ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αυτόματος κλιματισμός
Χρώμα: ΓΚΡΙ ΤΙΤΑΝΙΟ
Πακέτο ΧΕΙΜΩΝΑ:
Θερμαινόμενο τιμόνι,
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα,
Τιμόνι από δέρμα Nappa

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης
Μπροστινός αερόσακος για οδηγό καισυνοδηγός
Προειδοποίηση ζώνης ασφαλείαςεμπρός και πίσω
Δυνατότητα απενεργοποίησης του συνοδηγούABS με διανομέα ισχύος φρένων
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλα τα καθίσματα πίσω
Σύστημα τοποθέτησης παιδικού καθίσματος
ISOFIXΡυθμιζόμενες καθ 'ύψος ζώνες ασφαλείας
Έλεγχος σταθερότητας ESP + έλεγχος ολίσθησηςκινητήριους τροχούς ASR
Μαξιλάρια σε όλα τα πίσω καθίσματα
Πλευρικοί αερόσακοι
ΑΝΕΣΗ
Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγούδιαμήκως και κεκλιμένα
Απομακρυσμένο κεντρικό κλείδωμα
Αντηλιακό για οδηγό και συνοδηγό μεκαθρέφτης –φωτισμένος
Ηλεκτρικά πίσω παράθυραΚάρτα hands-free της Renault
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού –παλμός
Διαχωρισμένος πάγκος πλάτης 1/3 -2/3
ΟΔΗΓΗΣΗ
Ενεργοποιημένο το σύστημα βοήθειας συντήρησης οχήματος
λωρίδα –LKAΥπολογιστής ταξιδιούΣύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας
Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεγάλης σκάλας
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και θερμαινόμενο εξωτερικόκαθρέφτες
Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο
Αισθητήρας βροχήςΣετ επισκευής ελαστικών
Καλώδιο φόρτισης 6,5 m
Ένδειξη πίεσης ελαστικών
Ρυθμιστής ταχύτητας και περιοριστής
Μπαταρία οδήγησης
Τυπική φόρτιση μπαταρίας
ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Επιλογή σύνδεσης 4GΣύστημα πολυμέσων EASY LINK με 18 cm (7 ")οθόνη αφής
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Design
Φώτα πλήρους LED με φώτα ημέρας σε σχήμα C3.
φως φρένων

Εξωτερικοί καθρέφτες σε χρώμα αμαξώματος
Ταπετσαρίες από 100% ανακυκλωμένα προϊόντα
Τυπικά ελαστικά
Ζάντες αλουμινίου 41 εκ. (16 ")
Πλευρικά φλας στους εξωτερικούς καθρέφτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πανευρωπαική Εγγύηση 2 ετών
Εγγύηση μπαταριών – 8 Χρόνια – 160000kms
Κινητήρας: Ηλεκτροκινητήρας R110 52 KWH
Τύπος καυσίμου: Ηλεκτρική ενέργεια
Τύπος κιβωτίου: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Μέγιστη ισχύς kW (HP): 80 (108)
Τελική ταχύτητα (χλμ / ώρα): 135
Κιβώτιο ταχυτήτων
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με μειωτήρα
Τύπος αμαξώματος: Berline
Αριθμός θυρών: 5
Αριθμός θέσεων: 5
Μπροστινή κίνηση
Δεξαμενή καυσίμου (l): 0
Τροχοί και ελαστικά
Διαστάσεις ελαστικών: 195/55 R 16
Βάρος (kg) - Μάζα οχήματος έτοιμο για Οδήγηση:1502 -1563
Κατανάλωση και εκπομπές WLTP
Αυτονομία WLTP ZE – 395 Kms
συνδυασμένος κύκλος (χλμ):WLTP ZE
αυτονομία -αστικός κύκλος(χλμ):WLTP ZE
κατανάλωση -συνδυασμένος κύκλος(Wh / km):

