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AUSTRAL
Ценовник за возило
01.01.2023

  Код на верзиите Комерцијално име
Емисија CO2 

(g/km)
kW (KS) Цена(евра) Цена(ден)

EA2 MF6U 2MS Еquilibre mild hybrid 140 138 103 (140) 35,340 €  2,191,080 ден 

EA3 MF6U 2MS Тechno mild hybrid 140 141 103 (140) 38,040 €  2,358,480 ден 

EA3 MJ6U 2VS Тechno mild hybrid 160 auto 141 116 (160) 43,290 €  2,683,980 ден 

ESL3MJ6U2VS
Тechno esprit Alpine mild 
hybrid 160 auto

141 116 (160) 45,740 €  2,835,880 ден 

ESL3M26W2HY
Тechno esprit Alpine E-Tech 
full hybrid 200

105 147 (200) 51,240 €  3,176,880 ден 

ESL4M26W2HY
Iconic esprit Alpine E-Tech full 
hybrid 200

105 147 (200) 54,540 €  3,381,480 ден 

Ценовникот важи до моментот на објавување на нов ценовник. Аутомотив Груп го задржува правото на измена на 
информациите наведени во ценовникот.      

За детални информации обратете се кај овластениот Renault увозник.          

Цените и описот на опремата се информативни. Аутомотив Груп го задржува правото на измена.    
   

АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ         

          



AUSTRAL
Сериска опрема

Сериска опрема Equilibre    

     

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ПРИ ВОЗЕЊЕ УДОБНОСТ 

Систем против блокирање на тркала – ABS   Автоматски клима уред во две зони

Автоматско кочење во случај на потреба со препознавање 
пешаци

  Управувач со рачно прилагодување по висина и длабочина 

Систем за активно кочење во случај на потреба   Сензор за дожд и автоматско вклучување  на светла 

Воздушно перниче за возач   2 USB приклучоци (тип c) на централна конзола 

Воздушни перничиња за возач и совозач + предни и странични 
воздушни завеси 

  Електрично централно заклучување 

Воздушно перниче за совозач со можност за исклучување   Renault картица “слободни раце”

Предупредување за замор кај возач   Предни потпирачи за глава прилагодливи по висина 

Предупредување за безбедно растојание  
Рачно прилагодливо седиште на возачот во 6 насоки и на 
совозачот во 4 насоки 

Безбедносни ремени напред прилагодливи по висина   Импулсни електрични предни стакла 

3то стоп светло  
12-инчен информативен екран во боја со инструменти и приказ 
на навигација 

Греење на задно стакло   Филтер за воздух во внатрешноста 

ISOFIX подготовка за зацврстување на детско седиште   LED предни светла за читање 

Можност за итен повик во случај на потреба   Отвори за вентилација за патниците назад 

Три безбедносни ремени на задните седишта   Задна клупа деллива во однос 1:3 – 2:3

Безбедносни ремени назад во три точки   Ретровизор за контрола на деца 

Предупредување за незакопчани безбедносни ремени на сите 
седишта 

  Рачно прилагодливи надворешни ретровизори 

Препознавање на патни знаци   Електрично прилагодливи и греени надворешни ретровизори 

Темпомат и ограничувач на брзина   Импулсни електрични задни стакла 

ECO начин за возење   Штитник од сонце со огледало и лед осветлување 

Систем за контрола на стабилност на возило  + систем за 
помош при качување на нагорнини 

  Индиректна контрола на притисок во гуми 

Автоматска паркирна кочница со функција Auto Hold  

Индикатор за промена на брзина  

Систем за помош при паркирање назад  

Предни светла Full Led Pure Vision  

Систем за одржување на возилото во лентата за возење и 
спречување за напуштање на истата 

 

ДИЗАЈН   МУЛТИМЕДИЈА

Еднобојна каросерија  
Мултимедиски систем Оpen R link 9” со систем за озвучување 
akramys classic и безжично поврзување со паметен телефон 

LED дневни светла   Можност за поврзување на 4g мрежа

17-инчни алуминиумски тркала    

Покажувачи на насока во надворешни ретровизори   ДОДАТОЦИ

Управувач обложен со имитација кожа   Филтер за честички 

Тонирани стакла   Подготовка за аларм 

Тапацир од темно сива ткаенина 'sonic'   Сет за поправка на гума 

   

 



Сериска опрема Techno        

Дополнително на опрема Еquilibre      

     

