
Renault CAPTUR
I Ri



Captur-i i Ri shpërfaq dizajnin e tij muskuloz, 
ndriçimin e veçantë dhe karrocerinë ikonë 
dyngjyrëshe. CAPTUR-i i Ri është më i madh, me 
personalitet vërtet të një SUV-i dhe ka prezence 
të fort në rrugë falë ndriçimit të veçantë të 
dritave të reja LED në formë të shkronjës C.
*Standard në paketën S EDITION

Transformim i pjesës 
së brendshme 



Revolucion në pjesën 
e brendshme 
Revolucioni në pjesën e brendshme të CAPTUR-
it të ri nis nga materialet dhe finalizimet cilësore. 
CAPTUR-ri i Ri po revolucionarizon segmentin e 
Crosower-ëve me kokpitin e mençur të kthyer 
kah shoferi me një ekran portret touchscreen 
prej 9.3”*, i cili është po aq lehte të përdoret 
sikur një tablet. Konzola qendrore fluturuese i jap 
një pamje futuristike, me shkopin e ndërruesit E-
Shifter**.

*Ekrani touchscreen 9.3” është standard në S EDITION
*Konzola fluturuese me E-Shifter opsionale në paketën S-EDITION si 
pjese e paketës Comfort Pack



Udhëtoni më një 
makinë të kyçur 
Me sistemin e ri multimedial, qasja në shërbimet e 
kyçura asnjëherë nuk ka qene me lehte. Ekrani i tij 
9.3” është kompatibil me Android Auto™ dhe 
Apple CarPlay™ që mundëson integrimin e 
telefonit tuaj të mençur me makinën tuaj. Rrjeti 4G 
ju mundëson qasje në shërbimet siç janë thirrja 
automatike emergjente në rast të aksidentit,  
përditësimet e sistemit të navigacionit dhe qasje 
në informacione të trafikut në kohë reale, çmimet e 
karburanteve, dhe opsioni Google Search. 
Personalizoni ekranin tuaj duke shkarkuar 
aplikacionin, njëjtë sikur në telefonin tuaj të 
mençur. 

Android Auto™ shenja dalluese e Google Inc. 
Apple CarPlay™ shenja dalluese e Apple Inc.



Qëndroni të kyçur me 
CAPTUR-in tuaj të Ri 
falë aplikacionit My 
Renault

Në mënyrë që ta dirigjoni më lehtë makinën tuaj 
nga largësia, aplikacioni My Renault ju 
mundëson që të ndërveproni me makinën tuaj 
nga distanca përmes një game të shërbimeve të 
kyçura të cilat janë të bëra për t’ju lehtësuar 
jetën. Ky aplikacion ju mundëson që ti planifikoni 
udhëtimet tuaja, ta lokalizoni makinën tuaj apo 
të monitoroni nevojat e servisimit dhe të caktoni 
terminin tek dileri i juaj i preferuar i Renault. 



Zbuloni 
MULTI-SENSE 
CAPTUR-i i Ri ofron një eksperience të vozitjes 
që i përshtatet disponimit tuaj. Sistemi MULTI-
SENSE* ju mundëson të përzgjidhni  3 mënyra 
të vozitjes dhe 8 ngjyra të ndryshme për ndriçim 
të ambientit. Shijoni një eksperience zanore 
Premium me sistemin e ri të zerimit BOSE®l** 
me 8 altoparlant dhe një subwoofer inovativ, i cili 
është montuar me zgjuarsi në bagazh duke mos 
komprometuar vëllimin.  



Mos bëni 
kompromise 
Shijoni një pjesë të brendshme me hapësirë të 
bollshme dhe pajisje të dizajnuara që ju ofrojnë 
komfor maksimal. Shfrytëzoni maksimalisht 
njërin nga bagazhet më vëllim më të madh në 
kategorinë e tij (deri në 536l) dhe shtrirjen 
modulare gjeniale që mundëson rregullimin e 
sedijes së pasme me 16cm. Keni nevojë që të 
transportoni gjësende të gjata dhe të rënda? 
Krijoni hapësirë duke e palosur sediljen e pasme 
dhe përftoni nga hapësira gjigante prej 1,275 l. 



2.1.

4.3.

Që ta keni një vozitje të sigurt, CAPTUR-i i Ri është i pajisur me nivelin me të lartë të 
teknologjisë, e që i hap rrugë vozitjes autonome.

