
Renault LOGAN
SANDERO
SANDERO Stepway



Renault LOGAN

Կառավարելիություն, պաշտպանություն, երկարակեցություն... Logan-ում ոչ մի բան պատահական չէ: Այս ժամանակակից ավտո- 

մեքենան նախագծված է Ձեզ առավելագույն հանգստություն պարգևելու համար: Դրա դիզելային և բենզինային շարժիչներն աչքի են 

ընկնում խնայողականությամբ, հուսալիությամբ և սպասարկման պարզությամբ: Մեքենայի մատչելի արժեքը չի ազդում ոչ դրա 

որակի, ոչ էլ հարուստ համալրումների վրա (MEDIA NAV, կլիմատ կոնտրոլ, հետադարձ ընթացքի սենսոր...): Logan-ը գերազանց 

ներդրում է, որը երկար տարիներ կուրախացնի ողջ ընտանիքին: 

 



Շարժիչը բենզինային, լ 

Մխոցների թիվը 

Փոխանցման տուփը 

Առավելագույն հզոր., ձ/ուժ

Առավելագույն արագությունը, կմ/ ժ 

Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ 

Վառելիքի ծախսը / խառը ռեժիմ /, լ 

 

Քաշը, կգ 

Չափսերը,  երկ./լայն./բարձր., մմ 

Անվային բազա, մմ

Բեռնախցիկի ծավալը, լ

Անիվները

Ճանապարհային լուսածերպը, մմ

Էկոլոգիական դաս

1.6 

4 շարային,8 փական

մեխ. 5 աստիճան/ավտ. տիպտրոնիկ

82/102

171/172

50

7.2/8.3

1106/1156

4346/1733/1517

2634

520

185/65 R15

175

ԵՎՐՈ 5

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ



Renault SANDERO

Դիմավորեք Renault SANDERO-ն՝ Կոմպակտ և էկոնոմ հեչբեք, որը հրաշալի ձևով ինտեգրվում է մերօրյա քաղաքային պայմաններին: 

Թափքի էլեգանտ արտաքինը արթնացնում է ցանկություն հայտնվելու ավտոմեքենայի սրահում: Հարմարավետ ուղևորային 

նստատեղերը առաջացնում են հարմարավետության և հաճելիության զգացողություն: Սրահի ընդարձակ տարածությունը թույլ է 

տալիս տեղավորվել մեքենայի հետնամասում առանց որևէ անհարմարության, իսկ նորագույն տեխնոլոգիաները ստեղծում են 

թեթևություն և հարմարավետություն ողջ վարման ընթացքում: 

 



Շարժիչը բենզինային, լ 

Մխոցների թիվը 

Փոխանցման տուփը 

Առավելագույն հզոր., ձ/ուժ

Առավելագույն արագությունը, կմ/ ժ 

Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ 

Վառելիքի ծախսը / խառը ռեժիմ /, լ 

 

Քաշը, կգ 

Չափսերը,  երկ./լայն./բարձր., մմ 

Անվային բազա, մմ

Բեռնախցիկի ծավալը, լ

Անիվները

Ճանապարհային լուսածերպը, մմ

Էկոլոգիական դաս

1.6 

4 շարային,16 փական

մեխ. 5 աստիճան/ավտ. տիպտրոնիկ

82/102

171/172

50

7.2/8.3

1106/1156

4057/1733/1523

2589

320/1200

185/65 R15

175

ԵՎՐՈ 5

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ



Renault SANDERO Stepway

Sandero Stepway-ը ներկայանում է որպես էլ ավելի ժամանակակից ու մկանուտ ավտոմեքենա: Եթե փնտրում եք արտահայտված 

անհատականությամբ մեքենա՝ ապա ուշադրություն դարձրեք նրա սրահի և թափքի դիզայնին: Նոր արտաքինը դարձել է առավել 

դինամիկ, ինչին նպաստում են առջևի պլաֆոնը, հակամառախուղային լուսարձակները, ընդլայնված անվակամարները, 16 դյույմ 

անվահեծերը, տանիքի ռեյլինգներն ու երկգույն մետաղական երանգով ներկվածքը:

Sandero Stepway-ը պահպանել է բոլոր ընթացային որակները ցանկացած տեսակի մակերևույթների վրա՝ առաջին հերթին ավելի 

մեծացված լուսածերպի շնորհիվ: Ամուր, հուսալի Sandero Stepway-ը նախագծված է  ցանկացած ճանապարհային և եղանակային 

մարտահրավերներին դիմակայելու համար: Իդեալական է  ծեծված ճանապարհներին երթևեկելու համար:



Շարժիչը բենզինային, լ 

Մխոցների թիվը 

Փոխանցման տուփը 

Առավելագույն հզոր., ձ/ուժ

Առավելագույն արագությունը, կմ/ ժ 

Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ 

Վառելիքի ծախսը / խառը ռեժիմ /, լ 

 

Քաշը, կգ 

Չափսերը,  երկ./լայն./բարձր., մմ 

Անվային բազա, մմ

Բեռնախցիկի ծավալը, լ

Անիվները

Ճանապարհային լուսածերպը, մմ

Էկոլոգիական դաս

1.6 

4 շարային,16 փական

մեխ. 5 աստիճան/ավտ. տիպտրոնիկ

82/102 

165/165

50

7.2/8.4

1111/1165

4080/1757/1618

2590

320/1200

205/55 R16

200

ԵՎՐՈ 5

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ



Կապ Renault-ի հետ՝ +374 (10) 24-75-99  

Renault-ն խորհուրդ է տալիս www.renault.am

www.facebook.com/RenaultArmenia
www.renault.am

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 01.05.2016 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: 
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