
 

 

 

 

 

 

VARIKLIS TCe 160 EDC GPF 
Kuras benzinas 
CO2 taršos norma Euro 6 
Pavarų dėžė Automatinė 7 bėgių 
Darbinis tūris (cm3) 1333 
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 
Didžiausia galia kW EEC (AG) esant sūk./min. 117 (159) prie 5500 
Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min. 270 prie 1800 
Stop & Start  taip 

CHARAKTERISTKA   
Didžiausias greitis (km/h) 205 
0 to 100 km/h (s) 8,8 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA*   
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 6,4-6,7 
CO2 tarša (g/km) 146-153 
Degalų bako talpa (l) 49,7 

BAGAŽINĖS TALPA   
Bagažinės talpa pagal VDA normas (dm3) 521/580 

SAUGOS PRIEMONĖS   
Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba (AFU) ● 
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ● 
Įkalnę padedanti įveikti funkcija (HSA) ● 
Padangų oro slėgio jutikliai ● 
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu ● 
Priekinės oro pagalvės (keleivio išjungiama) ● 
Šoninės oro pagalvės, saugančios dubenį ir krūtinės ląstą ● 
Užuolaidinės oro pagalvės ● 
Įspėjantis garsas apie neužsegtus saugos diržus ● 
3-ijų tvirtinimo taškų saugos diržai priekinėse ir užpakalinėse sėdynėse ● 
Reguliuojamo aukščio priekinių ir užpakalinių sėdynių galvos atlošai ● 
Integruoti priekinių sėdynių galvos atlošai (GT Line) ● 
Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtint prie šoninių užpakalinių vietų ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA   
Elektrinis kintamos galios vairo stiprintuvas ● 
Rankinis stabdis ● 
Kelionės kompiuteris ● 
7'' TFT skystųjų kristalų ekranas (integruotas prietaisų skydelyje) ● 
Renault laisvų rankų kortelė su pasisveikinimo funkcija ● 
Multi-Sense sistema ● 
Užpakaliniai atstumo jutikliai ● 

MATOMUMAS - APŠVIETIMAS   
Šviesadiodžiai dienos žibintai su „Edge Light” technologija ● 
Šviesadiodžiai priekiniai žibintai „PureVision” ĮSK 
Šviesadiodžiai užpakaliniai 3D žibintai su „Edge Light” technologija (šviečia nuolatos) ● 
Skirtingo valymo dažnio priekiniai valytuvai, su lietaus ir prieblandos davikliu ● 
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis ● 
Integruotas apšvietimas skydeliuose nuo saulės ● 

PATOGUMAS   
Automatinis dviejų zonų kondicionierius ● 
Elektra užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai ● 
Elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai ● 
Centrinis užraktas ● 
Ekologiška oda aptrauktas / reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis ● / ● 

SĖDYNĖS - DĖTUVĖS   
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ● / ● 
Šildomos priekinės sėdynės ĮSK 

RENAULT MEGANE GRANDOUR GT LINE  

1,3 TCE 160 AG, 7 pavarų automatinė greičių 

dėžė. Metalizuota spalva RQH 



 

 

Išilgai stumdomas centrinis valdymo pultas su porankiu ir dėtuve bei dviem puodelių laikikliais ir 
oro apipūtimo angomis antrai sėdynių eilei 

● / ● 

Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) ir Easy Break sistema ●  
Funkcionali dėtuvė bagažinėje ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA   
Radijo grotuvas su Bluetooth®, USB/garso įrangos jungtimis, 7'' liečiamu ekranu ● 

VIDAUS APDAILA   
Juodo tono interjeras ● 
Medžiaginiai apmušalai su veliūro elementais ● 
Priekinių durų slenksčių žymėjimas ● 

IŠORĖS APDAILA   
Chromo spalvos šoniniai veidrodėliai  ● 
Kėbulo spalvos durų rankenos / su chromo elementais ● / ● 
Blizgios juodos spalvos priekinės grotelės / su chromo elementais ● / ● 
Chromuotos puošybinės juostelės šoninių langų apačioje ● 
Blizgios juodos spalvos galinio buferio apatinė juosta ● 
Juodo Chromo/Sidabro spalvos stogo kreipiančiosios ● / - 
Specialus priekinis buferis ir priekinės grotelės ● 
Chromuotas išmetimo vamzdžio antgalis ● 
Galinis difuzorius su vienu/dviem išmetimo antgaliais ● / - 
 GT LINE žymėjimas ● 
Tamsinti užpakaliniai langai ● 
17" lengvojo lydinio ratlankiai, dizainas  "Decaro" ● 
Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys ● 
Atsarginis ratas ĮSK 
Specialūs metalizuojamieji dažai RQH ĮSK 

 

Automobiliui suteikiama 5 metų arba 100.000 km gamintojo garantija 

Kainoraštinė Renault Megane Grandtour, 1,3 FAP EDC 160 AG, kaina – 25.325 Eur su PVM 

Speciali AKCIJA - automobilio kaina 22.286 Eur su PVM,  20 450 Eur su PVM 
Šiam automobiliui negalioja 1,99% palūkanų pasiūlymas 

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

- Avarinis komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė) - 30 Eur 

 
Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA 

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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