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Prodhimi 2009

Modelet me motor benzine kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinuar
(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit 
EURO

Expression 1.6 16V 81 (110) 163 6,9 15,386.-  

Dynamique 1.6 16V 81 (110) 163 6,9 16,387.-  

Dynamique 1.4 TCe * 96 (130) 160 6.5 17,487.-  

Dynamique 2.0 TCe 132 (180) 178 7,6 19,081.-  

Modelet me motor nafte

Expression 1.5 dCi 85 63 (85) 118 4.5 16,112.-  

Expression 1.5 dCi 105 78 (105) 120 4,5 17,047.-  

Dynamique 1.5 dCi 105 78 (105) 120 4,5 18,048.-  

Dynamique 1.5 dCi DCT 110 * 81 (110) 120 5 18,048.-  

Dynamique 1.9 dCi 130 96 (130) 134 5,1 19,093.-  

Dynamique 2.0 dCi 160 * 118 (160) 154 5.8 20,687.-  

* në dispozicion më vonë (2009.)

RENAULT koncesionari juaj:

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

Vetura me shenjën                    plotëson 3 kushte:
- emëtim CO2 deri 140 g/km
- fabrika me certifikatë ekologjike ISO14001
- në veturë janë përfshirë pjesët me më shumë se 5% të plastikës të ricikluesh
me
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 Opsionet sipas Versioneve
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SIGURIA
Fenerë bi- ksenon me larje që ndjekin trajaktoren - O 750.-  

Paketë Sigurie:
Sistem elektronik  i stabilitetit ESP + matës i presionit të gomave (1) O - 600.-  

Para instalim për alarm(1) O O 51.-  
KONFORTI
Tavan xhami fiks + Xhama me ngjyrë - O 788.-  

Paketë Komforti:
Kartë Renault "Hands free" + pasqyra elektrike me palosje + sensor parkingu i pasëm O O 625.-  

Kontrolli i presionit të gomave + frena dore automatike (2) - O 388.-  
Pakete Komfort + Paket Sigurie O - 1,225.-  
Pakete Komfort + Paket Look O - 975.-  
Pakete Komfort + Paket Sigurie + Paket Look O - 1,575.-  
SISTEMI I AUDIOSSISTEMI I AUDIOS
Radio CD MP3 4x15W me komanda në timon + sistem hands free me (Bluetooth®) për telefonin O - 288.-  

Radio CD MP3 4x30W me komanda në timon+sistem hands free me (Bluetooth®) për telefonin+Porte USB(1) O - 350.-  

Radio CD MP3 4x30W me komanda në timon+sistem hands free me (Bluetooth®) për telefonin+Porte USB(1) - O 62.-  
Radio CD MP3 4x30W + 6 CD të integruara + navigator - O 1,625.-  
PARAQITJA E JASHTEME
Bojë metalizato O O 356.-  
Bojë metalizato (portokalli) (ENJ) O O 544.-  
Bojë pastel e kuqe zjarri (727) O O 137.-  

Paketë Look:
Disqe alumini 17" + xhama me ngjyrë të errët O - 350.-  

Shënime:
(1) në dispozicion më vonë  (fillim i 2009.)
(2) vetëm ne kombinim Kartë Renault "Hands free" + pasqyrë elektrike me palosje + sensor parkingu i pasëm



PAJISJET E SERISE EXPRESSION
ABS + sistem ndihmues frenimi (BAS)
Ndezje e dritave të emergjences në rast frenimi emergjent Xhama të errët
Airbag për shoferin dhe pasagjerin Mbështetëse dore e përparme
Airbag të caktivizueshëm manualisht Kroskot me ngjyre gri të errët
Airbag anësore të përparmë Tapiceri me ngjyrë të errët (ngjyra e hapur opsion)

Airbag anësore perde Dorezat brëndëshme të dyerve të kromuara
Rripa sigurimi me tre kapje në të gjitha sediljet Pasqyra me ngjyrën e karocerisë
Rripa sigurimi të parë me limitues force Doreza të jashtme të dyerve me ngjyrën e karocerisë
Rripa sigurimi me me limitues force Disqe alumini 16" SPIRALE
Paralajmërues për mos vënien e rripit të sigurimit Shasi sport
Sistem ISOFIX për vendosjen e sediljes së fëmijës me 3 kapje 
në sediljen e pasagjerit dhe në sediljet e pasme anësore
Mbështetëse koke të rregullueshme në lartësi
Mbulesë bagazhi PAJISJET E SERISE DYNAMIQUE
Imobilizer (bllokues motori) Pajisjet e serisë EXPRESSION +:
Mbyllje qëndrore me pult

Mbyllje automatike e dyerve në ecje Paralajmërues për mos vënien e rripit të sigurimit nga pasagjerët

Ndezja e makinës me celës kartë Kontrolli i rrëshkitjes  ESP
Timon elektrik i variueshëm Rregullator shpejtësie

Kompjuter bordi Sedilja a pasagjerit e rregullueshme në lartësi
Tregues i temperaturës së jashtëme Timon dhe leva e marshit lëkure
Timon i rregullueshëm në lartësi dhe thellësi Radio CD MP3 4x15W me komanda në timon sistem Bluetooth
Kapaku i serbatorit me komandë nga brënda "hands free" për celularin
Gomë rezervë Xhepa në shpinën e sediljeve të para
Dritë për leximin Tapiceri ngjyrë e errët
Drita të para halogjene eliptike të rregullueshme në lartësi me Finiturat e kroskotit të kromuara 
funksion "Foloë me home" Dorezat e jashtme dhe të brëndshme të kromuara
Drita mjergulle Bordura e jashteme e dritareve e kromuar
Dritë në hapësirën e bagazhit Disqe alumini 17" SCHUSS
Kroskot i ndricuar
Fenerë të ngritshëm përpara
Perde anësore dielli në të dy krahët
Pasqyra elektrike me ngrohje
Xhama elektrikë
Prize 12V përpara dhe pas
Ndezësëe cigareje dhe tavull duhani
Klima automatike
Filter mbrojtës poleni
Sirtar nën sediljen e pasagjerit
Sedilje e pasme e palosëshme 1/3-2/3
Radio CD MP3 4x15W me komanda në timon
Fshirëse xhami me ritem të ndryshueshëm
Sensor shiu në xhamin e përparmë
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