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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

Pamata aprīkojums
BUSINESS

● ABS ar EBD (elektroniskā bremzēšanas spēka sadale)

● ESC (elektroniskā stabilitātes kontrole) ar HSA (Hill Start Assist) un Grip Xtend

● Riepu spiediena kontroles sistēma

● Borta dators

● Gaisa spilvens vadītājam un priekšējam pasažierim ar deaktivizēšanu

● Elektroniskais imobilaizers

● Centrālā durvju atslēga

● Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

● Horizontāls informācijas panelis ar atvērtiem glabāšanas nodalījumiem (slēgta cimdu kaste)

● DAB radio Pievienojiet R&GO ar USB portu.

● 3,5 collu melnbalts TFT klasteris

● 3 pogu taustiņš.

● Putuplasta stūres pārklājums

● Atpakaļskata spogulis diena/nakts

● 12 voltu kontaktligzda 2. rindā

● Priekšējie sānu logi elektriski regulējami

● Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi ar iebūvētiem indikatoriem

● Standarta regulējams vadītāja sēdeklis

● 2-vietīgs priekšējais sēdeklis

● Pilna LED priekšējie lukturi

● Automātiska priekšējo lukturu aktivizēšana

● LED DRL

● Labās puses bīdāmās durvis ar logu

● Kreisais panelis – ar logiem

● 180° aizmugurējās durvis ar logu

● 2. rinda ar 3-vietīgu sola sēdekli ar piekļuvi 3. rindas sēdekļiem

● 3. rinda ar 3-vietīgu sola sēdekli, salokāmu un noņemamu
● 16" tērauda diski

PACK CLIM (BUSINESS +)

● Imobilaizers

● Manuāls gaisa kondicionētājs

● Elektriskais pretaizsvīšanas sildītājs aizmugurējiem logiem un ar 2 logu tīrītājiem

● Informācijas panelis ar slēgtiem glabāšanas nodalījumiem

● Mākslīgās ādas stūre

● Viena pieskāriena vadītāja sānu log atvēršana

● Vadītāja sēdeklis ar elkoņu balstu

● 1. rindas sols ar mantu glabātuvi

● LED iekšējais apgaismojums

● Interjers: ar hroma deko detaļām

● Ārpuse: DECO MEDIUM pakete

● Bagāžnieka apgaismojums

● 4,2 collu krāsu TFT klasteris

● Bagāžas pārsegs
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Pamata aprīkojums

SPACE CLASS (PACK CLIM+)

● Easy Life atvilktne

● Miglas lukturi
● 2 x 2 vietīgs sols + 1 sēdeklis uz sliedēm — 2 isofix katrā rindā, katrs sēdeklis ar individuālu 

atbalstu

● atveramie logi 2. rindā (labajās durvīs un kreisajā panelī)

● brīvroku karte

● Mākslīgās ādas stūre

● Pilnīga augšējo sānu daļu noformēšana

● Aizmugurējie parkošanās sensori

● Automātiskais priekšējais gaisa kondicionētājs, manuālais aizmugurējais gaisa kondicionētājs

● 8 collu EASY LINK bez navigācijas, ar viedtālruņa replikāciju

● Individuāls LED salona apgaismojums

● Elektrohromisks iekšējais atpakaļskata spogulis

● 220 V ligzda ar USB pieslēgvietu (katrā pusē aizmugurē)

● Vadītāja sēdeklis ar augstuma, krūšu un jostas daļas regulēšanu ar elkoņu balstu

● Individuāli priekšējā pasažiera sēdekļi ar augstuma un jostas daļas regulēšanu ar elkoņu balstu

● Automātiski nolokāmi sānu spoguļi

● Automātiskie logu tīrītāji

● Bagāžas nodalījuma durvis

● Tumši tonētie logi

● DECO STYLE PLUS pakete

● 17" vieglmetāla diski

● Metāliska krāsa

ESCAPADE (SPACECLASS+)

● 2 grozāmi sēdekļi 2. rindā ar isofix

● Bīdāmais galds
● 3 rindu sols ar 3 vietām, salokāms gultai, ar 2 isofix, īpašs aizmugurējais plaukts, kas pagarina 

gultu
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