
 

 

 

 

VARIKLIS TCe 225AG EDC 
Degalų rūšis benzinas 

Pavarų dėžė 
automatinė, 7 pavarų, 

EDC 
Vietų skaičius 5/7 
Darbinis tūris (cm3) 1798 
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4/16 
Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 165 (225)  

esant 5600 

Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min. 
300 

esant 1750 
GREITIS  

Didžiausiais greitis (km/val.) 224 
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 7,9 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA**  

CO2 emisija (g/km) 168-178 
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 7,4-7,8 

TALPA  

Degalų bako talpa (l) 58 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Antiblokavimo sistema (ABS) su  avarinio stabdymo sistema (EBA) ● 
Elektroninė stabilumo sistema (ESC) ● 
Automatinis stovėjimo stabdys ● 
Prie smūgio prisitaikančios vairuotojo ir keleivio  oro pagalvės (keleivio išjungiama) ● 
Šoninės oro pagalvės ● 
Pirmos ir antros sėdynių eilių užuolaidinės oro pagalvės ● 
Šviesos ir lietaus jutikliai ● 
Automatinis durų užraktas, užrakinantis duris pradėjus važiuoti ● 
Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės vietų ● 
Garsinis neprisegtų saugos diržų indikatorius ● 
Saugaus atstumo palaikymo įranga ● 
Staigaus stabdymo pagalbos įranga ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA  

Užpakaliniai, priekiniai ir šoniniai atstumo jutikliai ● 
Atbulinės eigos vaizdo kamera (negalima su CITY paketu) ● 
Automobilio statymo pagalbos sistema Easy Park Assist ● 
4 ratų valdymo įranga ● 
Elektroninis amortizatorių reguliatorius ● 
Greičio reguliatorius-ribotuvas ● 
Adaptyvieji priekiniai žibintai ● 
Iškrypti iš eismo juostos neleidžianti funkcija ● 
Kelio ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie greičio ribojimą funkcija ● 
Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys ● 
Slėgio pokyčio padangose jutikliai ● 
Atsarginis ratas ĮSK 

VAIRAVIMĄ LENGVINANTI ĮRANGA  

Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA) ● 
Elektroninė stabilumo sistema (ESC) ● 
Stabdymo energijos atgavimo sistema (Energy Smart Management) ● 
Kelionės kompiuteris ● 
Elektrinis vairo stiprintuvas ● 
Įranga Renault Multi-Sense® ● 

IŠORĖS APDAILA  

Šviesadiodžiai žibintai LED Pure Vision ● 
19" lengvojo lydinio ratlankiai INITIALE PARIS  ● 
Žvilgūs juodi šoninių veidrodėlių korpusai ● 
Išorės durų rankenėlės kėbulo spalvos su chromo intarpu ● 
Chromuoti šoninių langų apvadai ir šoniniai moldingai ● 
Vidaus durų rankenėlės chromo spalvos ● 
Tamsinti užpakaliniai langai ● 
Specialūs metalizuojamieji dažai ĮSK 

RENAULT ESPACE INITIALE 1,8 TCe 
225 AG, 7vietų. 
7 pavarų automatinė greičių dėžė 



VIDAUS APDAILA  

Rudos spalvos prietaisų skydas ● 
Rudos spalvos odiniai apmušalai (tik kartu su elektra valdomomis sėdynėmis, elektra 
užlenkiamais šonininiais veidrodėliais, žiemos/žiemos plus paketu, šilumą atspindinčiu priekiniu 
stiklu) 

● 

Dekoratyvus centrinis valdymo pultas Silver Wood ● 
LED apšvietimas bagažo skyriuje ir po priekine centrine konsole ● 
Pirmos ir antros sėdynių eilės kilimėliai ● 

PATOGUMAS  

Nejudamas panoraminis stoglangis, įtaisytas virš priekinių sėdynių ● 
Elektra valdomas atveriamas panoraminis stoglangis, įtaisytas virš priekinių sėdynių ĮSK 
RENAULT laisvų rankų kortelė raktas ● 
Automatinis dviejų zonų kondicionierius ● 
Papildomas kondicionierius galinėms vietoms ● 
Elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai ● 
Fotochrominis salono veidrodis ● 
Elektra reguliuojami ir užlenkiami programuojami šoniniai veidrodėliai  ● 
Užuolaidėlės nuo saulės ties antrosios eilės sėdynėmis ● 
Foninis salono apšvietimas ● 
Šilumą atspindintis priekinio lango stiklas ● 
Pirmos ir antros eilės sėdynių galvos atramos Relax ● 
Elektra valdomos bagažinės durys, atidaromos kojos judesiu ● 

SĖDYNĖS  

3 atskiros antros eilės sėdynės ● 
2 papildomos užpakalinės sėdynės (7 vietų variantui) ĮSK 
Šildomos priekinės sėdynės ● 
Odinis salonas, šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės, Elektra reguliuojami ir užlenkiami 
programuojami šoniniai veidrodėliai , Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su reguliuojama 
juosmens atrama ir masažo funkcija (vairuotojo sėdynės funkcijas galima programuoti, šildomas 
priekinis stiklas) 

● 

Dvejopai reguliuojamas oda aptrauktas vairaratis ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA  

Multimedijos įranga Renault R-Link 2® su 8,7" liečiamu ekranu ● 
Stereogarso garso įranga Bose®  ● 
Išplėstas Europos žemėlapis ● 

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA  

Vienu judesiu sulankstomos sėdynės ● 
Prietaisų skydo dėtuvė-stalčius Easy Life ● 
Pakeltas centrinis valdymo pultas  ● 

ĮRANGOS PAKETAI  

Saugos įrangos paketas:  saugaus atstumo palaikymo ir staigaus stabdymo pagalbos įranga  ● 
Įrangos paketas Vision System®:  adaptyvieji priekiniai žibintai, iškrypti iš eismo juostos 
neleidžianti funkcija, kelio ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie greičio ribojimą funkcija 

● 

Įrangos paketas City: elektra valdomos bagažinės durys, automobilio statymo pagalbos sistema 
Easy Park Assist 

● 

Įrangos paketas Techno: adaptyvusis greičio reguliatorius, projekcinis ekranas ant priekinio 
stiklo 

ĮSK 

Įrangos paketas 4 Control: 4 valdomi ratai, elektra reguliuojamas amortizatorių standumas, 19" 
lengvojo lydinio ratlankiai  

● 

Įrangos paketas Winter 2 PLUS: šildomas priekinis stiklas, šildomos priekinės (standartinė 
varianto Initiale Paris įranga) ir antrosios eilės šoninės sėdynės, šildomas vairas,(išskyrus 130 
dCi varikliu) 

ĮSK 

Kainoraštinė automobilio kaina – 45.121 Eur su PVM 

Kaina su nuolaida – 40.609 Eur su PVM 
Automobiliui suteikiama 5 metų arba 100.000 km garantija. 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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