbështetëse koke të përparme të rregullueshme në lartesi

Stop i tretë frenash në pjesën e sipërme PAJISJET E SERISE ST. TROPEZ

Timon elektrik i variueshem Pajisjet e serisë DYNAMIQUE +:

Kartë Renault Klima automatike

Mbyllje qëndrore me pult Renault kartë "Hands free"

Prize 12V Pasqyra elektrike me palosje

Hyrje në sediljet e pasme me Funksionin "Easy entry" Rregullues shpejtësië

Ulje e xhamit elektrikisht me impuls shtytes poshte me hapjen e deres Sedilje lekure ngjyrë e errët

Kompjuter bordi Radio CD MP3 4x15W (RDS) me komanda në timon

Perde dielli  të integruara në xhama (për shoferin dhe pasagjerin)

Fenerë Eliptike halogjen të rregullueshëm në lartësi

Sedilje e shoferit dhe pasagjerit të rregullueshme në lartësi

Paralajmërues për vënien e rripit të sigurimit dhe lënien e dyerve hapur

Drita leximi për shoferin dha pasagjerin

Tavan elektrik me perde dielli

Xhama të errët

Timon ë rregullueshëm në lartësi dhe thellësi

Fener ë pasëm mjegulle

Drita të fenerëve të parë me funksionin "Follow me home"

Kapaku i serbatorit ma hapje nga brënda

Klima manuale

Qarkullim i ajrit me filtër kundër pluhurit

Fenerë mjegulle përpara

Pasqyra elektrike me ngrohje
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