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 RENAULT TWINGO SPORT
Prodhimi 2009

Modelet me motor benzine kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinuar
(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit EURO

Renault Sport 1,6 16v 98 / 133 165 7.0 15,331.-  

RENAULT koncesionari juaj:

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



TWINGO RENAULT SPORT
Prodhimi 2009

Opsionet sipas Versioneve

RENAULT SPORT

SIGURIA

Airbag perde anësor O 124.-  

KONFORTI
Paketë për shasinë Cup O 500.-  
Paketë klima automatike RS O 312.-  
Paketë (spojler) O 226.-  
Regullator shpejtësie O 124.-  
Tavan elektrik panoramik O 775.-  
SISTEMI I AUDIOS
Radio CD MP3 4X20W me komanda në timon dhe sistem bluetooth O 226.-  
PARAQITJA E JASHTEME
Bojë metalizato O 340.-  

Shënim :

Cmimi i 
Klientit 
EURO

Pakete SHASI Cup: shasi Cup (sport) disqe alumini 17'' (me ngjyrë të errët)

Pakete klima automatike RS: klima automatike + xham i përparmë me sensor shiu

Pakete ( spojler): bisht sportiv i pasëm dhe xhama të pasëm me ngjyrë të errët



PAJISJET E SERISE TWINGO RENAULT SPORT

ABS 
Kontrolli dinamik i guidimit dhe kontrolli i rëshkitjes  (ESP-ASR) Sedilja e shoferit e rregullueshme në lartësi
Airbag për shoferin dhe pasagjerin Sedilje e pasme me rëshkitje
Airbag të parmë të caktivizueshëm manualisht Xhama të errët
Airbag të parmë anësore Xhama të parë elektrik me impuls krahu shoferit
Airbag kundra rëshkijes në sediljen e shoferit Pasqyra elektrike me ngrohje
Rripa sigurimi të 3 kapje Radio CD MP3 4X15W me komanda në timon
Rripa sigurimi me limitues force me ngjyrë porokalli Klima manuale
Sistem ISOFIX me tre pika kapje në sediljen e përparme të pasagjerit Riciklues ajri
dhe në sediljen e pasme Sediljet e para me përforcime eksrta anësore
Ndezje e dritave të emergjencës ne rast frenimi emergjent Xhepa ne shpinen e sediljeve te para
Mbështetëse koke të para gjenerata e re Tapiceri gri e erret me portokalli
Mbështetëse koke të pasme Kroskot gri I erret
Mbyllje qëndrore me pult Dorezat e brendshme te dyerve te kromuara
Imobilizer (bllokues motori) Timon dhe leve marshi lekure
Timonn elektrik i variueshëm Disqe alumini 16"
Ore dixhitale Shiritat anesor te dyerve nje ngjyre me karocerine
Timon i rregullueshëm në lartësi Fenere te erresuar
Prize12V Pasqyra te jashtme me ngjyre alumini mat
Ndezëse duhani dhe tavull Marmite e kromuar
Fenerë me optike të dyfishtë
Fshirëse xhami me ritem të ndryshueshëm
Drita për ditën
Fenerë mjegulle të përparmë
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