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Կապ Renault-ի հետ՝ +374 (10) 24-75-99
Սույն հրապարակումը պարունակում է տպագրության պահի դրությամբ առավել հստակ և վերջին տեղեկությունները: Փաստաթուղթը կազմված է
ավտոմեքենաների և նախատիպերի փորձնական նմուշների հիման վրա: Սեփական արտադրանքի անընդհատ կատարելագործման
քաղաքականության շրջանակում Renault-ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություն կատարել նկարագրվող և ներկայացվող
ավտոմեքենաների բնութագրերի և կառուցվածքի, ինչպես նաև լրացուցիչ սարքավորումների մեջ: Այդ փոփոխությունների մասին տեղեկությունները
հնարավորինս կարճ ժամկետում հասցվում են Renault-ի պաշտոնական ներկայացուցիչներին: Շահավետությունն ապահովվում է առաջարկի
գործողության ընթացքում խորհուրդ տրվող առավելագույն գների և 01.03.2018 դրությամբ խորհուրդ տրվող առավելագույն գների միջև եղած
տարբերության հաշվին: Առաջարկները չեն հանդիսանում հանրային օֆերտա: Կախված մատակարարման երկրից՝ որոշ մոդիֆիկացիաներ կարող են
տարբերվել նկարագրվող մոդելներից, սարքավորումների որոշ տեսակներ (սերիական, օպցիոնալ կամ լրացուցիչ) կարող են բացակայել: Ամենաթարմ
տեղեկությունները կարելի է ստանալ պաշտոնական դիլերից: Տպագրական տեխնիկայի սահմանափակ հնարավորություններից ելնելով՝ սույն
փաստաթղթում թափքի գույների կամ սրահի լրամշակման վերարտադրությունները կարող են որոշակիորեն տարբերվել իրականից: Հեղինակային
իրավունքները պաշտպանված են: Սույն հրապարակման ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրումը ցանկացած ձևով և ցանկացած միջոցներով
առանց Renault-ի գրավոր թույլատրության արգելված է:
Renault-ն խորհուրդ է տալիս

www.renault.am

Renault DUSTER

Renault DUSTER -ն արտաճանապարհային է, որ մ ներդաշնակորեն համակցված են բարձր անցանելի թյ նը, ապահով թյ նը,
ակտիվ անﬖտանգ թյան համակարգերով համալրված թյ նը (արգելակման հակաբլոկավորող համակարգ՝ ABS, արգելակման
ժի էլեկտրոնային բաշխման համակարգ՝ EBD, ավտոﬔքենայի էքստրեմալ արգելակման համակարգ՝ AFU) հարմարավետ թյ նը
և ժեղ բնավոր թյան հատկանիշները: Հանդիսանալով անփոխարինելի առաջատար իր դաս մ՝ Renaut DUSTER-ը իրականացրել
է իսկական հեղափոխ թյ ն լիաքարշակ ավտոﬔքենաների ոլորտ մ: Գրավիչ գնով արտաճանապարհայինը շատ սպասված է
հազարավոր սպառողների կողﬕց: Այժմ նրանք նեն նոր Renault DUSTER:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Շարժիչը բենզինային, լ
1.6/2.0
Մխոցների թիվը
4 շարային,16 փական
Փոխանցման տուփը
մեխ. 6 աստիճան/ավտ. տիպտրոնիկ
Առավելագույն հզոր., ձ/ուժ
114/143
Առավելագույն արագությունը, կմ/ ժ
166/174
Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ
50
Վառելիքի ծախսը / խառը ռեժիմ /, լ
7.6/8.7

Քաշը, կգ
Չափսերը, երկ./լայն./բարձր., մմ
Անվային բազա, մմ
Բեռնախցիկի ծավալը, լ
Անիվները
Ճանապարհային լուսածերպը, մմ
Էկոլոգիական դաս

1360/1394
4315/1822/1695
2673
408/1570
215/65 R16
210
ԵՎՐՈ 5

