NAUJASIS ARKANA

KAINORAŠTIS EUR SU PVM
VARIKLIS

INTENS

1,3 TCe 140 AG EDC

RENAULT ARKANA Techniniai duomenys:
VARIKLIAI
Pavarų dėžė
Degalų tipas
Variklio tūris (cm3)
Maksimali galia kW (AG)
Maksimalus sukimo momentas Nm
Didžiausias greitis
Įsibegėjimas 0-100 km/h
Kuro sąnaudos vidutinės l/100 km, pagal WLTP
Vidutinės CO2 išlakos g/100km, WLTP
Kuro bako dydis l
Bagažinės talpa l.
Nuosava masė kg.
Bendroji masė kg.

TCe 140 AG
Automatinė
Benzinas
1332
103 (140) tarp 4 500 ir 6 000
260 tarp 1750 ir 3500
n/d
9,8
5,8
131
50
513
1336
1876

Automobilių pardavimas:
Mantas Katauskis
Dainius Stoškus
Renault automobilių ekspertas
Renault automobilių ekspertas
Tel. +370 656 80929
Tel. + +37067232748
El. paštas: mantas@lautra.lt
El. paštas: dainius@lautra.lt
BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050 Įmonės kodas 110607882, PVM kodas LT106078811, AB “SEB bankas” a/s LT
037044060001307507
Su gamintojo garantijos sąlygomis galite susipažinti: www.lautra.lt/garantijos-salygos. Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA

SAUGUMAS
ABS, BAS, ESC, Įkalnės įveikimo pagalba
6 saugos oro pagalvės
Tritaškiai saugos diržai
ISOFIX tvirtinimo kilpos galinėse šoninėse sėdynėse
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Elektrinis vairo stiprintuvas
Saugaus atstumo informavimo sistema (DW)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Viršijamo greičio perspėjimo sistema (OSP)
Aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS)
Kelio linijų išlaikymo sistema (LKA)
Aklos zonos stebėjimo sistema (BSW)
Gale automobilio esančio automobilių srauto stebėjimo sistema (RCTA)
E-Call
PATOGUMAS
Automatinė klimato kontrolė su ventiliacijos angomis galinėms vietoms
Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu
Elektra užtraukiamas rankinis stabdis
Elektra užtraukiamas rankinis stabdis su AUTO – HOLD funkcija
Beraktė atraininimo/užvedimo sistema su RENAULT kortele
Greičio palaikymo/ribojimo sistema
Galinio vaizdo kamera
Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai
Lietaus daviklis
Automatinis ilgųjų šviesų perjungimas
STOP&GO greičio palaikymo/ribojimo sistema su atstumo palaikymu (ACC) ir automatiniu sustojimu bei pradėjimu važiuoti
VIDUS
Oda trauktas vairaratis
Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir keleivio sėdynė
4,2 ‘‘ TFT spalvotas prietaisų skydelis, benzininiams varikliams
7 ‘‘ TFT spalvotas prietaisų skydelis, E-TECH varikliams
Medžiaginiai/dirbtinės odos sėdynių apmušalai
Apšviečiami veidrodėliai skydeliuose nuo saulės
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Foninis keičiamos spalvos apšvietimas
ŽIEMOS PAKETAS (šildomos priekinės sėdynės, šildomas vairas

Stoglangis
MULTIMEDIJA
Easy Link 9.3“ multimedijos sistema su 6 garsiakalbiais, navigacijos žemėlapiais, Android Auto ir Apple Carplay suderinamumu
Multi – Sense automobilių parametrų valdymo ir individualizavimo sistema
IŠORĖ
Full LED priekiniai žibintai
Kėbulo spalvos durų rankenos
Priekinis ir galinis bamperio aptakas, pilkos spalvos
Ryklio peleko dizaino antena ant stogo
Papildomai tamsinti galiniai langai
Chromuotas durų langų apatinis apvadas
RATLANKIAI
18“ lieti ratlankiai, dizainas PASADENA
Atsarginis ratas (eliminuoja padangų remonto komplektą)
Padangų remonto rinkinys (kompresorius ir sandarinimo putos)
SPALVOS
Night black
GARANTIJA
5 metai arba 100000 km

Renault Arkana kaina su aukščiau nurodyta įranga – 28.985 Eur su PVM
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