
Laguna Coupe Coupe 2.0 бензин 205 к.с. 

 

Сигурност: 
Анти-блокираща система на спирачките ABS с електронна система за екстремно 

спиране AFU 

Eлектронна система за динамичен контрол на траекторията (ESP) със система за 

тракшън контрол (ASR) 

Предни фронтални адаптативни възглавници за водача и пътника до него 

Предни странични двойни въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза 

Странични въздушни възглавници тип завеса, предпазващи областта на главите за 

предните и задни места 

Въздушни възглавници в предните седалки против потъване  

Ръчно деактивиране на въздушната възглавница на предния пасажер 

Предни подглавници, предпазващи от камшичен удар, ново поколение с регулиране 

напред и назад 

Предни предпазни колани, регулируеми по височина, с двойни обтегачи и 

ограничители на натоварването 

Два триточкови колана на задните места с ограничители на натоварването и единични 

обтегачи 

Система за закрепване на детската седалка ISOFIX на двете задни места 

Звукова сигнализация за незакопчан колан на предните места 

Сигнализация на дисплей за незакопчан колан на задните места  

Автоматична паркинг спирачка 

Система за следене на налягането в гумите 

Автопилот - регулатор и ограничител на скоростта 

Преден и Заден паркинг сензор с регулиране интензитета на звука 

Интериор и удобство: 
Кожена тапицерия в тъмно сиво 

Кожен 3-лъчов волан GT с външни шевове, регулируем по височина и в дълбочина 

Декоративни мотиви от алуминий на вратите 

Декоративни сиви лакирани мотиви на арматурното табло и около скоростния лост 

Алуминиев скоростен лост SPORT GT 

Алуминиев спортни педали 

Алуминиеви прагове на вратите 

Стелки за пода 

 

Жабка с охлаждане и осветление 

Затваряща се ниша от ляво на волана 

Отделение за багаж в предните врати 

Подвижен пепелник със запалка на централната конзола, пепелник за задните места 

4 куки за закрепване на багаж 

 

Автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд и светлина) 

Сенници с огледала и осветление за предните места 

Предно централно осветление на тавана с две допълнителни лампи за четене 

Задно централно осветление на тавана 

Осветление в багажника 



Електрохромно огледало на шофьора за обратно виждане 

 

Електронен имобилайзер 

Заключване на вратите при движение 

Автоматично отключване на вратите в случай на удар 

Карта "Свободни ръце" за отключване на автомобила и стартиране на двигателя 

Супер заключване 

 

Предни седалки, ръчно регулируеми по височина, дължина, наклон на облегалката 

Предни отопляеми седалки (с ръчна ломбална настройка за водача) 

Седалки с подсилени страници 

Джобове на гърба на предните седалки 

Централна предна конзола с интегриран подлакътник и отделение за багаж 

Централен заден подлакътник с две поставки за чаши 

Изход за захранване 12V в централната конзола и багажника 

Двузонов електронен климатик с датчик за токсичност 

Отвори за вентилация на задните места 

Индикатор за външна температура 

Предни импулсни електрически стъкла със система против прищипване 

Система “SHORT DROP” – автоматично сваляне и вдигане на прозореца с 2см. при 

отваряне и затваряне на вратите (за по добра безопасност и шумоизолация) 

Сгъваема задна седалка 1/3-2/3 със система Easybreak (бутони за управление в 

багажника) 

Равен под при сгъната задна седалка 

 

Радио Arkamys CD/MP3 RadioSat 3D Sound + аналогова Audio Connection Box (вход за 

външни аудио източници - USB & AUX) + Hands-free управление на телефон 

Bluetooth®, двойна антена, 8 тонколони (4 х 45 W) 

Цветна GPS навигационна система Carminat TomTom с екран 5,8” и SD карта 

Джойстик в централната конзола 

Външен вид: 
Шаси "4 Control" (4 завиващи колела) 

 

Тонирани стъкла 

 

Външни странични електрически огледала, сгъваеми и нагреваеми, асферично огледало 

от страната на водача, с автоматично прибиране и отваряне при отключване и 

заключване на автомобила 

Bi-xеnon фарове с адаптативни светлини в завой и система за почистване на фаровете 

Функция Follow me home 

Задни светлини с интегрирани светодиоди 

 

Външни огледала в цвета на купето и интегрирани мигачи 

Брони в цвета на купето 

Изпускателна система с 2 накрайника – хром 

Алуминиеви джанти 18" Celsium 

Боя металик 

 



РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ: Комплект за поправка на спукана гума и напомпването й в 

случай на нараняване по протектора на гумата (диаметър максимум 4 мм). Включва 

компресор и бутилка с течен каучук. 

Допълнително оборудване: 

Цена в EURO с ДДС:   € 30200 * 
*Производителят си запазва правото да променя посочените цени и спецификации без предварително предупреждение 

 


