
 

 

 

VARIKLIS TCe 140 
EDC Taršos standartas Euro 6 

Funkcija „Stop & Start“ Yra 

Pavarų dėžė Automatinė, 7 pavarų, EDC 

Darbinis tūris (cm3)  1 332 

Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 103 (140) 
at 4000 Didžiausias sūkimo momentas (Nm) esant sūk./min. 240  
at 1750 Degalų įpurškimo būdas Tiesioginis 

Common Rail Vairo stiprintuvo tipas Elektrinis kintamos galios stiprintuvas 

Apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m) 11,39 

GREITIS  

Maksimalus greitis (km/val.) 192 

Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val (s) 10''5 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO₂ EMISIJA  

Mieste ir užmiestyje (l/100km) 7.0-7.2 

CO₂ tarša (g/km)  159-163 

Degalų bako talpa (l) 53 

TALPA  

7 vietų varianto bagažinės talpa (dm3) / litrais 189 / 233 

SAUGUMAS  

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba (EBA) ● 

Elektroninė stabilumo sistema (ESP) ● 

Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA) ● 

Aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) su pėsčiųjų aptikimo funkcija ● 

Nuovargio nustatymo sistema (FDW) ● 

Slėgio pokyčio padangose jutikliai ● 

Greičio reguliatorius-ribotuvas ● 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) ĮSK 

Ekstremalaus stabdymo metu įsijungiančios avarinės šviesos ● 

Adaptyvios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ● 

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 galinėse sėdynėse ● / ● 

Priekinių ir užpakalinių sėdynių galvos atlošai ● 

Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės vietų ● 

Atsarginis ratas ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA  

Elektrinis vairo stiprintuvas ● 

Automatinis elektro mechaninis stovėjimo stabdys ● 

Kelionės kompiuteris ● 

Prietaisų skydas su 7 colių spalvotu TFT ekranu ● 

RENAULT laisvų rankų kortelė raktas ● 

MULTI-SENSE sistema ● 

Eismo juostos sekimo sistema, su trajektorijos koregavimo sistema) LKA+LDW ĮSK 

Adaptyvūs žibintai (AHL) ● 

Kelio ženklų atpažinimo sistema su greičio įspėjimo funkcija (OSP/TSR)   ● / ● 

Priekiniai/užpakaliniai/šoniniai atstumo jutikliai, galinio vaizdo kamera, BSW 
(aklos zonos stebėjimo sistema) 

ĮSK 

Žiemos paketas (šildomos priekinės sėdynės, priekinių žibintų apiplovimas)  ĮSK 

MATOUMAS IR APŠVIETIMAS  

Rūko žibintai ● 

LED priekiniai dienos žibintai „Edge Light” ● 

Bi-LED priekiniai žibintai + Head UP ekranas ĮSK 

LED 3D užpakaliniai žibintai „Edge Light” ● 

RENAULT GRAND SCENIC 1,3 TCe 
140 AG 7 EDC, INTENSE 



Žibintai su „Palydėk mane namo“ funkcija ● 

Kintamojo dažnio priekinio stiklo valytuvai su šviesos ir lietaus jutikliais ● 

Salono veidrodis su nakties ir dienos režimais ● 

Apšviečiami veidrodėliai ant skydelių nuo saulės ● 

PATOGUMAS  

Dviejų zonų klimato kontrolė  ● 

Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai ● 

Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai ● 

Centrinis užraktas ● 

Oda aptrauktas reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis ● 

Užpakalinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės  ĮSK 

SĖDYNĖS  

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ● / ● 

Vairuotojo sėdynė su masažo funkcija, apatinės dalies prailginimu, elektriniu 
stuburo išlinkio reguliavimu 

ĮSK 

Reguliuojamo aukščio keleivio priekinė sėdynė su reguliuojama juosmens 
atrama bei reguliuojamu galvos atlošu 

● 
Dvi papildomos sėdynės (paslėptos bagažinės grindyse) ● 
Slankiojanti užpakalinė sėdynė (galima nulenkti 1/3 arba 2/3)  ● / ● 

Bagažo skyriaus formavimo sistema „One Touch” (vieno mygtuko paspaudimu) ● 
Slankiojanti centrinė konsolė „Easy Life” ● 
Dėtuvė „Easy Life” ĮSK 

„Easy Life“ atlenkiami staliukai ĮSK 

Dėtuvės-kišenės įtaisytos priekinių sėdynių nugarėlėje ● 

4 dėtuvės įtaisytos po grindimis  ● 

3,5 l dėtuvė įtaisyta po vairuotojo sėdyne ● 

Dvigubo dugno bagažinė ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA  

Rlink 2 Multimedijos sistema su 8,7“ liečiamu ekranu, Bluetooth, USB, Android 
Auto, Apple Carplay funkcionalumu 

ĮSK 

 

RENAULT GRAND SCENIC 1,3 TCe 140 AG 7EDC, INTENS KAINORAŠTINĖ KAINA SU 
AUKŠČIAU IŠVARDINTA ĮRANGA – 29 100 Eur su PVM 

Kaina su nuolaida (EASY LIFE) – 25.026 Eur su PVM 
- Įskaičiuota 5 metų arba 100.000 km garantija 
- Įskaičiuoti garantiniu metu periodiniai techniniai aptarnavimai 

 
 

PAPILDOMA ĮRANGA MONTUOJAMA LIETUVOJE (neįskaičiuota į kainą)  

Aukštos kokybės guminiai kilimėliai – 60 Eur 
Avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, 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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