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Modelet me motor benzine kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinuar
(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit ne 

EURO

Authentique 1.6 16V 72 (100) 159 6,7 14,093.-  

Expression 1.6 16V 81 (110) 163 6,9 14,643.-  

Expression 1.4 Tce * 96 (130) 156 6.5 15,717.-  

Dynamique 1.6 16V 81 (110) 163 6,9 15,621.-  

Dynamique 1.4 Tce * 96 (130) 156 6.5 16,695.-  

Privilège 1.4 Tce * 96 (130) 156 6.5 17,674.-  

Privilège 2.0 16V CVT * 102 (140) 176 7.6 18,748.-  

Modelet me motor nafte

Authentique 1.5 dCi 85 63 (85) 118 4,5 15,270.-  

Expression 1.5 dCi 85 63 (85) 118 4,5 15,353.-  

Expression 1.5 dCi 105 78 (105) 120 4,5 16,265.-  

Dynamique 1.5 dCi 105 78 (105) 120 4,5 17,244.-  

Dynamique 1.9 dCi 130 96 (130) 135 5,1 18,264.-  

Dynamique 2.0 dCi 160 * 118 (160) 154 5.8 19,823.-  

Privilège 1.5 dCi 105 78 (105) 120 4,5 18,221.-  

Privilège 1.9 dCi 130 96 (130) 135 5,1 19,242.-  

Privilège 2.0 dCi BVA 150 * 110 (150) 180 6.5 21,177.-  

* në dispozicion më vonë (2009.)

RENAULT koncesionari juaj:

Cmimet janë të variueshme në vartësi të opsioneve.

Vetura me shenjën                 plotëson 3 kushte:
- emëtim CO2 deri 140 g/km
- fabrika me certifikatë ekologjike ISO14001
- në veturë janë përfshirë pjesë me më shumë se 5% të plastikës të riciklueshme
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Klientit EURO

SIGURIA
ABS+ESP+ASR + sensor parkingu prapa - O S S 513.-  
Fenerë Xenon që ndjekin trajektoren + larje - - O O 732.-  
KONFORTI
Rregullator shpejtësie O O S S 159.-  
Baxhë me hapje elektrike (përvec motorit 1.6 16v) - O O O 770.-  
Sensor parkingu i pasëm - - O S 281.-  
Sensor parkingu i përparmë - - - O 171.-  
Sedilja e shoferit me ngrohje dhe elektrike - - O O 623.-  
Kartë Renault "Hands free" + pasqyra të palosëshme elektrikisht - - O S 367.-  

Kontrolli i presionit të gomave + frena dore automatike(2) - - O - 378.-  
SISTEMI I AUDIOS
Radio CD MP3 4x15W me sistem (Bluetooth®) për telefonin O O S S 281.-  
Radio CD MP3 4x30W me sistem (Bluetooth®) për telefonin + portë për USB (1) - O - - 342.-  
Radio CD MP3 4x30W me sistem (Bluetooth®) për telefonin + portë për USB (1) - - O O 61.-Radio CD MP3 4x30W me sistem (Bluetooth®) për telefonin  portë për USB (1) O O 61.   
Radio CD MP3 4x30W me 6 CD-a + Navigator - - O O 1,588.-  
PARAQITJA E JASHTME
Bojë metalizato O O O O 349.-  
Bojë e kuqe sport (727) O O O O 135.-  
Disqe aluminii 16" O O S S 428.-  
Disqe alumini 17" - - O O 281.-  

Shënim:
(1) në dispozicion më vonë (filimi i 2009.)
(2) Vetëm në kombinim me Kartë Renault "Hands free" + pasqyra me palosje elektrike



