ახალი Renault Duster

Duster-ის ვერსიები და ფასები

Life

Zen

Intense

* ფასები მითითებულია ლარში
1.6 ბენზინი (115 ცხ.ძ) ევრო 6, 4X2
5 საფეხურიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი
1.6 ბენზინი (115 ცხ.ძ) ევრო 6, 4X4
6 საფეხურიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი
1.5 ტურბო დიზელი (110 ცხ.ძ) ევრო 6, 4X4
6 საფეხურიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი
1.5 ტურბო დიზელი (110 ცხ.ძ) ევრო 6, 4X2
6 საფეხურიანი ავტომატური გადაცემათა კოლოფი

კომპლექტაცია და ოფციები
ESP (სტაბილურობის კონტროლის სისტემა)
HSA (აღმართზე დაძვრის დამხმარე სისტემა)
HDC (დაღმართზე მოძრაობის დამხმარე სისტემა)
ABS (მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა)
AFU (ექსტრემალური დამუხრუჭების დამხმარე სისტემა)
EBV (სამუხრუჭე სიმძლავრის ელექტრონული გადანაწილების სისტემა)
TPMS (საბურავებში წნევის კონტროლი)
"ბრმა" ზონების კონტროლი
მძღოლის და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიში
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ფარდა უსაფრთხოების ბალიშები
წინა და უკანა უსაფრთხოების ღვედები
სამწერტილოვანი უსაფრთხოების ღვედები
უსაფრთხოების ღვედის ინდიკატორი
ცენტრალური საკეტი
ISOFIX
ძრავის და კარტერის მეტალის დამცავი
სრული ზომის სათადარიგო საბურავი
საჭის ელ.გამაძლიერებელი
ბორტკომპიუტერი
ECO რეჟიმი
კრუიზ-კონტროლი + სიჩქარის შემზღუდველი
უკანა პარკტრონიკი
მონიტორი 4x4 (დახრის კუთხე, კომპასი)
Multi-View კამერები:
წინ, უკან და სარკეებზე განლაგებული ხედვის კამერები
ღამის სენსორი
ავტომატური დღის LED ნათება
წინა სანისლე ფარები
მოხვევის მაჩვენებლები
კონდიციონერი
კლიმატ -კონტროლი
კონდინციონერი უკანა სავარძლებისთვის
წინა ელექტრო შუშები
წინა ელექტრო შუშები, იმპულსური მძღოლის მხარეს
უკანა ელექტრო შუშები
სტანდარტულად ტონირებული შუშები
თბობადი უკანა მინა
ელ. უკანა ხედვის სარკეები, თბობადი, ტემპ. სენსორით
ტელესკოპურად რეგულირებადი საჭე
2 დასაკეცი გასაღები დისტანციური მართვით
ბარათი გასაღები ,, თავისუფალი ხელები"
აუდიოსისტემა საჭიდან მართვადი:
(2 დინამიკი, MP3, USB, Bluetooth)
მულტიმედია სისტემა MEDIA NAV
7"-იანი სენსორული მონიტორი; 6 დინამიკი,MP3, USB, Bluetooth
მძღოლის სიმაღლეში რეგულირებადი სავარძელი
მძღოლის სავარძელი იდაყვის დასადებით
წინა სავარძლების გათბობა
ნაჭრის სალონი
ტყავის სალონი
უკანა სავარძლები კეცვადი: 1/3 და 2/3
რეილინგები წარწერით "DUSTER"
მეტალის დამცავი წინა და უკანა ბამპერებზე
16"-იანი რკინის დისკები FIDJI (215/65 R16)
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16"-იანი ალუმინის დისკები CYCLADE (215/65 R16)
პაკეტი "Zen LOOK":
16"-იანი ალუმინის დისკები CYCLADE, ტონირებული შუშები,
ქრომირებული სარკეები და რელინგები
ქრომირებული ელემენტები წინა და უკანა ბამბერზე
პაკეტი "Intense LOOK":
17"-იანი ალუმინის დისკები MALDIVES (215/65 R17),
ქრომირებული სარკეები და რელინგები, ტონირებული შუშები,
ქრომირებული ელემენტები წინა და უკანა ბამბერზე
მეტალიკი საღებავი

საგარანტიო პირობები
5 წელი ან 150 000 კმ ძირითად აგრეგატებზე: ძრავი, ხიდი, გადაცემათა კოლოფი.
3 წელი ან 100 000 კმ სრულ ავტომობილზე (გარდა სწრაფცვეთადი დეტალებისა)
6 წელი ანტიკოროზიული დაცვა

სს "ფრანს ავტო" - ოფიციალური იმპორტიორი საქართველოში
www.renault.ge
ტელ: +995 32 2 53 18 00
ელ.ფოსტა: info@renault.ge
Facebook: Renault Georgia
მისამართი: ქ.თბილისი; ჯორჯ ბალანჩინის 34 (0131)
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