KAINORAŠTIS EUR su PVM
VARIANTAS

R.S.

Tce 280

29 240

Tce 280 EDC

31 170

Kainoraštis galioja nuo 2018-05-17

3+2 metų arba 100.000 km garantija įskaitant periodinių techninių
aptarnavimų išlaidas – už patrauklią kainą*
*Pasiūlymo laikas ribotas

5 metų (2+3 arba 100000 km) garantija,
galiojanti visose Europos Sąjungos šalyse

Specialus „Renault“ lizingo pasiūlymas:
palūkanų marža tik 1,6% + EURIBOR

NEPAKARTOJAMAS VAIRAVIMO MALONUMAS
Penki skirtingi važiavimo režimai ir penkios skirtingos salono
apšvietimo spalvos.
Pažangi „Multi-Sense“ technologija leidžia automobilio
naudotojams suasmeninti savo važiavimo būdą, pasirenkant
labiausiai pageidaujamą vairavimo stilių.

„4CONTROL” SISTEMA
Kompanijos „Renault” sukurta „4Control” visų keturių
vairuojamųjų ratų sistema užtikrina precizišką bei dinamišką
valdymą, išskirtinį manevringumą, stabilumą posūkiuose ir
maksimalų sukibimą su keliu, ypač važiuojant dideliu greičiu.

„R-LINK 2“, INTUITYVUS VALDYMAS
Lengvai perprantamu įrenginiu „R-Link 2“ su jutikliniu ekranu
galima patogiai valdyti įvairias automobilio funkcijas.

NAUJA KOMFORTO ERDVĖ
Erdvus salonas, kruopščiai sumodeliuotos ir itin patogios
sėdynės, kokybiška apdaila ir harmonija, nes malonumas yra
neatsiejamas nuo komforto.

TECHNOLOGIJOS

R.S.

Automatinis centrinis durų užraktas, užrakinantis duris pradėjus važiuoti

●

Greičio reguliatorius-ribotuvas

●

Adaptyviosios vairuotojo ir priekinio kleivio oro pagalvės (keleivio išjungiama)

●

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

●

Elektra užlenkiami šoniniai veidrodžiai

●

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC) su ABS ir staigaus stabdymo pagalbos sistema

●

Elektrochrominis salono veidrodis

●

Priekinės ir užpakalinės užuolaidinės oro pagalvės

●

RENAULT laisvų rankų kortelė-raktas

●

Elektra reguliuojami, šildomi šoniniai veidrodžiai

●

Šviesos ir lietaus jutikliai, kintamo dažnio valytuvai

●

Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA)

●

Iškrypti iš važiuojamosios kelio dalies neleidžianti funkcija (LDW)

●

Įspėjimo apie viršytą greitį funkciją su kelio ženklų atpažinimo sistema (OSP/TSR)

●

Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtint prie šoninių užpakalinių vietų

●

Šoninės priekinės oro pagalvės, saugančio galvą ir krūtinės ląstą

●

Šoniniuose veidrodžiuose įtaisyti LED posūkių rodikliai

●

Elektra valdomi priekiniai r užpakaliniai langai

●

Valdymo įranga MULTI-SENSE (galima rinktis iš 5 vairavimo režimų, įskaitant lenktynių (Race))

●

Užpakaliniai atstumo jutikliai

●

R.S. Drive įjungimo mygtukas

●

Launch Control įranga

●

Prie vairaračio įtaisytos pavarų perjungimo svirtelės su Multi Change Down funkcija (variante TCe 280 AG EDC)

●

Multimedijos įranga R-Link 2:

●

7" įstrižainės jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas su išplėstu Europos žemėlapiu, FM/AM/DAB radijas

●

Bluetooth®* ryšys, telefono laisvų rankų funkcija, USB ir garso įrangos jungtys

●

keturių vairuojamųjų ratų sistema 4CONTROL

●

Sportinė važiuoklė su 4 hidrauliniais amortizatorių ribotuvais

●

Slėgio padangose stebėjimo įranga

●

Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys

●

įranga signalizacijai įtaisyti

●

Rankinis (varianto TCe 280 AG) arba elektroninis (varianto TCe 280 AG EDC)stovėjimo stabdys

