
 

  

 

VARIKLIS   Energy dCi 110 AG Euro 6 

Pavarų dėžė   TL4 

Teršalų emisijos standartas Euro 6dt 

Darbinis tūris (cm3) 1 461 

Variklio tipas   K9K 

Cilindrų / vožtuvų skaičius 4/8 

Degalai   dyzelinas 

Didžiausia galia kW (AG) esant aps./min. 85 (115) /3750 

Didžiausias sukimo momentas Nm esant aps./min. 260 (1750) 

Degalų įpurškimo būdas tiesioginis Common Rail 

Apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m) 10,7 

GREITIS     

Didžiausias greitis (km/val.) 172 

Įveikia 100 km. pajudėjęs iš vietos (s) 11,2 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA (l/100 km ir g/km) 

Degalų bako talpa 60 

AD BLUE bako talpa 17,4 

CO2 emisija (g/km) 139-154 

Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 5,3-5,9 

BAGAŽINĖS TALPA (dm3 pagal ISO standartą) 

Mažiausia / didžiausia 660 / 2 / 866 

SAUGOS PRIEMONĖS   

Antiblokavimo sistema (ABS) su  avarinio stabdymo sistema ● 

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), sukibimą su kelio 
danga gerinanti, įkalnę įveikti padedanti funkcijos 

● 

Adaptyviosios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės  ● 

Centrinis užraktas ● 

Atsarginis ratas ● 

IŠORĖS APDAILA, DURYS IR LANGAI   

Dešiniosios slankiosios durys su atidaromu langu ● 

Kairiosios slankiosios durys su atidaromu langu ● 

Dvivėrės asimetriškos įstiklintos, 180° kampu atsidarančios 
užpakalinės durys su šildomu stiklu ir valytuvu 

ĮSK 

Pakeliamos užpakalinės durys su langu (su valytuvu ir šildomu 
stiklu) 

● 

Papildomai tamsinti užpakalinių šoninių langų ir užpakalinių durų 
(taip pat ir pakeliamų) stiklai 

● 

IŠORĖS APDAILA   

Elektra valdomi, šildomi juodi žvilgūs šoniniai veidrodėliai ● 

Naujoviški stogo laikikliai (išilginiai paverčiami skersiniais) ● 

Rūko žibintai ● 

Juodos spalvos buferiai su tamsiai pilkos spalvos intarpais, žvilgios 
tamsiai pilkos spalvos veidrodėlių korpusai, tamsiai pilkos šonų 
apsaugos juostos 

● 

Metalizuojamieji dažai ĮSK 

15" tamsiai juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiai ● 

SALONAS IR PRIETAISŲ SKYDAS    

Reguliuojamo aukščio vairas ● 

Oda aptrauktas vairaratis ĮSK 

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius ● 

Žiedadulkių filtras ● 

Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu 
impulsiniu jungikliu) 

● 

Renault Kangoo.M1. Extreme komplektacija 

1.5 dCi 115 AG, 6 pavarų mechaninė greičių dėžė 

Metalik spalva: CNB 



 

 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA   

Vairo stiprintuvas ● 

Kelionės kompiuteris (rodo automobilio eksploatacijos duomenis) ● 

Greičio reguliatorius-ribotuvas (kai yra kelionės kompiuteris ir 
radijas) 

ĮSK 

GARSO IR RYŠIO ĮRANGA   

Radijas su MP3 grotuvu, jungtimis Bluetooth®, USB, garso įrangos 
jungtimi ir ekranu 

● 

SĖDYNĖS   

Patogi reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė (kai yra kairiosios 
durys) 

● 

Sulankstoma skaidoma (1/3 ir 2/3) užpakalinė sėdynė (galima 
sulankstyti taip, kad grindys būtų lygios) 

● 

VIDAUS APDAILA   

Įtaisyta kiliminė kabinos ir krovinių skyriaus grindų danga ● 

Vientisa krovinių skyriaus apdaila ● 

BAGAŽINĖ IR DĖTUVĖS   

Salono palubėje įtaisyta lentyna ● 

Audiniu  dengtas centrinis porankis su dėtuve ● 

Palubėje įtaisyta dėtuvė su atskirais skyriais kiekvienam keleiviui ● 

Daugiafunkcė bagažinės lentyna ● 

Metalinė dugno apsauga ● 

Automobiliui suteikiama 2 metų be ridos apribojimo gamintojo garantija 

Kainoraštinė Renault Kangoo Extreme, 1,5 dCi 115 AG kaina – 21.157 Eur su PVM 

Speciali kaina su nuolaida – 16.503 Eur su PVM 

 

 

 

 

Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA 

 

 
PAPILDOMA ĮRANGA MONTUOJAMA LIETUVOJE (neįskaičiuota į kainą) 
- Aukštos kokybės originalūs guminiai kilimėliai - 55 Eur 

- Avarinis komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė) - 30 Eur 
- Papildomai tamsinti galiniai langai – 110 Eur 

- Sukabinimo įtaisas (kablys) – 440 Eur 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas  
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 
110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 
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