
JAUNĀ 

RENAULT MEGANE
GRANDCOUPE

Pamata aprīkojums

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

LIFE

● DAB radio ar Bluetooth®, USB/ligzda ar vienkrāsainu 4,2 collu displeju

● 6 drošības spilveni - priekšējā pasažiera sēdekļa deaktivizēšana (lietošanai ar bērnu sēdekļiem)

● ABS ar avārijas bremzēšanas palīgsistēmu (AFU)

● Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

● Palīgs startam kalnā (HSA)

● Riepu spiediena kontrole

● Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

● ISOFIX sistēma uz ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem

● Stūres pastiprinātājs

● Manuālā stāvbremze

● 4,2" TFT draivera informācijas displejs

● Motors tiek iedarbināts ar atslēgu

● Dienas gaitas gaismas LED "Edge Light"

● Pilna LED "Pure Vision" priekšējie lukturi

● Aizmugurējie lukturi LED 3D „Edge Light” (pastāvīgi ieslēgti)

● Dienas/nakts atpakaļskata spogulis

● Manuāla gaisa kondicionēšana

● Sānu spoguļi elektriski regulējami, manuāli nolokāmi un apsildāmi

● Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi

● Centrālā durvju atslēga

● Stūre – regulējams augstums un sasniedzamība

● Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana

● Aizmugurējais sēdeklis 1/3-2/3

● Tekstila polsterējums melnā krāsā

● Ārdurvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā

● 16" tērauda riteņi

● Riepu remonta komplekts

ZEN = LIFE+

● Easy Link 7" ar DAB radio, bez navigācijas, ar Bluetooth®, ar USB/ligzdu, 2xUSB aizmugurē uzlādei

● Viduskonsole ar regulējamu elkoņu balstu garenvirzienā uzglabāšanas nodalījumu un diviem glāžu turētājiem

● 7 collu TFT draivera informācijas displejs

● Aizmugurējie parkošanās sensori

● Krēslas un lietus sensors, loga tīrītāji ar mainīgu darba biežumu

● Automātiska divu zonu klimata kontrole

● Vadītāja sēdekļa augstums un jostasvieta atbalsts regulējami

● Ventilācijas atveres aizmugurē

● Saderība ar Apple Carplay™ un Android Auto™

● Hromēta sānu logu joslas



Pamata aprīkojums

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

INTENS= ZEN+
● Easy Link 7" ar DAB radio, ar navigāciju, ar Bluetooth®, ar USB/ligzdu, 2xUSB aizmugurē uzlādei

● Centrālā konsole ar regulējamu elkoņu balstu un papildu glabātuvi ar žalūziju

● Elektroniskā stāvbremze

● Renault brīvroku atslēgas karte

● MULTI-SENSE sistēma

● Brīdinājums par izbraukšanu no joslas

● Noguruma noteikšanas brīdinājums/nestabilas trajektorijas brīdinājums (UTA)

● Automātiskas tālās/tuvās gaismas

● Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori

● Miglas LED lukturi ar pagriezienu funkciju

● Automātiski aptumšojošs atpakaļskata spogulis

● Saulessargs ar spoguli un apgaismojumu

● Sānu spoguļi elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi

● Ādas stūre

● Aizmugurējais sēdeklis 1/3-2/3 ar elkoņu balstu

● Saderība ar Apple Carplay™ un Android Auto™

● Tekstila apdare apvienota ar mākslīgo ādu

● Ārdurvju rokturi korpusa krāsā ar hrom»etiem ieliktņiem

● Priekšējais režģis ar hromētiem ieliktņiem

● Radiatora režģis spīdīgi melnā krāsā ar hromētiem ieliktņiem

● Tonēti aizmugurējie logi

● 16" vieglmetāla diski

● Hromēts dubultā izpūtēja uzgalis
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