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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 ne 

EURO

FAMILY 1,6 16v 82 (110) 185 7,8 17,581.-  

SKY 1,6 16v 82 (110) 185 7,8 19,008.-  

SKY 2,0 16v 98,5 (135) 193 8,2 19,338.-  

Modelet me motor nafte

FAMILY 1,5 dCi 105 78 (105) 137 5,2 19,232.-  

FAMILY 1,9 dCi 130 96 (130) 160 6,0 20,158.-  

SKY 1,5 dCi 105 78 (105) 140 5,4 20,589.-  

SKY 1 9 dCi 130 96 (130) 160 6 0 21 476SKY 1,9 dCi 130 96 (130) 160 6,0 21,476.-  

RENAULT koncesionari juaj:

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

Vetura me shenjën                    plotëson 3 kushte:
- emërtim CO2 deri në 140 g/km
- fabrika me certifikatë ekologjike ISO14001
- në veturë janë perfshirë pjesët me më shumë se 5% të plastikës të riçiklueshme
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Opsionet sipas Versioneve

FA
M

IL
Y

SK
Y Cmimi i 

Klientit EURO

SIGURIA
Kontrolli dinamik i udhetimit (ESP) (+ASR+CSV+MSR) - O 306.-  
Kontrolli i presionit të gomave - O 281.-  
Fenerë Ksenon me larje - O 880.-  
KONFORTI
2 sedilje shtesë në rreshtin e tretë O O 489.-  
Perde dielli për xhamat anësore dhe të pasem - O 79.-  
Kartë Renault "Hands Free" + pasqyra të palosëshme + xhama të ngritshëm 

t tiki ht
- O 415.-  

Regullator shpejtësie - O 159.-  
SISTEMI I AUDIOS
Radio CD MP3 4x15W me komanda në timon O S 97.-  
PARAQITJA E JASHTEME
Bojë metalizato O O 360 -Bojë metalizato O O 360.-  
Tavan normal - O 0.-  
Tavan panoramik elektrik - O 757.-  

Shiritat anësore të dyerve me ngjyre gri (1) O O 0.-  
Disqe alumini 16" TUXEDO O - 428.-  

Sensor parkingu I pasëm(2) - O 281.-  
Shufra mbajtëse në tavan O O 207.-  

Shenime:
(1) - E detyrueshme në versionet pa bojë metalike
(2) - Në mjetet me ngjyrë të zezë sensori është i pa lyer



PAJISJET E SERISE FAMILY PAJISJET E SERISE SKY
ABS + Sistem ndihmues frenimi Pajisjet e serise FAMILY +:
Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi emergjent Xhama të pasëm elektrik
Airbag ballor për shoferin dhe pasagjerin Xhami i shoferit me impuls
Airbag i shoferit i caktivizueshëm manualisht Frena dore automatike
Airbag për toraksin për shoferin dhe pasagjerin Shpinoret e dy sediljeve të pasme anësore të rregullueshme 

Airbag perde për sediljet e para dhe të pasme Sedilja e pasagjerit përpara me palosje
Rripa sigurimi me tre kapje për te gjitha sediljet Perde dielli anësore në sediljet e pasme
Rripat e parmë dhe të pasëm me percaktues fuqie Drita leximi përpara
Rripa të përparmë me limitues force Sedilja e shoferit e ngritëshme në mënyrë lumbare
Sistem ISOFIX me tre pika kapje në sediljen anësore të pasme Sedilja e parë e pasagjerit e rregullueshme në lartësi
për vendosjen e sediljes së femijes Finitura të kromuara në ambjentin e brendshëm
Mbështetëse koke të regullueshme në lartesi për sediljet e para dhe 
të pasme

Tapiceria "BAJI" ngjyrë e erret

Imobilizer Disqe alumini Kubera 16"

Mbyllje automatike e dyerve në ecje Dorezat e dyerve të kromuara

Kapaku i serbatorit i komandueshëm nga brënda Klima automatike
Timon elektrik i variueshëm Radio CD MP3 4x15W me komand në timon
Timon i regullueshëm në lartësi dhe thellësi Xham i përparmë me sensor shiu
Mbyllje qëndrore me pult me kartë Renault dhe errësire
Pasqyra të jashtëme elektrike me ngrohje Mbështetës dore e rëshkitëshme e pajisur me
Xhamat e parë elektrik prizë 12V
Fenerë për ditën Tavan panoramik 
Fenerë eliptik të rregullueshëm në lartësi Pasqyrë e brëndëshme për survejimin e fëmijëve
Dritat e fenerëve të parë me funksion "Follow me home" jo në versionin me tavan xhami 
Dorezat e dyerve dhe pasqyrat me ngjyrën e karocerisë Pompë për fryerjen e gomave në motorat 1.6 16v i 1.5 dCi 

Kompjuter bordi dhe gomë rezervë në motorat 2 0 16v i 1 9  dCi 130Kompjuter bordi dhe gomë rezervë në motorat 2.0 16v i 1.9. dCi 130
Prize 12V
Timon lekurë
Sediljet me ngjyrë gri të errët
Sedilja e shoferit e ngritëshme në lartësi
Sediljet e pasme të pavarura me rreshkitje dhe të palosëshme
Xhepa të integruar në dyshemenë e makinës përpara dhe mbrapa

Klima manuale
Radio CD 4x15W me komanda në timon
Fenerë mjegulle të përparmë
Gomë rezerve me dimension normal
Paralajmerues për mos vënien e rripit të sigurimit
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