Laureate GPL_logan

Motorizari
1.4 MPI 75 CP
1.6 MPI 90 CP

8800 EUR
9200 EUR

Dotari
-

Variante motorizare
Instalaţie GPL secvenţială Landi Renzo
Prezentare exterioară
Bare de protecţie în culoarea caroseriei (partea inferioară)*
Calandru cu bandou superior cromat
Grilă calandru vopsită în culoarea caroseriei*
Calandru cu ornament inferior cromat
Portbagaj cu eleron încorporat
Buton deschidere portbagaj
Baghete laterale de protecţie gri
Jante de oţel 15 cu capace complete
Prezentare interioară
Contur indicatoare de bord tip aluminiu
Protecţie praguri uşi
Mocheta Dilour
Panouri uşi cu inserţie material textil
Tapiţerie Omote Rouge şi ambianţă Muscade
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- Consolă centrală cu aspect aluminiu
- Siguranţă activă şi pasivă
- 3 centuri de siguranţă spate cu prindere în 3 puncte
- Tetiere faţă cu reglare pe înălţime
- 3 tetiere spate reglabile pe înălţime
- Airbag frontal şofer
- Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală)
- Centuri de siguranţă faţă în trei puncte, reglabile pe înălţime
- Protecţia vehiculului
- Antidemaraj electronic
- Conducere
- Indicatoare digitale (carburant, temperatură lichid răcire, kilometraj)
- Computer de bord cu 5 funcţii (kilometraj general, kilometraj parţial, consum mediu,
autonomie previzibilă, viteza medie)
- Martor portiere deschise
- Direcţie asistată hidraulic
- Vizibilitate/Iluminare
- Reglaj faruri din interior
- Proiectoare ceaţă
- Ştergător parbriz cu 2 viteze şi temporizare fixă
- Bloc optic spate cu stopuri tip Cristal
- Retrovizoare exterioare cu reglaj electric şi degivrante
- Retrovizor interior cu reglaj noapte/zi
- Încălzire/Ventilare
- Comandă reciclare aer
- Încălzire/ventilare cu 4 viteze
- Aer condiţionat
- Confort/Utilitate
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Stingere progresivă a iluminării interioare
- Geamuri electrice faţă
- Geamuri colorate (cu tentă de culoare)
- Plafonieră centrală
- Parasolar pasager cu oglindă de curtoazie
- Scrumieră mobilă şi brichetă
- 3 mânere de viraj
- Iluminare portbagaj
- Iluminare cutie de documente
- Spot de lectură
- Spaţii de depozitare
- Cutie de documente (8 litri)
- Buzunare scaune faţă
- Suport pahare pe consola centrală
- Spaţiu de depozitare la baza consolei
- Audio
- Pre-echipare radio (antenă radio şi precablaj)
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- Scaune
- Scaune faţă cu reglaj longitudinal şi reglaj al spătarului
- Scaun şofer cu reglaj lombar şi pe înălţime

Optional
Vopsea metalizată
+255 EUR
ABS Bosch 8.1 şi repartitor+450
electronic
EUR de frânare
Radio CD 4x15W, panou detaşabil
+180 EUR
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