
ЦЕНИ 
Погледнете и споредете ги цените на поединечните верзии на возилото  

RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 

ВЕРЗИЈА ВРАТИ KS/Kw MАX. km/h 
l/100 km ГР. / ОТВ. 

/ ПРОС. 
ЦЕНА СО ДДВ ВО 
€ 

ЦЕНА СО ДДВ ВО 
ДЕН. 

Модели со бензински мотор 

Dynamique 2.0 16V 5 140/103 210 10.7/6.3/7.9 22.990 1.420.782 

Dynamique 2.0 Turbo 4 Control 5 150/205 227 11.5/6.5/8.3 25.990 1.606.182 

Модели со дизел мотор 

Evolution 1.5 dCi 5 110/82 192 6.1/4.6/5.1 20.990 1.297.182 

Evolution 2.0 dCi 5 130/110 210 7.8/5.1/6 22.990 1.420.782 

Dynamique 2.0 dCi 5 150/110 204 7.8/5.1/6 26.990 1.667.982 

Privilege 2.0 dCi Aut. 5 150/110 204 7.8/5.1/6 29.490 1.822.482 

 

ОПРЕМА 
Погледнете и споредете ги пакетите на опрема за поединечните верзии на возилото  

RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 

СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА СИТЕ МОДЕЛИ 

- ABS + BAS + EBD, ESP + ASR, 
- Воздушни перничиња за возачот и совозачот, 

- Странични воздушни перничиња напред и странични воздушни завеси, 
- Kлима уред, 

- Кожен прогресивен серво управувач подесив по височина длабочина, 
- Електрични стакла, 

- Централно заклучување систем Renault card, 
- Електрично подесувани греени ретровизори во боја на каросерија, 

- Патен компјутер,  

- Радио CD MP3 4x30 W со команди на управувачот со функција Bluetooth, 
- Деллива задна клупа 1/3-2/3, 

- Возачко и совозачко седиште подесиво по височина, 
- Светла за магла, 

- Затемнети стакла, 
- Шест степен менувач, 

- Наслон за раце, 
- Покажувач на надворешна температура, 

- Надолжни кровни носачи 

Легенда:  - не може да се вгради,    - опција,    - сериска опрема 

ОПЦИИ НА ОПРЕМАТА (ПАКЕТИ) EVOLUTION DYNAMIQUE PRIVILEGE 

CONFORT (автоматски двозонски клима уред + сензор за дожд + автоматска 
паркирна кочница + алуминиумски бандажи 16")    

TECHNO EVO (Renault card Hands free + помош при паркирање напред и позади 
+ контрола на притисок во пневматици + регулатор на брзина)    

TECHNO DYN (Renault картица слободни раце + електрично преклопливи 
ретровизори + контрола на притисок во пневматици)    

TECHNO PRI (Kонтрола на притисок во пневматици + атермичко ветробранско 
стакло)    

UDOBNOST EVO (Самозатемнувачки внатрешен ретровизор + завеси за заштита 
од сонце на задни стакла + патосници напред и позади) (1)    

XENON (ксенон светла + светла кои ја следат кривината+ перење на светла)(1) 
   

XENON DYN (ксенон светла + светла кои ја следат кривината) 
   



GT LINE (Греени предни седишта со електрично подесување + кожа/алкантра 
седишта + алуминиумски фелни 18" + алуминиумски додатоци)    

LUXURY (Греени предни седишта со електрично подесување + кожни седишта) 
   

БАГАЖНИК EVO (преградна мрежа меѓу патнички и багажен простор + отворање 
на стаклото на 5-та врата)    

БАГАЖНИК (преградна мрежа меѓу патнички и багажен простор + отворање на 
стаклото на 5-та врата + дополнително затемнети стакла позади)    

Странични воздушни перничиња позади 
   

Автоматска паркирна кочница 
   

Метална боја RNT (посебна боја) (2) 
   

Метална боја 
   

Електричен панорамски кровен отвор 
   

Автоматски двозонски клима уред 
   

Регулатор на брзина 
   

Renault Hands free картичка 
   

Електрично преклопливи ретровизори 
   

Самозатемнувачки внатрешен ретровизор 
   

Алуминиски бандажи 17" 
   

Алуминиски бандажи 18" 
   

Помош при паркирање позади 
   

Помош при паркирање напред и позади 
   

Навигација Carminat Tom Tom 
   

Странични завеси за заштита од сонце 
   

Заштита од сонце на задното стакло 
   

Црни ретровизори 
   

Две хроморани издувни цевки 
   

Перење светла 
   

 

   



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА 
Практична, неопходна или едноставно пријатна: дополнителна опрема за Вашиот нов Renault автомобил 

RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 

ОПРЕМА 
ЦЕНА СО ДДВ ВО 
€ 

ЦЕНА СО ДДВ ВО 
ДЕН. 

CONFORT (автоматски двозонски клима уред + сензор за дожд + автоматска паркирна кочница + 
алуминиумски бандажи 16”) 

1000 61.800 

TECHNO EVO (Renault card Hands free + помош при паркирање напред и позади + контрола на притисок 
во пневматици + регулатор на брзина) 

700 43.260 

TECHNO DYN (Renault картица слободни раце + електрично преклопливи ретровизори + контрола на 
притисок во пневматици) 

700 43.260 

TECHNO PRI (Kонтрола на притисок во пневматици + атермичко ветробранско стакло) 300 18.540 

УДОБНОСТ EVO (Самозатемнувачки внатрешен ретровизор + завеси за заштита од сонце на задни 
стакла + патосници напред и позади) (1) 

300 18.540 

XENON (ксенон светла + светла кои ја следат кривината + перење на светла) (1) 1.100 67.980 

XENON DYN (ксенон светла + светла кои ја следат кривината) 1.100 67.980 

GT LINE (Греени предни седишта со електрично подесување + кожа/алкантра седишта + алуминиумски 
фелни 18” + алуминиумски додатоци) 

1.500 92.700 

LUXURY (Греени предни седишта со електрично подесување + кожни седишта) 2.500 154.500 

БАГАЖНИК EVO (преградна мрежа меѓу патнички и багажен простор + отворање на стаклото на 5-та 
врата) 

500 30.900 

БАГАЖНИК (преградна мрежа меѓу патнички и багажен простор + отворање на стаклото на 5-та врата + 
дополнително затемнети стакла позади) 

600 37.080 

NAVIG (Навигациски систем Carminat DVD + CD MP3 4x50 W со интегриран CD шаржер) 1.000 61.800 

Странични воздушни перничиња позади 320 19.776 

Самозатемнувачки внатрешен ретровизор 200 12.360 

Метална боја RNT (посебна боја) (2) 750 46.350 

Метална боја 600 37.080 

Електричен панорамски кровен отвор 1.000 61.800 

Алуминиски бандажи 17” 600 37.080 

Алуминиски бандажи 18” 600 37.080 

Електрично преклопливи ретровизори 250 15.450 

Навигација Carminat Tom Tom 1000 61.800 

 