1. Tempomat me mbajtje të distancës së sigurt dhe Stop & Go. CAPTUR-ri i Ri mban distancë 
përcjellëse të sigurt me makinën para. Kur ka ndalesë të trafikut makina ndalon dhe sapo të 
lëvizë trafiku makina vetvetiu riniset

2. Kamera me pamje 360° dhe sistemi Easy Park Assist. Kamera me pamje panoramike 360° 
ju përcjellë gjatë manovrimeve me makinën tuaj ne vendet me të ngushta. Gjatë parkimit 
sistemi merr përsipër drejtimin e timonit, nëse ju dëshironi.

3. Dritat Renault LED Pure Vision me funksion të ndezjes automatike të dritave të gjata. CAPTUR-i i ri 
është i pajisur me drita të fuqishme FULL LED Pure Vision me funksionin e ndezjes automatike të 
dritave të gjata për shikim më të mirë. Gjatë hyrjes në vende të banueshme, apo kur para jush apo 
në shiritin përballë keni një makine tjetër, automatikisht ndizen dritat e shkurta. 

4. Sistemi i ndihmës gjatë vozitjes ne auto-rruge dhe trafik. Ky sistem funksionin gjatë shpejtësive 0 
deri në 160 km/h, përshtat shpejtësinë dhe mban distancën e sigurt me makinën para, dhe 
njëkohësisht mban makinën ne mes të shiritit. Ky sistem mundëson ndalimin automatik të makinës 
dhe rinisjen brenda 3 sekondave pa ndërhyrjen e shoferit..

Teknologjia e fjalës së fundit 



6.5.

8.7.

5. Sistemi për paralajmërim të këndit të vdekur. Ndezja e një drite sinjalizuese në të dy pasqyrat e 
jashtme paralajmëron një makine që gjendet në këndin e vdekur.

6. Vet-frenimi emergjent. CAPTUR-i i Ri vëzhgon reagimet tuaja dhe rrethinën e afërt të 
makinës. Në rast se ju shkelni fuqishëm frenin apo një këmbësor futet në rrugë, CAPTURI-i ri 
Ri ju paralajmëron për këtë, dhe për me tepër automatikisht do ta aktivizojë vet-frenimin 
emergjent. 

8.Paralajmërim për tejkalim të shpejtësisë me detektim të shenjave ndaluese. CAPTUR-i i Ri përmes 
kamerës ju informon për kufizimet e shpejtësisë dhe ju propozon ti përshtateni shpejtësisë së lejuar të 
lëvizjes.

Paralajmërim për ndërrim të pavullnetshëm të shiritit dhe sistemi për parandalimin e kalimit të 
shiritit në mënyrë të pavullnetshme. CAPTUR-i i Ri do të ju paralajmëroj dhe do të përmirësoj 
drejtimin e makinës ne rast se ju dilni nga shiriti pa sinjalizuar paraprakisht.

7.





Dukuni ndryshe! CAPTUR-i i Ri ju fton që të përshtatni dizajnin e 

brendshëm dhe të jashtëm sipas dëshirës tuaj: kulmin, pasqyrat e 
jashtme, mbrojtësin e dyshemesë...  Ju mund të përzgjidhni nga 90 
personalizime të mundshme të dizajnin të pjesës së jashtme. Shfrytëzoni 
një nga 19 mundësitë në dispozicion për ta rregulluar hapësirën e 
pasagjereve,  duke filluar nga mbulesat e sediljeve deri të mbështetësi i 
dorës, përfshirë këtu edhe panelin qendror të kroskotit..

90 personalizime të mundshme 
për një dukje të veçantë 



Zgjedhja e ngjyrave

E kaltër Marine(1)

E kaltër(2)*

Hiri Cassiope(2)

E kuqe(2)

Portokalli(2)

E zezë(2)

Hiri Highland(2)

E bardhë(1)

E kaltër(2)

Perlë(2)

Ngjyrë jo metalike 
(2) Ngjyrë metalike 

*Nuk janë në dispozicion në lansim 
Fotografitë janë simbolikë..

E zezë Amethyst (2)



Gama e ngjyrave E hirit Etoile

-

-

-

-

-

- -

-

-

- - -

Kombinimet e mundshme: ngjyra e makinës dhe ngjyra e çatisë
Personalizoni CAPTUR-in tuaj të Ri  me njërën nga 11 ngjyrat e karrocerisë dhe 4 ngjyrat e çatisë, apo përzgjidhni që karroceria dhe 

çatia të kenë ngjyrë të njëjtë. 

