
 

 

 

 

 

 
 

TECHNINIAI PARAMETRAI IR MATMENYS 

VARIKLIS                                                                                                           Turbo dyzelinis - dCi 135 AG AD BLUE 
Pavarų dėžė  rankinė 

Didžiausia variklio galia kW (AG) 99 (135) 

Teršalų emisijos standartas Euro 6 

Didžiausias sukimo momentas (Nm) 360 

Darbinis tūris (cm3)  2 299 

Didžiausias greitis (km/h) 148 

Varantieji ratai (FWD – priekiniai / RWD – užpakaliniai) FWD 

Degalų bako talpa (l) 80 

Bendras Ilgis/plotis(su; be veidrodėlių)/aukštis (mm) 6198/2470; 2070/2731 

Ratų bazė (mm) 4332 

Prošvaisa (mm) 169 

Krovinių skyriaus ilgis/plotis/aukštis (mm) 3733/1765/2144 

Krovinių skyriaus ilgis 1,1m aukštyje/plotis tarp arkų 3680/1380 

Krovinių skyriaus tūris (m3) 13.0 

Slankiojančių durų plotis/aukštis (mm) 1270/1780 

Galinių durų plotis/aukštis (mm) 1820/1580 

Vidutinės kuro sąnaudos (ltr/100km), WLTP 10,5 

Vidutinis CO2 išmetimas (g/km), WLTP 274 

IŠORĖS APDAILA   
Šonų apsaugos juostos ● 

C- formos LED dienos žibintai ● 

Chromuotos centrinės priekinio bamperio grotelės ● 

Užpakalinių durų apsaugos juostos (plačios, pilkos) ● 

Pilki priekinis ir užpakalinis buferiai  ● 

Užpakalinės durys dvivėrės, atsidarančios 180° kampu, neįstiklintos ● 

Šoninės durys slankiosios dešiniosios, neįstiklintos ● 

Šoninės sienos be apdailos, neįstiklinta ● 

Dvejopo vaizdo šoniniai veidrodėliai su trumpais laikikliais ● 

Dvigubi priekiniai žibintai ● 

SAUGOS PRIEMONĖS   
ABS  ● 

9-os kartos elektroninė stabilumo palaikymo sistema ESC su įkalnę įveikti padedančia ir 
sukibimą su kelio danga gerinančia funkcijomis 

● 

Priekinė vairuotojo oro pagalvė ● 

Šoninio vėjo įtakos korekcijos sistema ● 

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas, įsijungiantis važiuojant ● 

Centrinio durų užrakto raktas, kuriuo galima rakinti duris atskirai ● 

Po kėbulo apačia įtaisytas atsarginis ratas ● 

Grindyse įtaisyti tvirtinamieji elementai ● 

Vientisos reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos ● 

3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai su įtempimo ribotuvais ● 

Vientisa skardinė pertvara su langu ● 

Neslidžia danga dengtas kabinos laiptelis ● 

Prietaisų skydo signalinė lemputė, primenanti vairuotojui prisisegti saugos diržą ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA 
Dienos ir bendros ridos skaitiklis ● 

Šviesos ir lietaus jutiklis, valdantis žibintus ir valytuvus ● 

3,5“ TFT prietaisų skydelis ● 

Reguliuojamo aukščio vairas ● 

Vairo stiprintuvas ● 

Kelionės kompiuteris ● 

NAUJASIS RENAULT MASTER PACK 
KLIM FURGONAS N1-BB L3H3 
2,3 ltr, 135 AG 
R3U_TFG_ 2_ 333_ 8M 
Spalva Balta  (QNG) 



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 

 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 

 

Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA 
 

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA   
Elektra valdomi priekinių durų langai su impulsiniais jungikliais ● 

Uždaromos daiktadėžės priekinėje dalyje ● 

Easy Life ištraukiamas padėkliukas su puodelio laikikliu priekinėje dalyje ● 

„Mobilus ofisas“ nulenkiama vidurinė sėdynė su funkcionalia nugarėle ● 

Plataus kampo veidrodėlis keleivio pusėje skydelyje nuo saulės ● 

Guminė priekinės kabinos dalies grindų danga ● 

Užpakalinių durų apdaila ● 

Priekinių durų apdaila su porankiais ● 

Kabinos lubose įtaisytas apšvietimas ● 

TECHNINĖ ĮRANGA   

Kietųjų dalelių filtras su ADBLUE sistema ● 

Greičio palaikymo/ribojimo sistema ĮSK 

Priekiniai priešrūkiniai žibintai ĮSK 

Užpakaliniai atstumo jutikliai ĮSK 

100 ltr kuro bakas ĮSK 

ŠILDYMO IR VĖDINIMO ĮRANGA   

Reguliuojami šonuose ir prietaisų skyde įtaisyti ortakiai ● 

Centriniame valdymo skyde įtaisyti apšviečiami šildymo ir vėdinimo reguliatoriai ● 

4-ių greičių ventiliatorius ● 

Uždara oro apytaka ● 

Standartinis šildymas ● 

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius ● 

DĖTUVĖS   

Prietaisų skydo apačioje įtaisyta ištraukiamas stalčius/dėtuvė ● 

Kabinos lentyna ● 

Kabinos viršuje įtaisyta dėtuvė (tik variantų H2 ir H3) ● 

SĖDYNĖS   
Ypač patogi vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ● 

Dvivietė keleivių sėdynė su sėdimojoje dalyje įtaisyta dėtuve  ● 

Audinio apmušalai KOMPO (negalima, kai vairuotojo sėdynė turi amortizatorius) ● 

RADIJAS IR NAVIGACIJOS ĮRANGA   
Radijas su CD bei MP3 grotuvu, jungtimis Bluetooth® ir USB bei garso įrangos jungtimi ir 
įtaisytu ekranu 

● 

Garantija 2 metai be ridos apribojimo 
 

Kainoraštinė Renault Master Pack Clim, L3H3, 135 AG kaina su aukščiau išvardinta įranga  - 30.207 Eur su PVM 

Kaina su nuolaida 24.468 Eur su PVM arba 20.222 Eur be PVM 
 

Papildoma įranga montuojama Lietuvoje, neįskaičiuota į kainą (kainos su PVM) : 

- Originalūs guminiai kilimėliai priekinėms vietoms -55 Eur 

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

- Pratęsta garantija 4m/120.000 km – 550 Eur 
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