Megane Coupe Klub Polska

Wyposażenie
Wyposażenie Renualt Megane Coupe rocznik 2001
seryjnie
- opcja
DYNAMIQUE 2.0 IDE 16V
Bezpieczeństwo

- brak
EXPRESSION 1.6 16V
SPORT WAY (limited)
Układ wspomagania nagłego hamowania

ABS
napięcia
napięcia

Poduszka powietrzna dla kierowcy z systemem kontroli
Poduszka powietrzna dla pasażera z systemem kontroli
Boczne poduszki powietrzne dwufunkcyjne
2 tylne pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
Przednie pasy bezpieczeństwa z ogranicznikami napięcia
Układ
blokady zapłonu uruchamiany przez transponder
Układ blokady
zamków wszystkich drzwi podczas jazdy
3-cie światło stop
Światła przeciwmgielne
Komfort
Filtr przeciwpyłkowy
Schowek pomiędzy tylnymi siedzeniami
Centralny zamek zdalnie sterowany falami radiowymi
Wspomaganie układu kierowniczego
Reflektory
przednie z regulacją kąta pochylenia wiązki
świetlnej
Podwójne
reflektory przednie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i
podgrzewane
Siedzenia sportowe
Regulowana kolumna kierownicy
Szyby przyciemniane o
wysokiej zdolności filtrującej
Zamknięty obieg powietrza
Schowki w przednich drzwiach
Zamykany i
podświetlany schowek w desce rozdzielczej
Zagłówki przednie o
zoptymalizowanym położeniu
Lampka do czytania dla pasażera + 1
centralna z tyłu
Tylna szyba ogrzewana z wycieraczką
Zegar cyfrowy w konsoli centralnej
Asferyczne
lusterko od strony kierowcy
Tylne siedzenie i oparcie dzielone 1/2-1/2
Szyby przednie opuszczane elektrycznie z włącznikiem
impulsowym od strony kierowcy
Instalacja do podłączenia radia
Zagłówki przednie o zoptymalizowanym położeniu
Siedzenie pasażera odsuwane na prowadnicach
Obrotomierz
Wycieraczki przednie i tylna "inteligentne"
Klimatyzacja
Szyba przednia odblaskowa
Tylny spoiler aerodynamiczny w kolorze karoserii
Elektrycznie otwierane tylne szyby boczne
Zagłówki
przednie z regulacją wysokości i kąta
pochylenia
Komputer
pokładowy
Wskaźnik poziomu oleju i temperatury zewnętrznej
Skórzana kierownica
Fotel kierowcy z
regulacją wysokości i części lędźwiowej
Fotel pasażera z regulacją
wysokości
System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
(opcja dostępna wyłącznie z radiem)
Światła przeciwmgielne
Otwierane elektrycznie okno dachowe
Radioodtwarzacz 4x15W
Radioodtwarzacz z CD 4x15W
Radioodtwarzacz 4x35W
Zmieniacz płyt
CD w bagażniku (opcja dostępna wyłącznie
z radiem)
Stylistyka
Felgi stalowe 15"
Felgi ze stopów metali lekkich LYRA
16"
Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii
Zderzaki w kolorze karoserii
Zewnętrzne klamki drzwi w
kolorze karoserii
Tapicerka materiałowa Cinetic
Tapicerka: tkanina WEB + ciemna skóra Ecume
Białe
tło wskaźników tablicy rozdzielczej

http://meganecoupe.pl
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