Personalizimet e pjesës së jashtme

E hirit Highland E bardhë  Alabaster Portokalli  Atacama

Gama e ngjyrave të catisë 

E kaltër Marine

E zezë Etoile  

E hirit Cassiope

E hirit Highland

E bardhë perlë

E bardhë Alabaster

Portokalli Atacama

E kuqe Flamme

E kaltër Iron

E zezë Amethyst 

E kaltër Celadon*

*Nuk është e disponueshme në lansim 

E zezë Etoile E hirit Highland E bardhë Alabaster Portokalli Atacama



1

1

Paketa portokalli

2

2

2

2

Pako e bardhë Alabaster

Paketa hiri Highland

1. Pjesa e lajsnës anësor

2. Plaka mbrotjese para dhe pas

Personalizimi i pjesës së jashtme sipas dëshirës 

1
2

2



Kapakët e rrotës Përmasat (mm)

Kapak dekorues 41 cm (16’’) 
Vilegia

Disk alumini 43 cm (18’’) 
Pasadena

Disk alumini 43 cm (17’’) 
Bahamas Diamante

Disk alumini 43 cm (17’’) 
Bahamas

Disk alumini 43 cm (18’’) 
Initiale Paris

Vëllimi i bagazhit Liter
Vëllimi i bagazhit me sediljen e pasme të shtyrë prapa (benzinë/naftë) 422/406
Vëllimi i bagazhit me sediljen e pasme të shtyrë para (benzinë/naftë) 536/520
Vëllimi i bagazhit me sediljen e pasme të palosur 1 275

Vëllim



Kroskot i mencur

Siguria dhe ndihma gjatë vozitjes
•Sistemi kundër bllokimit te frenimit - ABS
•Sistemi për kontrollimin e lëvizjes se rrotave - ESP
•Kontrolli i rrëshqitjes së rrotave- ASR
•Sistemi për mbajtjen e vijave te rrugës - LKA

•Ndihma për nisje ne përpjeta 
•Sistemi i frenimit ne rast emergjent- AFU
•Sistemi i vet-frenimit emergjent me detektim të 
këmbësorëve

•Paralajmërimi për mbajtjen e distancës së sigurt
•Sistemi për detektimin e shenjave ndaluese 
•Airbag i shoferit dhe pasagjerit 
•Airbag anësorë 
•Mundësia e çkyçjes së Airbag-ut të pasagjerit

•Rripa të sigurisë anësorë me rregullim të lartësisë
•Rripat e sigurisë para me shtrëngues dhe Kufizim të 
ngarkesës 
•Sinjalizues për mos vënien e rripit para dhe pas
•Rrip sigurie tre pikësh prapa
•Ulëset për fëmije ISOFIX me pika ankorimi në ulëset 
prapa
•Mbështetëse koke para me rregullim të lartësisë 
•Tre mbështetës kokë pas me rregullim të lartësisë

•Sistemi për thirrje emergjente
•3. Drita të stop
•Sistem për monitorimin e presionit të gomave
•Llogaritësi i udhëtimeve 
•Rregullator dhe kufizues i shpejtësisë 
•Tregues për ndërrim marshi 
(sistem tek ndërruesit manual)
•Drita Full LED 
•Dritat e ditës LED 
•Dritat prapa LED 
•Stop&Start sistemi
•Mënyra e vozitjes ECO

Komfori
•Ulësja e shoferit me rregullim të lartësisë
•Pasqyrat e jashtme me rregullim dhe ngrohje 
•Xhamat para me rregullim elektrik 
•Xhami i shoferit me hapje elektrike me funksion 
kundër bllokimit 
•Mbyllje qendrore nga distanca 
•Çelës palosës
•Sedilja e pasme me palosje 1/3 - 2/3
•Xhami prapa me ngrohje 
•Xhamat e errësuar

Dizajni
•Pjesa e brendshme me ngjyrë të mbyllët
•Mbulesat e sediljeve kombinim zeza/hiri hapur
•Ekran informues (4") në mes të instrumenteve
•Sinjalizues anësorë në pasqyrat e jashtme 
•Dorezat e dyerve me ngjyrë të karrocerisë 
•Kapakët e pasqyrave të jashtme ngjyrë të zeze
•Disqet e hekurt 40,6 cm (16")
•Kapakët dekorativ të rrotave nga plastika Vilegia

Pajisjet shtese
•Filtër grimcash (vetëm për motorët me naftë)
•Set për rregullimin e gomave
•Përgatitja për radio (4 altoparlant)
•Mbrojtja e frenave nga guralecët 

Life



Vozitja
•Klimë manuale 
•Konzola qendrore me mbështetëse të dorës 
•Ndriçimi LED i pjesës së brendshme 

Dizajni
•Mbulesat kombinimi zezë/hiri mbyllët
•Timoni i mbështjellë me imitim të lëkurës 

Multimedija 
•Sistemi multimedial 18 cm (7") touchscreen me, MP3, Bluetooth, AUX, USB, 
•WIFI, DAB, kompatibil për me aplikacionet Android Auto™ dhe Apple CarPlay™

Zen (Life+)

Android Auto™ është shenje e Google Inc. 
Apple CarPlay™ është shenje Apple Inc.



