Урьдчилан харах

Туслах

Хамгаалах

Жолооочид цаг тухайд нь мэдээлэл өгөх

Автомашинаа итгэлтэй жолоодох

Жолооч, зорчигчдын аюулгүй байдал

Жолоочийн хариуцлагыг дээшлүүлж аливаа мэдээллийг урьдаас
мэдэгдэхэд чиглэгдсэн Рено-гийн технологи нь аюулгүй, итгэлтэй
жолоодох үндсийг бий болгодог.

Рено автомашинуудад суурилуулсан хөдөлгөөнд туслах бүх систем,
төхөөрөмжүүд нь жолооч аливаа тохиолдолд дээд зэргийн хурдан
хариу үйлдэл үзүүлэхээр тохируулагдсан.

Ослын судалгааны олон жилийн туршлагатай, орчин үеийн шинэлэг
технологийг байнга нэвтрүүлдэг Рено-ийн загварууд зах зээл дээрх
хамгийн аюулгүй автомашин мөн. Бидний хамгийн гол зорилт бол
ослын тохиолдолд зорчигчдыг дээд зэргээр хамгаалахад оршино.
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1. Аюулгүйн дэр. Жолооч ба зорчигчийн толгой, цээжийг хамгаалах аюулгүйн дэрнүүд. 2. Дохионы гэрэл. Таны автомашины үзэгдэх байдлыг нэмэгдүүлнэ. 3. Зорчигчийн аюулгүйн дэр. Замд нялх
хүүхэдтэй явах боломжтой. Ингэхийн тулд дэрийг салгаж болно. 4. Хурд хязгаарлагчтай круиз-контрол. Хэтрүүлэх ёсгүй хөдөлгөөний хурдыг тогтоож өгнө. Жолоодлогын үед сонгосон хурдыг
тохируулах боломжтой. 5. Ухрах байршил болон маневрын чиг харуулагч. Машинаа ухраах, байрлуулах үеийн хяналтын систем. 6. ABS Тормосны хүчлэлийн цахим хуваарилалтын систем. 7. ESP
чиглэлийн тэнцвэржилт, тогтворжилтыг хангах систем.

Туслах хэрэгслүүд
Аялалд хэзээд бэлэн
454 500₮
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Захиалгаар ирнэ
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127 700₮

Захиалгаар ирнэ
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Захиалгаар ирнэ

1. Унадаг дугуй ба цанын тээш. Амьдралын идэвхтэй хэв маягийг эрхэмлэдэг, дөрвөн улирлын турш спортоор хичээллэдэг хэн бүхний хувьд чухал шаардлагатай зүйл. Бэхэлгээний олон төрлийн арга
бүхий /нэлээд хэдэн цана, унадаг дугуй/-г байршуулах боломжтой ачаа. 2. Дээд ачааны тавиур. Унадаг дугуй, цана, сноуборд, тусдаа тээшний хайрцаг зэргийг тээвэрлэхэд нэн тохиромжтой. Рено
техникийн бүх шаардлагад нийцсэн ба тээвэрлэж буй ачааны аюулгүй байдлыг баталгаатай хангадаг. Хүнд нөхцлийн статик тест, бат бэх чанарын туршилт, краш-тест зэрэг нарийн туршилт, шалгалтад
тэнцсэн.3. Дээврийн битүү тээш. Хоёр талаасаа онгойх, ачаа ачихад хялбар болгохын тулд тээшний тагийг нээлттэй байлгах системтэй. 4. Тээшний торон дугтуй. Таны автомашины тээшний шалан
дээгүүр жижиг зүйлс хөглөрч тарахаас сэргийлнэ. Мөн жижиг зүйлс хадгалах орон зайг үүсгэнэ. 5. Тээшний шалавч. Тээшний тасалгааны хэмжээнд яг тохирох ба дурын зүйлс, түүний дотор асгарч
цалгилах зүйл тээвэрлэхэд ч тохиромжтой болсон. Тавиурыг тээшнээс хялбархан салгаж усаар урсган угаах боломжтой. 6. Салоны доторлогоо хивсэнцэр. Даавуун ба резинэн салоны хивсэнцэр нь
автомашины хэмжээнд яг тохирсон ба явах үед гулсаж гүйхгүй найдвартай системээр бэхлэгдсэн. Жолоочийн суудлын хивсэнцэр дээр машины логог тавьсан 7. Renault авто цуглуулга. Ослын үед
хэрэглэх цуглуулгыг автомашинд байнга бэлэн байдалд байлгах ба онцгой нөхцөлд авах, хүрэхэд хялбар газар байрлуулсан 8. Фаркоп. Реногийн энгийн бөгөөд хэрэглэхэд хялбар фаркоп нь янз
бүрийн хүнд жинтэй ачаа тээвэрлэх боломжоор хангана.

