JAUNĀS RENAULT MEGANE GRANDTOUR PAMATA APRĪKOJUMS
LIFE
ABS + bremžu palīgsistēma (AFU)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Palīdzība kalnup braukšanai (HSA)
Riepu spiediena mērītājs
Vadītāja un pasažiera priekšējie gaisa spilveni
Sānu drošības spilveni vadītājam un priekšējā sēdekļa pasažierim
Sānu aizkarveida drošības spilveni
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
3 punktu aizmugurējās drošības jostas
Standartā regulējams priekšējais galvas balsts uz augšu / uz leju; galvas balsti otrās rindas sēdeklim (sānos un centrā)
ISOFIX bērnu sēdeklīšu sistēma
Stūres pastiprinātājs
Motora iedarbināšanas sistēma, izmantojot atslēgu
Centralizēta durvju bloķēšana
Manuālā gaisa kondicionēšana
Elektriski apsildāmi spoguļi ar temperatūras sensoru
Priekšējie sānu logi elektriski regulējami ar viena pieskāriena slēdzi vadītāja un pasažiera pusē
Manuāli regulējami aizmugurējie sānu logi
Radio (DAB) ar Bluetooth®, USB / ligzda, vienkrāsains displejs 4,2 ”
12 V spraudnis
Tekstila apdare
Mehāniski regulējams sēdeklis ar garuma regulēšanas funkciju
1/3 - 2/3 proporcijā nolokāmas aizmugures sēdekļa atveltnes bez centrālā elkoņa balsta
Regulējams stūres statņa augstums un dziļums
Ārdurvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
Pilns LED apgaismojums

Riepu remonta komplekts
Signalizācijas sistēmas priekšinstalācija
16” tērauda riteņu diski
ZEN = LIFE +
Divzonu automātiskā gaisa kondicionēšana
Gaismas un lietus sensori
Aizmugurējais parkošanās sensors
Augsta centrālā konsole, manuālā rokas bremze, regulējams elkoņu balsts ar glabāšanas nodalījumu, 1 USB slots + AUX
priekšējā daļā un 12 V kontaktligzda
Mehāniski regulējams sēdeklis ar garuma regulēšanas funkciju un ar manuālu jostas vietas un augstuma regulēšanu
7 '' TFT krāsu displejs
Aizmugurējie sānu logi elektriski regulējami ar viena pieskāriena slēdzi
Multivides sistēma Easy Link ar radio (DAB), ar Bluetooth®, ar USB / ligzdu, ar 7'' krāsu displeju, bez navigācijas, ar viedtālruņa
replikāciju (Apple CarPlay un Android Auto)
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JAUNĀS RENAULT MEGANE GRANDTOUR PAMATA APRĪKOJUMS
INTENS = ZEN +
Brīvroku karte
Ar ādu apvilkts stūres rats
Priekšējie miglas lukturi LED tipa ar pagrieziena funkciju
Ātruma pārkāpšanas novēršana sitēma
Haizivjs spuras tipa antena
Brīdinājums par joslu pārkāpšanu (LDW)
Elektriskā stāvbremze
Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
MULTI-SENSE sistēma
AHL - automātiskas tālās / tuvās gaismas
Brīdinājums par noguruma iestāšanos (UTA)
Sveiciena funkcija
16'' vieglmetāla diski
Tumši tonēts privātuma aizmugures logs
Automātiski aptumšojošs atpakaļskata spogulis
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
Multimediju sistēma Easy Link 7'' ar navigāciju
RS LINE = INTENS +
Exterjers ar R.S. Line pakete
Interjers ar R.S. Line pakete
R.S. Line logotips
R.S.Line sēdekļi ar integrētiem galvas balstiem
17" vieglmetāla diski
Centrālais roku balsts aizmugurējos sēdekļos
R.S. Line sēdekļi
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