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ   ДИЗАЈН

Прилагодливи LED предни светла 
19” алуминиумски тркала    

Затемнети странични и задни стакла   

Амбиентално осветлување 

Помош при паркирање напред, назад и странично 

Систем multi-sense®

Автоматско вклучување / исклучување на долги светла 

Камера назад 

МУЛТИМЕДИЈА   УДОБНОСТ

Оpen R link 12” со систем за озвучување  Akramys Auditorium, 
навигација и Google услуги

 
Самозатемнувачки внатрешен ретровизор 

Кожен управувач 

 
Тапацир во комбинација темно сива ткаенина / имитација кожа  
'aneto'

Седишта за возач и совозач рачно прилагодливи во 6 насоки 

Среден потпирач за рака со фиока 

Двојно дно на багажникот 

Флексибилна клупа назад  60/40 со потпирач за рака  + 
преклоплив потпирач 60/40 + 3 позиции на потпирач 

Сериска опрема Techno Esprit Alpine      

Дополнително на опрема Techno      

ДИЗАЈН УДОБНОСТ

20" алуминиумски тркала Директна контрола на притисок во гуми (само на  e-tech)

Кровни носачи Стандардна фиксна задна клупа 

Еsprit alpine надворешен изглед

Прагови со натпис Alpine 

Еsprit alpine внатрешен изглед

Темно сив тапацир во комбинација со ткаенина / аlcantara 
'saint-martin-de-belleville' со сини рабови 

Еsprit alpine кожен управувач 

Прилагодливи задни led светла 

Динамичен покажувач на насока 

Сериска опрема Iconic Esprit Alpine    

Дополнително на опрема Тechno Еsprit Alpine     

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ УДОБНОСТ

Напреден активен темпомат Електрично отворање на багажникот без употреба на раце 

Аctive driver assist
Електрично прилагодливи и греени ретровизори со функција 
меморија 

Систем за безбедно излегување на патниците од автомобилот Електрично прилагодливо совозачко седиште + лумбален дел 

Предупредување за мртов агол и спречување за напуштање 
на лентата за возење 

Предни потпирачи за глава прилагодливи по висина  - high 
comfort

Предупредување за зголемување на сообраќајот Греени предни седишта 

Камера 360°
Прилагодлива клупа 60/40 со потпирач за рака  + склоплив 
потпирач 60/40 + 3 позиции на потпирачот 

Греење на управувач 

ДИЗАЈН

Двобојна каросерија 



AUSTRAL
Ценовник на дополнителна опрема

КОД Напомени Еqulibre Тechno 
Тechno 

esprit Alpine
Iconic 

esprit Alpine
Цена(ден)

ПАКЕТИ

Пакет Навигација
- R link 12" систем со навигација и 

Google услуги
- Карта на Европа за навигација

PCV0A (1)  1,900 €  -  -  -  117,800 ден 

Пакет City
- Помош при паркирање 

(напред,страна и назад)
- Камера назад

PCV82   800 €  -  -  -  49,600 ден 

Пакет резервно тркало
- Резервно тркало
- Двојно дно на багажниот дел 

PCV0U   400 €  -  -  -  24,800 ден 

Пакет Safety
- Предупредување за зголемен 

сообраќај
- Предупредување за мртов агол 

и спречување на напуштање 
на лента за возење при 
претекнување

- Систем за безбедно напуштање 
на возилото на совозач

PCV32   -  650 €  650 €  -  40,300 ден 

Пакет Advanced Driving Assist
- Активен темпомат 
- Активна помош за возачот
- Греење на управувач

PCU74 (2) (3)  -  1,000 €  1,000 €  -  62,000 ден 

Пакет City Premium
- Помош при паркирање напред, 

странично и назад со систем 
Easy Park Assist

- Камера 360°
- Електрично прилагодливи 

и греени ретровизори со 
меморија 

PCV0Q (3) (!)  -  1,300 €  1,300 €  -  80,600 ден 

Пакет City Premium E-Tech
- Помош при паркирање напред, 

назад и странично со систем 
Full Auto Park

- Камера 360°
- Електрично прилагодливи и 

греени со меморија 

PCV0N (3) (!)  -  -  1,400 €  -  86,800 ден 

Пакет Harman Kardon
- Звучен систем со 485 W моќност
- R link 12" систем со навигација, 

