THERE’S ONLY ONE

RENEGADE Limited
Tehniskā informācija
Virsbūves krāsa
Salona krāsa
Dzinējs (m3)
Degvielas tips

metāliska
melna

Vidējais CO2 (g/km)

134

Transmisija

6 DDCT

1332

Garums (mm)

4236

benzīns

Platums (mm)

1805

Jauda (zs/apgr. min.)

150/5500

Augstums (mm)

1667

Griezes moments (Nm/apgr. min.)

270/1850

Pilnā masa (kg)

1900

Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km) (NEDC)

5,9

Klīrenss (mm)

Automašīnas cena (ar PVN 21%):

161

EUR

24 145

Iekļautais papildaprīkojums
Drošības komplekts (ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un veste)
Imobilaizers PANDECT IS 350
Reģistrācija CSDD
Metāliskā krāsa

iekļauts
iekļauts
iekļauts
iekļauts

Kopējā automašīnas cena ar papildaprīkojumu

EUR

25 450

Atlaide: 10%

EUR

2 550

Piedāvājuma cena (ar PVN 21%)

EUR

22 900

Rūpnīcas garantija 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma. Attēlam ir ilustratīva nozīme. Visas cenas un specifikācijas ir informatīvas
un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Automobīļa degvielas patēriņš un CO2 daudzums var atšķirties no uzradītā, jo tas ir
atkarīgs no daudziem faktoriem, piem.: vadīšanas ieradumiem, ceļa apstākļiem, satiksmes intensitātes un kravas.
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THERE’S ONLY ONE

RENEGADE Limited
Rūpnīcas papildaprīkojums
9UA

XAN

LED priekšējie lukturi
LED dienas gaitas lukturi
LED priekšējie miglas lukturi
LED aizmugurējie lukturi
Aklās zonas uzraudzības sistēma

623

Elektriski vadāms vadītāja muguras atbalsts

316

Atpakaļskata kamera

TVB

3 sezonu riepas 225/55 R18

Standarta aprīkojums
Elektroniskā transportlīdzekļa stabilitātes kontrole
(ESC) + sistēma braukšanai augšup slīpumā
Centrālā atslēga ar tālvadību
Divpakāpju vadītāja un priekšējā pasažiera drošības
spilveni; priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvenu
izslēgšanas funkcija; priekšējie sānu drošības spilveni
integrēti sēdekļos; gaisa drošības spilveni (priekšējais
un aizmugurējais aizsargs)
Priekšējo drošības jostu augstuma regulēšana
Elektroniskā palīgsistēma pret apgāšanos
START&STOP sistēma
Trīs galvas balsti aizmugurē
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi
Gaismas sensors
Kruīza kontroles sistēma
Ātruma ierobežošanas sistēma
3 punktu drošības jostas aizmugurē
Elektromehāniskā stāvbremze
Satiksmes joslu vadības sistēma „Lane Sense“ + ISA
un TSR
Regulēja stūre dziļumā un augstumā
Elektroniskais stūres pastiprinātājs

Elkoņu balsts
Riepu spiediena samazināšanās trauksmes funkcija
Fix&Go riepu remonta komplekts
17” vieglmetāla diski
3,5” informatīvais panelis autovadītājam
Uconnect™ multimediju sistēma ar 7” skārienekrānu,
ciparu radio (DAB), Bluetooth brīvroku sistēma,
Android Auto, CarPlay sistēma, USB un AUX-IN
kontaktligzda un Uconnect LIVE pakalpojumi
Multimediju vadība uz stūres
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori
Elektriski darbināmi priekšējie un aizmugurējie logi
Divu zonu automātiskā klimata kontrole
Lietus sensors
Jumta bagāžnieka turētājsliedes (reliņi)
Priekšējie miglas lukturi
Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Apsildāma stūre
Stūre ar ādas apdari
60/40 dalāmi un nolokāmi aizmugurējie sēdekļi
Auduma sēdekļi
Apsildāmi un elektriski vadāmi sānu spoguļi
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