
Утааны яндангийн гоёлын жийрэг

Таны автомашиныг спортлог, загварлаг харагдуулна.

Тээшний хаалганы хамгаалах тавцан
Duster гэсэн бичигтэй, зэвэрдэггүй ган, саарал өнгөтэй.
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16 инчийн хайлшин обуд

Гоёмсог хайлшин обуд нь бусдын анхаарлыг татахуйц бөгөөд 

европ стандартаар хийгдсэн.
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Кузовын урд ба ар талын хамгаалалт

Өдөр тутам хотын нөхцөлд тохиолдож болзошгүй сэв зураас, гэрэл, 

их биеийн гэмтлээс найдвартай хамгаална.
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Гоёлын дизайн

Хажуугийн гишгүүр
Автомашиныг гоёмсог харагдуулахаас гадна бууж суухад 
хялбар.
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Нэмэлт тоноглол

Арын цонхны салхи зүсэгч- Захиалга
Салхи зүсэгч нь автомашины аэродинамик чанарыг сайжруулж, машиныг 
гоёмсог харагдууна.
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Захиалгаар ирнэ 

1 528 400₮

111 900₮
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Захиалгаар ирнэ Захиалгаар ирнэ 

Захиалгаар ирнэ Захиалгаар ирнэ 



Тоноглол

Резинэн болон нэхмэл шалавч
Резинэн болон нэхмэл шалавч нь салоны хэмжээнд төгс таарах бөгөөд бэх-
элгээтэй тул шалан дээр гулсахгүй. DUSTER логог шигтгэснээр илүү гоёмсог 
харагдуулдаг.

Голын хайрцаг
Энэ нь машины интерьер дизайнтай төгс нийцэж, шаардлагатай жижиг 
зүйлсийг хадгалах боломжтой нэмэлт хайрцаг.
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Борооны хаалт
Автомашины аэродинамик чанарыг сайжруулах ба цонхыг бага
хэмжээтэй онгойлгосон үед борооны дуслыг дотогш
нэвтрэхээс хамгаална.
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Тээшний хэсгийн шалавч
Ачаа тээшний тасалгааны хэмжээтэй таарч, ямар ч зүйлийг авч явахад 
тохиромжтой. Усны хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар.
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Тав тух
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Радиаторын хамгаалалтын тор
Урд гуперийн дотор талд суурилагддаг. Энэ нь радиаторыг хамгаалж 

хөдөлгүүрийн тасалгаанд гадны биет зүйл орохоос хамгаална.
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427 900₮ 132 400₮

384 920₮ Захиалгаар ирнэ



Нэмэлт тоноглол

Ачааны нум

Чирэгч гогцоон дээр тогтоодог
унадаг дугуйн ачаа

Focal Music Live чанга яригч Бүхээг доторх 

зорчигчдод төгс мэдрэмжийг өгөх 6 ширхэг чанга яригч нь дээд зэргийн 
тав тухыг танд мэдрүүлнэ.

Унадаг дугуй, цана, цасан аяллын зориулалттай ачаа тээшийг суурилуулахад 
хялбар. Энэхүү ачааны нум нь Renault-ийн бүх техникийн шаардлагыг хангасан 
ба тээвэрлэж буй ачааны аюулгүй байдлыг бүрэн хангана.

Дээврийн битүү тээш
Хар өнгийн Renault логотой.

Чирэгч гогцоо

Даацын гогцоо нь чиргүүл чирэхэд хялбар 

болгосон.

Энэ нь гэр бүлээрээ унадаг дугуйнуудаа хялбархан бөгөөд найдвартай 
тээвэрлэх боломжийг олгоно. Тохируулга шаарддаггүй учир бусад 
ачаануудаас давуу талтай.
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Захиалгаар ирнэ

1 835 000₮

551 000₮

Захиалгаар ирнэ Захиалгаар ирнэ




