
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Κατανάλωση και CO2 WLTP Εκπομπές 

CO2 (g / km): 141 

Μικτή κατανάλωση καυσίμου (l / 100 χλμ): 5.4 

 

Τύπος Οδήγησης κίνησης: Έλξη Βάρος (kg) 

Ωφέλιμο φορτίο (kg): 419 

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος με πλήρες φορτίο:2132 

 

Μηχανή 

Καύσιμο: DIESEL 

Κυβισμός(cm3): 1461 

Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πρότυπο: EURO6 

Μετάδοση-Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: BVM 

Αριθμός ταχυτήτων: 6 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Φωτισμός στη δεύτερη σειρά καθισμάτων 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και πτυσσόμενοι πλαϊνοί 

Cruise control με περιοριστή ρύθμιση ταχύτητας και ταχύτητας ενεργοποιημένη κλίση 

Αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών με ηλεκτρονική διαχείριση 

Εσωτερικός αντιθαμβωτικός καθρέφτης 

Ηλεκτρικά παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, παρόρμηση για τον οδηγό 

Βάτραχος συρταριού Easy Life  

Κεντρικό κλείδωμα 

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω πόρτας 

Δερμάτινο τιμόνι 

Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο, 2ποτηροθήκες, αποθηκευτικός χώρος, 12Vμπροστινή 

και πίσω έξοδος  

Πίσω αισθητήρες στάθμευσης 

Προβολείς LED 

Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και υαλοκαθαριστήρων (αισθητήρας βροχής και 

φωτός)  

Ενσωματωμένος Έγχρωμος υπολογιστής 4,2 ιντσών 

Μπροστινός (επιβάτης με δυνατότητα απενεργοποίησης) 

Απενεργοποίηση του αερόσακου επιβατών μαξιλάρι 

Τύπος πλευρικών αερόσακων «κουρτίνα» για καθίσματα 1ης και 2ης σειράς 

Ενεργός βοηθός πέδησης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών 

Σύστημα προειδοποίησης διαθεσιμότητας ενός αντικειμένου στο «τυφλό» σημείο του 

αυτοκίνητου 

Κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης 

Renault Lane Keeping Assistant 

ESP 

Ηλεκτρονικός έλεγχος 

Σταθερότητα με ενεργοποιημένο τον βοηθό εκκίνησης κλίση 

Κάρτα hands free της Renault 

Σύστημα παιδικού καθίσματος ISOFIX  

κάθισμα συνοδηγού(χωρίς αναδιπλούμενο κάθισμα) 



Βοηθός παρακολούθησης κούρασης οδηγού(ασταθής τροχιά) 

Υπενθύμιση για απασφαλισμένη ζώνη 

Εξωτερική σχεδίαση 

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αυτοκινήτου 

LED φώτα ημέρας 

Μπροστινά φώτα ομίχλης LED με λειτουργία στροφής 

Γυάλινη πίσω πόρτα 

Συρόμενη πόρτα στην αριστερή πλευρά 

Καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος 

Ράγες αποσκευών στην οροφή 

Υαλοκαθαριστήρας πίσω παραθύρων 

Δεξιά συρόμενη 

Σχάρα αποσκευών πάνω από την καμπίνα 

Φιμέ τζάμια (πλαϊνά και πίσω) 

Τρεις θέσεις στη δεύτερη σειρά καθισμάτων 

Πίσω κάθισμα με 3 προσκέφαλα 

Επίπεδο ταπετσαρίας 2 

Υφασμάτινες επενδύσεις στα καθίσματα 

Λειτουργικότητα 

Θερμαινόμενο πίσω τζάμι 

Εφεδρικός τροχός 15" 

Αυτόματα σύντομα /μακριά φώτα 

Χαλάκι PVC στο πορτ-μπαγκάζ 

Χαλάκι PVC στην καμπίνα μονό, 

Ρυθμιζόμενο ύψος θέση επιβάτη 

Επαγωγικός φορτιστής για smartphone 

Ρύθμιση οσφυϊκού καθίσματος του οδηγού 

Easy Link πλοήγησης με οθόνη αφής 8"DAB, 6 ηχεία 

Βάση smartphone 

Σύστημα αναγνώρισης οδικών πινακίδων 

και μια προειδοποίηση κατά την οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα 


