
ниво на оборудване двигател код на версия цена без ДДС цена с ДДС
equilibre mild hybrid 140 EA2 MF6U 2MS 44 992 лв.                    53 990 лв.                                  
techno mild hybrid 140 EA3 MF6U 2MS 49 158 лв.                     58 990 лв.                                  
techno mild hybrid 160 auto EA3 MJ6U 2VS 53 325 лв.                    63 990 лв.                                  
techno esprit Alpine mild hybrid 160 auto ESL3MJ6U2VS 57 492 лв.                    68 990 лв.                                  

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

стандартно оборудване
equilibre
сигурност функционалност
AFU - електронна система за подпомагане при екстремно спиране круиз контрол с ограничител на скоростта

ABS - антиблокираща система на спирачките двузонален автоматичен климатик

ESP - електронна система за динамичен контрол на траекторията подгрев на задното стъкло

HSA - електронна система за подпомагане потеглянето по наклон ръчно регулируеми предни седалки, с функция за регулиране на височината на водача

система за стабилизиране на ремарке електрически отопляеми сгъваеми странични огледала 

aктивен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци, предни подглавници, регулируеми по височина

колоездачи и трафик в кръстовище три задни подглавника, регулируеми по височина 

система за следене умората на водача бутон за отваряне на багажника от купето на автомобила

система за разпознаване на пътни знаци автоматична електрическа спирачка

предупреждение за дистанция до предния автомобил автоматични чистачки

автоматично превключване къси/дълги светлини LED мигачи на страничните огледала

e-call автоматична система за спешни повиквания Фарове LED Pure Vision

система за следене на налягането в гумите чувствителни на допир LED светлини за четене на преден и заден ред

предни и странични въздушни възглавници, тип "завеса" LED дневни светлини

предни фронтални въздушни възглавници предни сенници с огледало и LED светлини

автоматично заключване при потегляне на автомобила предни и задни електрически стъкла с импулсно отваряне

ремонтен комплект за спукана гума въздуховоди на заден ред седалки

сигнализация за непоставени колани на преден и заден ред седалки регулируем по височина и дълбочина волан

3 предпазни колана на втори ред седалки карта Renault "Свободни ръце" със стартираща/заключваща "full magic"

3хISOFIX точки на закрепване  и светлини "follow me home" 

предупреждение и предотвратяване на напускане на лентата (вкл. аварийни ситуации) задни паркинг сензори

деактивиране на пасажерската въздушна възглавница
интериор мултимедия
волан със синтетична кожа 9“ openR link мултимедийна система

табло със сив текстил вградени Google services (Google maps, Google assistant, Google Play)

текстилна тапицерия в сив цвят с дизайн "Sonic" Arkamys премиум аудио с 4 говорителя, 2 броя USB-C порта, Bluetooth

централна конзола с вграден подлакътник и място за съхранение смартфонрепликация с/без кабел

задна едалка, сгъваема в съотношение 1/3 - 2/3 12,3'' дисплей на арматурното табло
екстериор
антена тип "перка на акула"

клапи на предната решетка за по-добра аеродинамика

17'' алуминиеви джанти "maha"

летни гуми

F1 броня в цвета на купето

черни странични огледала

techno (equilibre + ) табло с черен текстил

автоматични светлини кожен волан с декоративни шевове

19'' черни алуминиеви джанти komah с ефект "диамант" регулиране на предните седалки в 6 посоки

затъмнени задни стъкла eлектрохромно огледало за обратно виждане

LED адаптивни предни светлини плъзгаща се до 16см задна седалка, сгъваема в съотношение 1/3 - 2/3

предни, задни и странични сензори за паркиране подвижен централен подлакътник на заден ред седалки с 2 поставки за чаши

камера за паркиране на заден ход 12" OpenR link мултимедийна система

амбиентно осветление по дължината на арматурното вградени Google services (Google maps, Google assistant, Google Play)

табло и панелите на вратите с 48 различни нюанса Arkamys премиум аудио с 6 говорителя, 2 броя USB-C порта, Bluetooth

MultiSense бутон с четири режима на шофиране - eco, sport, perso & comfort смартфонрепликация с/без кабел

текстилна тапицерия в цвят черен титан с декоративни шевове и сребристи кантове централна конзола с 2 USB-C порта за заден ред седалки 

techno esprit Alpine (techno +)
покривни релси в черен цвят персонализиран интериор Esprit Alpine: кожена тапицерия Alcantara® с контрастни

20'' черни алуминиеви джанти daytona с ефект "диамант" и обозначение Alpine  шевове, волан от кожа Nappa, лайстни на праговете с емблема на Alpine

3D LED задни светлини с С-образен светлинен подпис ергономичен плъзгащ се подлакътник с фино зърнесто покритие

предни и задни динамични мигачи бродирано лого Apine върху подглавниците

възможност за ръчно превключване на предавките чрез пера зад волана "летяща" централна конзола с двоен шев в цвят син "Alpine" и място за съхранение

Renault лого с изтънчено покритие в черен цвят предпазни колани със сини кантове

1/3 - 2/3 сгъваема задна седалка комплект алуминиеви педали и прагове на вратите с лого Alpine

персонализиран екстериор esprit Alpine: дизайн на джантите на esprit Alpine, 

аеродинамична F1 броня в сатененосив цвят, Alpine емблема
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equilibre код цена с ДДС
пакет зима: подгрев на предното стъкло, отопляеми предни седалки PCV96 690 лв.
пакет паркинг: предни, задни и странични сензори за паркиране, камера за паркиране на заден ход PCV82 990 лв.

techno

PCU78 490 лв.

