
ЦЕНИ 
Погледнете и споредете ги цените на поединечните верзии на возилото  

RENAULT CLIO 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 

Expression 1.2 16v 5 80/57 167 7,6/4,9/5,9 13.490 833.682 

Dynamique 1.2 TCE 5 101/74 184 7,6/5,0/5,9 14.590 901.662 

Модели со дизел мотор 

Expression 1.5 dCi 5 70/50 162 5,3/4,1/4,5 14.490 895.482 

Dynamique 1.5 dCi 5 85/63 174 5,2/4,0/4,4 15.490 957.282 

 

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

RENAULT CLIO GRANDTOUR 

СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА СИТЕ МОДЕЛИ 

- ABS, 
- Воздушни перничиња за возачот и совозачот, 

- Странични воздушни перничиња, 
- Клима уред, 

- Возачко седиште подесиво по височина, 
- Серво управувач подесив по височина, 

- Централно заклучување со далечинско управување, 
- Електрични стакла напред, 

- Светла за магла, 
- Патен компјутер, 

- Електрично подесиви и греени ретровизори во боја на каросерија, 
- Радио ЦД МП3 4x20 w со команди на управувач, 

- Деллива задна клупа, 
- Кодиран клуч, 
- Темни стакла, 
- Кровни носачи, 

- Браници во боја на каросерија, 
- Фарови со двојна оптика, 

- Челични фелни 15”, 
- Фиксна задна клупа, 

- Автоматско заклучување на вратите во возење 

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

ОПЦИИ НА ОПРЕМАТА EXPRESSION DYNAMIQUE 

Странични воздушни завеси 
  

Кожа на управувачот и менувачот 
  

Kровни носачи мат хромирани 
  

Светла со црна маска 
  

ESP + ASR 
  

Регулатор на брзина 
  

Електрични импулсни стакла напред + електрични стакла позади 
  

Електрични импулсни стакла напред + електрични стакла позади + електрично преклопливи ретровизори 
  

Електричен панорамски кровен отвор 
  

Радио CD MP3 4х20W со команди на управувачот со аудио аспојна кутија 
  



Навигација Carminat TOM TOM 
  

Алуминиумски бандажи 15” 
  

Светла кои следат кривини 
  

Пакет удобност (автоматски клима уред + сензори за дожд) 
  

Помош при паркирање позади 
  

Пакет LOOK (алуминиумски фелни 16” + светла кои следат кривини, дополнително затемнети стакла 
позади)   

Метална или посебна боја 
  

Посебна црвена боја 
  

 