Google услуги и систем Harman 
Kardon

PCV0G   -  -  -  1,200 €  74,400 ден 

СИГУРНОСТ

Матрикс  LED предни светла ADB00   -  -  -  1,300 €  80,600 ден 

4CONTROL advanced AWS00 (4)  -  -  -  2,000 €  124,000 ден 

Head-Up екран HUDIS   -  -  -  900 €  55,800 ден 



КОД Напомени Еqulibre Тechno 
Тechno 

esprit Alpine
Iconic 

esprit Alpine
Цена(ден)

УДОБНОСТ

Панорамски кров FXPRF   -  -  1,200 €  1,200 €  74,400 ден 

Активен темпомат ACC02 (9)  800 €  -  -   €  -   €  49,600 ден 

Електрично отворање на 
багажникот без помош на 
рацете

RDATA (!)  -  800 €  800 €  -  49,600 ден 

Електрично отворање на 
багажникот 

TLGPW   -  800 €  800 €  -  49,600 ден 

Греење на ветробранско стакло HTWSN   -  -  -  400 €  24,800 ден 

Кровни носачи RFR00   -  600 €  -  -  37,200 ден 

Подвижна клупа 60/40 со 
потпирач за раце + склоплив 
потпирач од клупата + 3 позиции 
на потпирачот 

RSE03 (5)  -  -  800 €  -  49,600 ден 

ДИЗАЈН

Ледено бела со бисерно црн 
кров 

OV369  0 € 0 €  -  -  -   ден 

Еднобојна каросерија - Металик 
боја 

TEGNE (6)  1,000 €  1,000 €  1,000 €  1,000 €  62,000 ден 

Еднобојна каросерија - Посебна 
металик боја 

TEQNC   -   €  1,200 €  1,200 €  1,200 €  74,400 ден 

Двобојна каросерија  - посебна 
боја металик црвена flamme за 
Iconic esprit Alpine

BIXPA (7)  -  -  1,000 € 0 €  -   ден 

Двобојна каросерија - Металик 
боја 

BIXUI (7)  -  1,500 €  1,500 €  1,500 €  93,000 ден 

Двобојна каросерија - Посебна 
металик боја

BIYUY (7)  -  1,700 €  1,700 €  1,700 €  105,400 ден 

Двобојна каросерија - Мат 
посебна металик боја 

BIYVM (7) (8)  -  -  2,300 €  2,300 €  142,600 ден 

ДОДАТОЦИ 

Безжичен полнач за паметен 
телефон 

WICH0 (!)  -  400 €  400 €  400 €  24,800 ден 

Резервно тркало TPTY0   -  450 €  450 €  450 €  27,900 ден 

Продолжена гаранција 5г. или 
100000км

  -  450 €  450 €  450 €  27,900 ден 

(1) Задолжително во комбинација со пакет City

(2)Можно само со автоматски менувач 

(3) Задолжително во комбинација со пакет Safety

(4) Не е можно во комбинација со резервно тркало 

(5) Задолжителна опција кај верзија Тechno esprit Alpine

(6) кај верзии Iconic Espritt Alpine задолжително да се допише 1 BCOL

(7) Задолжително код 2BCOL освен кај верзијата Iconic esprit Alpine

(8) Задолжително во комбинација со електрично отворање на багажникот без помош на рацете 

(9) Можно само кај верзија со рачен менувач

(!) Нарачување не е возможно во моментот 



AUSTRAL
Дизајн 

ВНАТРЕШНОСТ КОД Еqulibre Тechno 
"Тechno 

esprit Alpine"
"Iconic 

esprit Alpine"

Меки облоги на инструмент таблата HAR00 S S S S

ТАПАЦИР КОД Еqulibre Тechno 
"Тechno 

esprit Alpine"
"Iconic 

esprit Alpine"

Тапацир од темно сива ткаенина 'sonic' CLS00 S - - -

Тапацир во комбинација темно сива 
ткаенина  / имитација кожа 'aneto'

CLS02 - - S -

Темно сив тапацир во комбинација 
ткаенина / алкантара  'saint-martin-de-
belleville' со сини рабови 

CLS03 - S - S

БОИ КОД Еqulibre Тechno 
"Тechno 

esprit Alpine"
"Iconic 

esprit Alpine"

