JAUNĀ RENAULT GRAND SCENIC PAMATA APRĪKOJUMS
ZEN
ABS ar EBD (elektronisko bremžu sadalījumu) un ārkārtas bremzēšanas palīgsistēmu
ESP (elektroniskās stabilitātes programma)
Kalnup braukt uzsākšanas palīgsistēma (HSA)
Gājēju atklāšanas sistēma (AEBS)
Riepu spiediena kontroles sistēma
Kruīza kontrole / ātruma ierobežotājs
6 drošības spilveni
Drošības jostas - priekšējās un aizmugurējās - 3 punktu drošības jostas ar diviem priekšspriegotājiem un slodzes ierobežotājiem
Galvas balsti - priekšējie - divi pēc augstuma regulējami galvas balsti
Galvas balsti - aizmugurējie - trīs pēc augstuma regulējami galvas balsti
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājuma punkti aizmugurējos ārējos sēdekļos un priekšējā pasažiera sēdeklī
Stūres pastiprinātājs
Elektroniska stāvbremze
Elektriski regulējami sānu spoguļi, apsildāmi un manuāli nolokāmi, korpusi virsbūves krāsā
Elektriski regulējami sānu priekšējie un aizmugurējie logi
DAB radio ar Bluetooth®, displejs 4,2 ''
Tekstila apdare
Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulēšanu un jostas vietas atbalstu
Regulējams stūres statņa augstums un dziļums, stūres rats ar ādas apdari
Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdeklis ar aizmugurē novietotām glabāšanas kabatām
Glabāšanas nodalījumi grīdā - 2 priekšā un 2 aizmugurē
1 ligzda USB + 1 pieslēgvieta priekšpusē
12V kontaktligzda bagāžas nodalījumā
Apgaismoti spoguļi saules sargos
Dienasgaisma gaismas LED "Edge Light", aizmugurējie lukturi LED 3D "Edge Light"
Mainīgs ātrums priekšējiem stikla tīrītājiem, gaismas un lietus sensors
Displejs - digitālais spidometrs (7 collu TFT ekrāns)
Automātiska divzonu klimata kontrole + gaisa atvere aizmugurē
Renault brīvroku karte
Bīdāms aizmugurējais sēdeklis 1 / 3-2 / 3 dalījumā ar roku balstu
2 vietas 3. rindā
Riepu remonta komplekts
Hromētas sānu logu apmales
Durvju rokturi - virsbūves krāsā ar hromētiem elementiem
Durvju sānu aizsarglīstes ar hromētiem elementiem
Miglas lukturi
20" vieglmetāla diski
INTENS = ZEN+
R-LINK 2 multimediju sistēma ar 7 collu skārienekrānu, navigāciju ar paplašinātu Eiropas karti un DAB radio ar Bluetooth®
MULTI-SENSE sistēma
Noguruma noteikšanas brīdinājums (FDW)
Ātruma pārsniegšanas novēršana ar ceļazīmju atpazīšanas sistēmu (ADP / TSR)
Joslu brīdinājuma sistēma (LDW)
Priekšējie / aizmugurējie parkošanās sensori
Bīdāmā konsole "Easy Life", atvilktne "Easy Life"
Sēdekļu konfigurācijas izmaiņas sistēma "One Touch"
Tekstila apdare ar mākslīgiem ādas elementiem
Priekšējā pasažiera sēdeklis ar augstuma regulēšanu, nolokāma atzveltne
Sānu spoguļi elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi
Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar SCÉNIC marķējumu
1 ligzda 12V + 2 ligzdas USB + 1 pieslēgvieta priekšpusē; 1 ligzda 12V + 2 uzlādēšanas ligzda USB + 1 ligzda 2. rindā
Hromētas detaļas (aizmugurējais stikls, priekšējā režģis)
Tonēti aizmugurējie logi
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