PAJISJET E SERISE AUTHENTIQUE PAJISJET E SERISE EXPRESSION
ABS + sistem ndihmues frenimi (BAS) Pajisjet e serisë AUTHENTIQUE +:
Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi ëmergjent Mbeshtetëse gjenerata e re
Airbag për shoferin dhe pasagjerin Fenerë mjegulle përpara
Airbag të caktivizueshëm manualisht Fshirëse xhami me sensor shiu
Airbag anësorë të përparmë Drita ndricimi përpara dhe mbrapa
Airbag anësorë perde Drite për lexim përpara dhe mbrapa
Rripa sigurimi me tre kapje në të gjitha sediljet Prizë 12V mbrapa
Rripa sigurimi me me limitues force Xhama të pasëm me impuls 
Sinjal paralajmërues për mos vënien e rripit të sigurimit Mbyllje e dyerve të pasme me siguresë për fëmijët

Sistem ISOFIX për vendosjen e sediljes së fëmijes me 3 kapje Klima automatike me dy zona
në sediljen e pasagjerit dhe në sediljet e pasme anësore Sedilja e shoferit me rregullim të shpinores
Mbështetëse koke të rregullueshme në lartësi Mbështëtese dore përpara
Mbulesë bagazhi Kroskoti me ngjyrë të errët

Imobilizer (bllokues motori) Tapiceri me ngjyrë të errët (ngjyrë e hapur opsion)

Mbyllje qëndrore me pult Pasqyra me ngjyrën e karocerisë
Mbyllje automatike e dyerve në ecje Doreza të brëndshme të kromuara
Ndezja e makinës me celës kartë Disqe celiku 15"  COMPLEA
Timon elektrik i variueshëm
Kompjuter bordi
Tregues i temperaturës së jashtëme PAJISJET E SERISE DYNAMIQUE
Timon i rregullueshëm në lartësi dhe thellësi Pajisjet e serisë EXPRESSION +:
Kapaku i serbatorit me komands nga brsnda Paralajmërues për mos venien e rripit të sigurimit nga pasagjerët
Gomë rezervë Kontrolli ë rrëshkitjes  ESP
Dritë për lexim Rregullator shpëjtësie

Drita të para halogjene eliptike të rregullueshme në lartësi me Sedilja a pasagjerit e rregullueshme në lartësi
funksion "Folow me home" Timoni dhe leva e marshit lëkure
Mbajtëse sendesh ne kroskot me dritë Radio CD MP3 4x15W me komanda në timon sistem Bluetooth
Drite në hapësirën e bagazhit "hands free" për celularin
Perde anësore dielli në të dy krahët Xhepa në shpinen e sediljeve të para
Pasqyra elektrike me ngjyrë të zezë Tapiceri ngjyrë e errët
Xhama të përparmë elektrik me impuls Finiturat e kroskotit të kromuara 
Xhama të pasëm manuale Dorezat e jashtme dhe të brëndshme të kromuara
Prizë 12V në vënd të ndezëses së cigares Bordura e jashtëme të dritareve të kromuara
Ndezëse cigareje dhe tavull duhani Disqe alumini 16" SPORT
Klima manuale
Filter mbrojtës poleni
Sedilja e shoferit e regullueshme nw lartwsi PAJISJET E SERISE PRIVILEGE
Sirtar nën sediljen e pasagjerit Pajisjet e serisë DYNAMIQUE +:
Sedilje e pasme e palosëshme 1/3-2/3 Pasqyra me palosje elektrike
Radio CD MP3 4x15W me komanda në timon Frena dore automatike
Fshirëse xhami me ritëm të ndryshueshëm Kartë Renault "Hands Free"
Xhama me nuancë Pasqyrë e brëndshme fotokromatike
Tapiceria me ngjyrë të errët Pasqyra të jashtëme të errësuara
Kroskot i kombinuar gri e errët sipër dhe gri e hapur poshtë 2 drita leximi mbrapa
Dorezat e brëndshme me ngjyrë të zezë Sensor parkingu
Dorezat e dyerve dhe shiritat anësore me ngjyrë të zezë Mbështetëse krahu mbrapa
Disqe celiku 15" SEQUENCA Tapiceri me ngjyrë gri të errët (ngjyrë e hapur në opsion)

Disqe alumini 16" SPIRALE
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