Еднобојна каросерија 

Ледено бела 369 O O - -

Еднобојна каросерија - Металик боја 

Бисерно црна GNE O O O O

Сива schiste KQG O O O -

Сина iron RQH O O O -

Еднобојна каросерија - Посебна металик боја 

Црвена flamme NNP - O O -

Перла бела QNC - O O -

Двобојна каросерија 

Ледено бела со бисерно црн кров XUF - O - -

Двобојна каросерија - Металик боја њ

Сива schiste со бисерно црн кров YUY - O O O

Сина iron со бисерно црн кров YNM - O O O

Двобојна каросерија - Посебна металик боја 

Црвена flamme со бисерно црн кров XPA - O O O

Перла бела со бисерно црн кров XUI - O O O

Мат сива schiste со бисерно црн кров YVM - - O O

ТРКАЛА КОД Еqulibre Тechno 
"Тechno 

esprit Alpine"
"Iconic 

esprit Alpine"

17" алуминиумски тркала  Mach RIM02 S - - -

19" alu naplatci  Komah RIM20 - S - -

20" alu naplatci  Daytona RIM30 - - S S



AUSTRAL
Технички карактеристики
Еколошка норма за заштита на околината 

Еколошка норма за заштита на 
околината 

Euro6dFull Euro6dFull Euro6w

Вид на гориво Бензин

МОТОР 

Зафатнина на моторот cm3 1333
1199 (96kW termični + 50kW elek-

trični)

Вртежи  (mm) 72,2 x 81,34 75,5 x 89,3

Број на цилиндри / Број на 
вентили 

4/16 4/16 3/12

Најголема сила во kW (KS) при 
брзина на вртење (1/min)

103 (140) / od 4500 do 5750 116 (160) / od 5250 do 5500 96 (130) / 4500

Најголем вртежен момент (Nm) 
при obr/min

260 / od 1750 do 3500 n/a 205 / 1750

Вид на вбризгување Директно вбризгување на гориво 
Директно вбризгување на 

гориво 
Директно вбризгување на 

гориво 

Придонес за намалување на CO2
start&stop со обновување на 
енергијата при успорување 

start&stop со обновување на 
енергијата при успорување 

start&stop со обновување на 
енергијата при успорување 

МЕНУВАЧ 

Тип рачен автоматски CVT E-TECH

Број на степен на пренос 6 8 mulitmode

БАТЕРИЈА

Технологија Litij-ionska

Вкупен напон (volt) 400

Вкупен капацитет (kWh) 1.7

Маса на батерија (kg) 25,6 (+/-0,8)

ПЕРФОРМАНСИ 

Најголема брзина  (km/h) 175

0-100 km/h (s) 10.7 9.7 8.4

ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИЈА ПО НОРМАТИВ WLTP

Емисија CO2 (g/km)

Комбинирано возење (l/100 km)

УПРАВУВАЊЕ

Серво управувач Да (електричен)

Круг на вртење меѓу плочници 
(m) 

11.4 11,4 (10,1 со 4Control)

Број на вртења на управувачот 2,33 - 2,55 вртења

ОСОВИНА

Тип на предна осовина Pseudo MacPherson/nнезависно деллива осовина 

Тип на задна осовина Прилагодлива задна осовина со однапред програмирана геометрија ; MultiLink на 4Controlu



ТРКАЛА И ГУМИ 

Стандард тркала и гуми 17'' 215/65 R17 - -

Стандард тркала и гуми  19'' 205/55 R19 205/55 R19 -

Стандард тркала и гуми  20'' - 235/45 R20 235/45 R20

Резервно тркало T155/90 R17

КОЧНИЦИ 

ABS, ESP, ASR, EBA Да

Електротехничка распределба 
на силата на кочење 

Да 

Напред: вентилирачки дискови  
(однос(mm))

296 320 (350 при 4Control)

Назад: вентилирачки дискови 
(однос (mm))

292 292 (330 при 4Control)

Паркирна кочница Автоматска електрична

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 

Зафатнина (литар ) 55  без резерва (3l резерва)

МАСА (kg)

Маса на празно возило 1373 1464 1517/1627

Најголема дозволена носивост 
на возилото 

1947 2003 2101/2153

Најголема дозволена носивост 
на возилото + приколка 

3297 3083 3601/3653

Дозволено оптеретување на 
предна / задна осовина 

457/574 539/457 584/457   526/457

Најголема дозволена маса на 
приколка со кочници 

1350 1800 1500

Најголема дозволена маса на 
приколка без кочници 

720 750 750

Најголема дозволена носивост 
на кров 

75 75 75


