Renault Logan - 2022
رينو  -لوجان
الضمان  3 :سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب

صنعت فى  :المغرب
الوكيل

السعة اللترية ()CC
سعة خزان الوقود( لتر)

1.6
50 L

سعة صندوق االمتعة(لتر)
الطول  Xالعرض  Xاالرتفاع

510
ا1529 X 1994 X 4354

ناقل الجركة
اقصى عزم ()Nm /Rpm
المحرك

MT
131/2500
عدد  16صباب 90HP /

ناقل الجركة
اقصى عزم ()Nm /Rpm
المحرك

AT
148/7500
عدد  16صباب 110HP /

EIM-16202 :

Vision / MT
جنط حديد مقاس "15

Hotline 16227

Dynamic / MT
ما سبق باالضافة إلى . . :

Vision / AT
جنط حديد مقاس "15

Dynamic / AT
ما سبق باالضافة إلى . . :

Signature / AT
ما سبق باالضافة إلى . . :

www.ellaithy.com.eg

Signature + / AT
ما سبق باالضافة إلى . . :

عدد  2ايرباج للسائق والراكب االمامي

مقابض أبواب بلون السيارة

عدد  2ايرباج للسائق والراكب االمامي

مقابض أبواب بلون السيارة

جنط سبور مقاس 15

جنط سبور مقاس  16مطلى باللون االسود

نظام غلق مركزى لأللبواب

مصابيح ضباب أمامية

نظام مانع انغالق الفرامل ()ABS

مصابيح ضباب أمامية

حساسات ركن خلفية

كاميرا للرؤية الخلفية

اشارة االنعطاف مدمجة فى المرايا الجانبية

زجاج كهربائى لألبواب الخلفية

نظام توزيع قوة الفرامل االلكتروني

زجاج كهربائى لألبواب الخلفية

تكييف هواء أوتوماتيك

نظام مانع ادارة المحرك للحماية ضد السرقة

مرايا الجانبية يمكن التحكم بها كهربائيا

نظام غلق مركزى لأللبواب

مرايا الجانبية يمكن التحكم بها كهربائيا

نظام مثبت و محدد للسرعة

مع نظام مالحة ومعلومات عن السيارة

أكصدامات أمامية و خلفية بلون السيارة

مقاعد خلفية يمكن طيها 40/60

اشارة االنعطاف مدمجة فى المرايا الجانبية

مقاعد خلفية يمكن طيها 40/61

عجلة قيادة مكسوة جلد

شاشة مرآة للهاتف تعمل مع نظام أندرويد و أبل

مصابيح  LEDإلضاءه النهارية المستمرة

مسند يد أمامي

نظام مانع ادارة المحرك للحماية ضد السرقة

مسند يد أمامي

امكانية ضبط ارتفاع مقعد السائق

مصابيح إضاءة أمامية هالوجين

أكصدامات أمامية و خلفية بلون السيارة

مصابيح ضباب خلفية

مصابيح  LEDإلضاءه النهارية المستمرة

عجلة قيادة آلية المؤازرة

مصابيح إضاءة أمامية هالوجين

زجاج كهربائى أللبواب اال مامية

مصابيح ضباب خلفية

تكييف هواء يدوى

عجلة قيادة آلية المؤازرة

كمبيوتر رحاللت

زجاج كهربائى أللبواب اال مامية

عجلة قيادة متعددة الوظائف

تكييف هواء يدوى

امكانية ضبط ارتفاع عجلة القيادة

كمبيوتر رحاللت

خاصية البلوتوث  ،راديو MP3 / CD

عجلة قيادة متعددة الوظائف

 USB ،و AUX

امكانية ضبط ارتفاع عجلة القيادة

مقاعد قماش

خاصية البلوتوث  ،راديو MP3 / CD

مقاعد قماش

 USB ،و AUX

مقاعد قماش

مقاعد قماش

يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق.

.

شاشة  7بوصه تعمل باللمس بنظام Media Nav