●

Head Up ekranas

363/P

R.S. kompiuteris (sportinių parametrų rodikliai realiu laiku R-Link2 ekrane)

242

Priekiniai ir užakaliniai atstumo davikliai su galinio vaizdo kamera

387

Atidaromas stoglangis

847

Šildomos priekinės sėdynės

194

RECARO priekinės sėdynės, oda trauktos, šildomos (įmanoma nuo 2018 rugsėjo)

2930

Versta oda trauktas vairas su R.S. emblema

206

Multimedijos sistema R-LINK 2 su 8,7'' liečiamu ekranu

242

Multimedijos sistema R-LINK 2 su 7'' liečiamu ekranu, BOSE audio sistema ir DAB

605

Multimedijos sistema R-LINK 2 su 8,7'' liečiamu ekranu, BOSE audio sistema ir DAB

726

Aliuminio ir ketaus lydinio stabdžių diskai (tik su mechanine pavarų dėže)

968

IŠORĖS APDAILA
Chromuoti langų apvadai

●

Tamsiai pilko metalo spalvos apdailos juosta, priekinės grotelės su R.S. Renault Sport logotipu

●

Praplatintas užpakalinis buferis su difuzoriais ir viduryje įtaisytu išmetamuoju vamzdžiu

●

Dienos šviesos su LED juosta ir 3D efektu

●

FULL LED Pure Vision priekiniai žibintai su integruotas C formos posūkių rodikliais

●

R.S. ESTORIL tamsiai pilko metalo spalvos 18”skersmens lengvojo lydinio ratlankiai

●

R.S. praplatintos priekinių ratų arkos ir radiatoriaus grotelės su Renault Sport ženklu

●

R.S. praplatintos užpakalinių ratų arkos

●

R.S. slenksčiai / apatiniai aptakai

●

Užpakaliniai LED 3D Edge Light dienos šviesų žibintai

●

R.S. Vision Full LED 3 funkcijų (rūko, šonų apšvietimo, tolimųjų šviesų) priekiniai žibintai

●

Žvilgūs juodi šoninių veidrodžių korpusai ir durų rankenos

●

Tamsinti užpakaliniai langai

●

19" Lieti ratlankiai, dizainas: INTERLAGOS DIAMOND-CUT BLACK (padangos: Bridgestone Potenza 245/35/19)

726

19" Lieti ratlankiai, dizainas: INTERLAGOS DIAMOND-FULL BLACK (padangos: Bridgestone Potenza S001 245/35/19)

968

Metalizuoti dažai (spalvos: platinos pilka, titano pilka, juodas perlas)

532

Metalizuoti dažai (spalva: Liepsnos raudona)

580

Metalizuoti dažai (spalva: Baltas perlas)

678

Specifiniai dažai (spalva: SIRIUS geltona, Tonic oranžninė), galima užsakyti nuo rugpjūčio vidurio)

1452

VIDAUS APDAILA
Aliumininiai pedalai ir pėdos atrama

●

Chromuoti R.S. durų slenksčiai

●

R.S. juodos lubos (pilkos pasirinkus stoglangį)

●

Juodi R.S. medžiaginiai apmušalai raudonomis siūlėmis

●

Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis

●

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama

●

Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė

●

Dalimis (1/3 ir 2/3) skaidoma užpakalinė sėdynė su porankiu

●

3-jų tvirtinimo taškų priekiniai ir užpakaliniai saugos diržai

●

Priekinis centrinis porankis su dėtuve

●

R.S. sportinės sėdynės su integruotomis galvos atramomis

●

Reguliuojamo aukščio užpakalinių sėdynių galvos atramos

●

R.S. perforuota Nappa oda aptrauktas vairaratis su R.S. ženklu ir pavarų perjungimo svirties rankena

