RENAULT SCENIC PAMATA APRĪKOJUMS
LIFE
ABS + AFU + ESC + HSA + AEBS Gājēju detektors
Riepu spiediena monitoringa sistēma
Kruīza controle / ātruma ierobežotājs
Elektromehānskā, automātiskā stāvbremze
Ceļazīmju atzīšanas sistēma (TSR)
6 gaisa drošības spilveni
Isofix sistēma priekšējam pasažiera sēdeklim un sānu vietām 2.rindā
Salokāma atslēga ar 3 pogām + centrālā atslēga
Manuālais gaisa kondicionieris
Elektriski regulējami sānu spoguļi, apsildāmi un manuāli nolokāmi
Electriski regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi
Radiotīkls ar Bluetooth®, 4,2" displejs (3 līnijas, 4 skaļruņi)
1 kontaktligzda 12V + 1 ligzda USB + 1 ligzda priekšā
Auduma sēdekļu polsterējms
Regulējams stūres statņa augstums un dziļums, stūres rats pārklāts ar ādu
Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulēšanu
Nolokāmas aizmugures sēdekļa atzveltnes proporcijā 1 / 3 - 2 / 3
Dienas gaismas LED "Edge Light", aizmugurējie lukturi LED 3D "Edge Light"
Ārējie durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
Sānu aizsardzības moldingi durvīm melnā krāsā
Riepu remonta komplekts
Tērauda diski 20''

ZEN = LIFE +
7" TFT digitālais instrumentu panelis un mērinstrumenti
Tuvo un tālo gaismu automātiska pārslēgšanas (AHL)
Renault Hands Free karte
Divu zonu klimata kontrole + gaisa padeve aizmugures vietām
Gaismas un lietus sensors
Regulējams vadītāja sēdekļa augstums un jostasvietas atbalsts
Elkoņu balsts aizmugures sēdeklī, kabatas priekšējo sēdekļu atveltņu aizmugurē, glabāšanas nodalījums zem
vadītāja sēdekļa, apgaismoti kosmētikas spogulīši
Bagāžnieka grīdas konfigurācija ar apakšējo / augšējo klāju
1 kontaktligzda 12V + 2 lidzdas USB + 1 ligzda priekšā; kontaktligzda 12V bagāžas nodalījumā
Stūres rats un ātrumpārslēgs pārklāti ar ādu
Dekoratīvas hromētas lentes augšējā daļā sānu logiem
Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā ar hromētiem ieliktņiem
Sānu aizsardzības moldingi durvīm melnā krāsā ar hromētu ieliktni
Miglas lukturi
Vieglmetāla diski 20'' Silverstone dizains
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RENAULT SCENIC PAMATA APRĪKOJUMS
INTENS = ZEN +
Noguruma detektors ar brīdināšanas sistēmu (FDW)
Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas novēršana ar ceļazīmju atpazīšanas sistēmu (ADP / TSR)
Joslu uzraudzības sistēma(LDW)
Parkošanās sistēma priekšā / aizmugurē
MULTI-SENSE sistēma
Bīdāmā konsole "Easy Life", atvilktņu sistēma "Easy Life", nolokāmi galdi "Easy Life"
Ar vienu pieskārienu sēdekļu salocīšanas funkcija

Priekšējā pasažiera sēdeklis ar augstuma un gurnu balsta regulēšanu un atzveltnes nolocīšana "galda" formā
Sānu spoguļi elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi
R-LINK 2 multimediju sistēma ar skārienjūtīgu 7" ekrānu, radioset ar Bluetooth® (6 skaļruņi)
Priekšā: 1 kontaktligzda 12V + 2 ligzdas USB + 1 ligzda; aizmugurē: 1 kontaktligzda 12V + 2 ligzdas USB + 1
ligzda
Auduma salona apdare apvienojumā ar eko ādas elementiem
Pārklājums priekšējo durvju sliekšņiem ar Scenic marķējumu
Saules žalūzijas 2. rindas sānu durvju logiem
Dekoratīvi hromēti elementi radiatora pārsegam
Vieglmetāla diski 20'', Exception Aerodesign

PREMIUM EDITION = INTENS +
2 tonis ķermeņa krāsa
Aklo zonu brīdinājuma sistēma (BSW)
Parkošanās sistēma "Easy Park Assist" ar atpakaļgaitas kameru
Parkošanās sistēma priekšā / aizmugurē / sānos
Elektrohromatisks salona spogulis
Stikla jumta (panorāmas) lūka, fiksēta
Tonēti aizmugurējie logi
Pagaidu rezerves ritenis

Bose® = INTENS +
Bose® aptverošās skaņas sistēma
Multimediju sistēma R-LINK 2 ar 8,7" ekrānu
2 ligzdas USB + 1 lidzda + 1 SD karšu lasītājs priekšā
Priekšējie lukturi Full LED "Pure Vision"
Pagalvi priekšējiem sēdekļiem un 2. rindā regulējami
Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis
Vadītāja sēdeklis ar manuāli regulējamu sēdekļa attālumu, elektriski regulējams jostasvietas atbalsts un masāžas
funkcija
Stūres rats pārklāts ar Nappa ādu
Spogulis acu kontakta nodrošināšanai ar bērniem uz aizmugurējiem sēdekļiem
Pārklājums priekšējo durvju sliekšņiem ar Bose® marķējumu
Tonēti aizmugurējie logi
Bose® uzlīme uz virsbūbes
Vieglmetāla diski 20'', dizains Quartz
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