PCV26 1 290 лв.

PCV32 1 290 лв.

PCV0Q* 1 590 лв.

*пакет PCV0Q "паркинг" изисква поръчка на пакет PCV32 "сигурност"

PCV0L* 1 590 лв.

*пакет PCV0L "свързано шофиране за версия mild hybrid" изисква поръчка на пакет PCV32 "сигурност"

techno esprit Alpine
задна седалка, плъзгаща се до 16см RSE03* 200 лв.
*задължителна опция

панорамен стъклен покрив FXPRF 2 390 лв.

PCV24 1 090 лв.

PCV32 1 290 лв.

PCV0L* 1 590 лв.

*пакет PCV0L "свързано шофиране за версия mild hybrid" изисква поръчка на пакет PCV32 "сигурност"

PCV0Q* 1 590 лв.

*пакет PCV0Q "пакет паркинг за версия mild hybrid" изисква поръчка на пакет PCV32 "сигурност"

пакет свързано шофиране за версия mild hybrid: 
- адаптивен круиз контрол с функция stop&go и стационарно време 30сек.
- активен асистент за водача 
- отопляем волан
- сигнализация при превишаване на законовата скорост
- система за поддържане средата на лентата 
- интелигентна система за ускорение: разпознаване на пътни знаци и препоръки от автомобила за 
освобождане от педала на газта

пакет паркинг за версия mild hybrid: 
- асистент за пълно автоматично паркиране
- 360-градусова камера
- електрически отопляеми сгъваеми странични огледала с памет

пакет зима esprit Alpine:
- подгрев на предното стъкло
- подглавниците на предните седалки регулируеми в две посоки: височина + наклон
- електрически регулируеми предни седалки с памет до 3 позиции и функция за масаж
- отопляеми предни седалки

пакет сигурност: 
- система за аварийно връщане в лентата с предупреждение и коригиране на посоката на автомобила, спрямо 
движещите се автомобили зад него или тези срещу него 
- предупреждение за трафик зад автомобила (при движение на заден ход)
- предупреждение за наличие на обект в сляпата точка и интервенция при напускане на лентата
- защита от отваряне на пасажерска врата при обект в сляпата зона

допълнително оборудване

пакет extended grip: 
- усъвършенствана система за контрол на сцеплението, позволяваща избор на вид терен 
- нови режими на шофирне: snow mode + all terain
- 18'' алуминиеви джанти с ефект "диамант" 
- всезонни гуми

пакет сигурност: 
- система за аварийно връщане в лентата с предупреждение и коригиране на посоката на автомобила, спрямо 
движещите се автомобили зад него или тези срещу него 
- предупреждение за трафик зад автомобила (при движение на заден ход)
- предупреждение за наличие на обект в сляпата точка и интервенция при напускане на лентата
- защита от отваряне на пасажерска врата при обект в сляпата зона

пакет зима techno: 
- подгрев на предното стъкло
- седалка на водача с функция за масаж
- седалка на водача с памет до 3 позиции
- отопляеми предни седалки

пакет паркинг: 
- асистент за пълно автоматично паркиране
- 360-градусова камера
- електрически отопляеми сгъваеми странични огледала с памет

пакет свързано шофиране за версия mild hybrid: 
- адаптивен круиз контрол с функция stop&go и стационарно време 30сек.
- активен асистент за водача 
- отопляем волан
- сигнализация при превишаване на законовата скорост
- система за поддържане средата на лентата 
- интелигентна система за ускорение: разпознаване на пътни знаци и препоръки от автомобила за 
освобождане от педала на газта



двигател mild hybrid 140 mild hybrid 160 auto
вид гориво бензин бензин
европейска екологична норма euro 6 euro 6
задвижване 2WD 2WD
работен обем (см³) 1333 1333
брой цилиндри / клапани 4 / 16 4 / 16
максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин 103 (140) @ 4500 - 5750 116 (160) @ 5250 - 5500
максимален въртящ момент Nm @ об/мин 230 @ 1750 - 3500 260 @ 1750 - 3500
тип впръскване директно впръскване + турбокомпресор директно впръскване + турбокомпресор
филтър за твърди частици да да
скоростна кутия механична автоматична безстепенна скоростна кутия
брой предавки 6 7
максимална скорост (км/ч) 175 175
0-100 км/ч (сек.) 10,7 9,7

разход на гориво (1)

метод на измервяне wltp wltp
смесен (л/100 км) 6,1/6,5 6,2/6,5
CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)* 139/147 140/147
капацитет на резервоара (л) 55 55

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства.                                                                                            

гуми
Размер гуми 215/65 R17 / 235/55 R18  / 205/55 R19 235/55 R18  / 205/55 R19 / 235/45 R20

тегло (кг)  
тегло при празен автомобил 1373 1464
максимално допустимо тегло 1947 2003
максимално допустимо тегло с прикачен товар 3297 3803
максимално тегло на ремарке със спирачки 1350 1800

размери

цвят код цена с ДДС
ледниковобял 369 0 лв.
черен GNE 850 лв.
сив schiste KQG 850 лв.
огненочервен NNP* 850 лв.
перленобял QNC* 850 лв.
син метал RQH 850 лв.
*с изключение за ниво на оборудване equilibre

дата на последна актуализация: 23.11.2022 г.
снимките са илюстративни.

максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода). 
марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.

технически характеристики

(1)реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)     

Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в 
настоящата ценова листа.

*стойностите за разход на гориво и СО2 емисиите са измерени по стандартен метод според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят 
реалните показатели.    
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