●

7” įstrižainės TFT spalvotas Renault Sport ekranas

●

ĮRANGOS PAKETAI
Įrangos paketas SAFETY: aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) + saugaus atstumo įspėjimo sistema (DW). Tik su
įrangos paketu MULTIMEDIA 7'': multimedijos sistema R-LINK 2 su 7'' liečiamu ekranu + išplėstas Europos žemėlapis +
DAB radijo grotuvas su Bluetooth®, USB/garso įrangos jungtimis + 7'' TFT skystųjų kristalų ekranas integruotas
prietaisų skydelyje. (tik su automatine greičių dėže)
Įrangos paketas SAFETY PREMIUM: aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) + saugaus atstumo įspėjimo sistema
(DW) + aktyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
Įrangos paketas TECHNOLOGY (Head Up ekranas ir R.S. sportinių parametrų kompiuteris)
Įrangos paketas EASY PARKING: „Easy Park Assist" sistema (priekiniai / užpakaliniai / šoniniai atstumo jutikliai +
galinio vaizdo kamera) + aklosios zonos stebėjimo sistema
Įrangos paketas CUP: CUP pakaba su hidraulinėmis amortizatorių atramomis kiekvienam ratui , ribodo praslydimo
Torsen diferencialas, specifinės spyruoklės ir amortizatoriai, raudonos spalvos stabdžių suportai, (įmanoma užsakyti
antroje 2018 metų pusėje)

435

532
605
605
1 573

VARIKLIS
Kuras
CO2 taršos norma
Pavarų dėžė
Darbinis tūris (cm3)
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)
Cilindrų / vožtuvų skaičius
Didžiausia galia kW EEC (AG) esant sūk./min.
Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min.
Variklio paskirstymo
Stop & Start

TCe 280

TCe 280 EDC

benzinas
Euro 6
rankinė 6 pavarų
1798
79,7 × 90,1
4 / 16
280 at 6000
390 at 2400
Grandinė
Taip

benzinas
Euro 6
automatinė 6 pavarų EDC
1798
79,7 × 90,1
4 / 16
280 at 6000
390 at 2400
Grandinė
Taip

0,78
255
14
25
5,8
10,3

0,78
255
14
25
5,8
10,3

161 (18”) / 163 (19”)
7,2 (18” i 19”)
9,2 (18’’ i 19’’)
6,0 (18”) / 6,1 (19”)

155 (18”) / 158 (19”)
6,9 (18”) / 7,0 (19”)
8,4 (18”) / 8,5 (19”)
6,0 (18”) / 6,2 (19”)

50

50

355
290
Taip
Taip

355
290
Taip
Taip

J18/19
235/40 R18
245/35 R19
4

J18/19
235/40 R18
245/35 R19
4

Standartinė įranga
Ne

Standartinė įranga
Ne

1,407
1,905

1,430
1,930

CHARAKTERISTKA
Aerodinaminis rodiklis SCx (m
Didžiausias greitis (km/h)
Įveikia 400 m pajudėjus iš vietos (s)
Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s)
0 iki 100 km/h (s)
Apsisukimo spindulys (m)

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA*
CO2 tarša (g/km) - NEDC
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) - NEDC
Mieste (l/100 km) M- NEDC
Užmiestyje (l/100 km) - NEDC

Degalų bako talpa (l)

STABDYMAS
Priekis: ventiliuojami diskai Ø (mm)
Galas: ventiliuojami diskai Ø (mm)
Avarinio stabdymo sistema
Elektroninė stabilumo sistema - ESC

RATLANKIAI IR PADANGOS
RATLANKIAI
Padangų išmatavimai
4-ratų vairuojamų sistema
Padangų remonto komplektas
Atsarginis ratas

SVORIS (kg)
Mažiausias kėbulo svoris
Didžiausias leistinas svoris

Šis pasiūlymas yra komercinio pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Jūsų automobilio
kuro sąnaudos ir CO2 reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių,
pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būkles, jame sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan.
Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais.
RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus.
RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos
gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus.

