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 RENAULT GRAND SCENIC PAMATA  APR KOJUMS

ZEN
ABS ar bremzēšanas palīgsistēmu (AFU)

Elektroniskā stabilitātes kontroles sitēma (ESC)

Palīdzība braukšanai kalnup (HSA)

AEBS ar gājēju atpazīšanu

Riepu spiediena kontroles sistēma

Kruīza kontrole - ātruma ierobežotājs

Priekšējais drošības spilvens vadītājam un priekšējam pasažierim (iespēja manuāli deaktivizēt priekšējā pasažiera drošības spilvenu)

Sānu drošības spilveni, kas aizsargā pasažieru krūtis un iegurni priekšējos sēdekļos

Aizkaru drošības spilveni

Signalizēšana par to, ka vadītāja, priekšējā pasažiera un aizmugurējā sēdekļa pasažiera drošības jostas nav piesprādzētas

Regulējamas pēc augstuma trīspunktu drošības jostas priekšējos sēdekļos / 2.rindas trīspunktu drošības jostas

Galvas balsti priekšējos sēdekļos, 2. rinda

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājuma punkti 2. rindas ārējos sēdekļos un priekšējā pasažiera sēdeklī

Sinalizācijas priekšinsstalācija

Stūres pastiprinātājs

Elektriska, automātiska stāvbremze

Borta dators

Displejs - 7" TFT ekrāns

Brīdinājums par joslas pārkāpšanu (LDW)

Automātiskā augstā / tuvo gaismu (AHL)

Ātruma pārsniegšanas novēršana, izmantojot ceļa zīmju atpazīšanas sistēmu (OSP / TSR)

Brīdinājums par noguruma iestāšanos (UTA)

Aizmugurējie parkošanās sensori

Dienas gaitas gaismas LED „Edge Light”

Aizmugures gaismas LED 3D "Edge Light"

Apgaismas funkcija - Seko man uz mājām

Maināms ātrums priekšējā vējstikla tīrītājam, gaismasun lietus sensors

Iekšējais spogulis ar 2 pozīcijām (diena / nakts)

Apgaismoti spoguļi saulessargos

Divzonu klimata kontrole + ventilācijas atveres aizmugurē

Elektriski regulējami sānu spoguļi, manuāli nolokāmi un apsildāmi

Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi

Centrālā durvju slēdzene

Regulējams stūres rata augstums un dziļums, pārklāts ar mākslīgo ādu

Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu un jostas atbalstu

Bīdāms aizmugurējais sēdeklis ar roku balstiem, atzvelne dalāma 1 / 3-2 / 3

Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs

Nodalījumi grīdā (1 priekšā, 2 aizmugurē)

Durvju rokturi  virsbūves krāsā

Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā

Sānu durvju līstes melnā krāsā ar hromētiemieliktņiem

20’’ tērauda diski VORTEX AERODESIGN

Riepu remonta komplekts

Vienkrāsaina virsbūve

Tekstila apdare grafīta krāsā

Saderība ar Apple Carplay™ un Android Auto™

R-LINK 2 7", ar DAB, Bluetooth un 7" krāsu displeju

1 USB ligzda + 1 ligzda priekšā

1 12V kontaktligzda priekšā

1 12V kontaktligzda bagāžas nodalījumā
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 RENAULT GRAND SCENIC PAMATA  APR KOJUMS
INTENS = ZEN+
Brīdinājums par drošu distanci (DW)

DAUDZJŪTU sistēma

Renault brīvroku karte
Parkošanās palīgsistēma priekšā / aizmugurē

Miglas lukturi

Pilna LED Pure Vision gaismas

Elektrohromisks iekšējais spogulis

Spogulis, kas nodrošina acu kontaktu ar bērniem, kuri sēž aizmugurējos sēdekļos

Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi

Regulējams stūres rata augstums un dziļums, pārklāts ar Nappa ādu

Saules žalūzijas 2. rindā

Pasažiera sēdeklis ar manuālu augstuma regulēšanu + nolokāma atzveltne

Durvju rokturi virsbūves krāsā ar hromētiem ieliktņiem

Hromēti ieliktņi radiatora restei

Hromētas  līstes sānu logiem

Tonēti aizmugurējie logi

20" vieglmetāla diski URAYA 

Divu krāsu virsbūve

Tekstila apdare apvienojumā ar TEP eko ādas elementiem grafīta krāsā

R-LINK 2 7”s istēma ar DAB, Bluetooth, 7” krāsu displejs, navigācijas sistēma ar Eiropas karti

2 USB ligzdas + 1 ligzdas priekšā

2 USB ligzdas (multivides ierīču uzlādēšanai) + 1 ligzdas centrālās konsoles aizmugurē

1 12V kontaktligzda aizmugurē
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