Kroskot i mencur

Vozitja
•Senzor shiu dhe ndezje automatike e dritave 
•Dritat ditore LED C-shape 
•Dritat prapa LED C-shape
•Sistemi për ndihme gjatë parkimit prapa 
•Ndezja dhe fikja automatike e dritave të gjata
•Freni i dorës automatik

Komfori
•Klima automatike 
•Kartela Renault për hapje dhe ndezje të makinës “pa duar”
•Pasqyrat e jashtme me rregullim dhe palosje elektrike, me ngrohje
•Ulëset e shoferit dhe të pasagjerit me rregullim të lartësisë 
•Pasqyra brenda me errësim automatik 
•Dritat e kabinës para dhe prapa LED 

Dizajni
•Karroceria dyngjyrëshe & ngjyrë metalike 
•Pasqyrat e jashtme me ngjyrë të çatisë 
•Tapiceri në kombimin me lëkurë të zezë dhe stof hiri të mbyllët
•Disqe alumini të lehta 43 cm (17") Bahamas
•Ekrani kolor 18 cm (7") me matës 
•Timon i mbështjellë në lëkurë dhe pedale marrshi 
•Xhamat prapa të errësuar

Intens (Zen+)

** Ekrani 24 cm (9.3 '') është në dispozicion për Intens vetëm me një kosto shtesë



Ulëset

Mbulesat kombinim zezë me hiri të 
mbyllët (1)  me nuanca portokalli(3)

Mbulesat kombinim zezë/ 
hiri mbyllët (3)

Mbulesa kombinim zezë / 
hiri hapët (2)

Mbulesat në kombinim të lëkurës së 
zezë dhe stofit të hirit mbyllët (4)

Tapiceri e zezë*(4)  Tapiceri  lekurë Nappa * zezë (5)Tapiceri lekurë Nappa * hiri (5)

(1)Opsionale në paketën Zen dhe Intens
(2)Me paketën Life
(3)Me paketën Zen 
(4)Me paketën Intens



Personalizimi i pjesës së brendshme - Kaltër 1. Kornizat e ventilimit me ngjyrë 2. Korniza e ndërruesit në konzolen qendrore me ngjyrë 3. Tepihët para dhe prapa me ngjyrë

Personalizimi i pjesës së brendshme – E kuqe Personalizimi i pjesës së brendshme – Portikalli Personalizimi i pjesës së brendshme - Tirkiz

1

2

3

3

Personalizim i pjesës së brendshme sipas dëshirës 



Pajisjet

Pakoja LOOK – Portokalli 1. Mbulesat në kombinim zezë/hirit mbyllët me iniciale portokalli 2. Mbështetësja anësorë e dorës me ngjyrë 3. Pjesa e panelit qendror 
me ngjyrë 4. Anësoret e konzoles fluturese (vetëm tek konzolat fluturuese)

Pako LOOK – Hiri Pako LOOK – Hiri e qelët 

3

2

1

4



1.Ndriçimi nën makine në momentin kur ti afroheni. Më nuk keni 
nevojë ta kërkoni makinën tuaj  juaj ne vendet me ndriçim të dobët! 
CAPTUR-i i Ri automatikisht do të ndriçohet sapo ti afroheni apo kur 
shtypini butonin e dirigjuesit.

2.Antena Shark. Theksoni edhe me tepër karakterin sportiv të 
CAPTUR-it tuaj  me antenën e cila përshtatet plotësisht me vijat e 
makinës. 

3.Shkallët. Siguroni një hyrje më të lehtë në makinën tuaj dhe qasuni 
më lehtë çatisë në mënyre që ti futni më lehtë bagazhin tuaj në 
bagazhin çatisë apo ti vendosni skitë.

4.Kanxha palosëse për tërheqje. Vendosni të gjitha gjësendet e 
juaja në rimorkio dhe transportoni ato duke përdorur kanxhën për 
tërheqje gjysmë elektrike. Paloset dhe shpaloset për disa sekonda 
me një shtypje të butonit në bagazh.

5.Pako për mbrojtjen e karrocerisë. Ruani karrocerinë e CAPTUR-it 
tuaj të Ri nga goditjet e vogla dhe gërvishtjet

4.3. 5.

1. 2.

Pajisjet shtesë 



« Ne përpiqemi të sigurojmë cilësinë në çdo segment, 
duke filluar nga dizajni dhe prodhimi deri tek distribuimi në rrjetin tonë.»

Laurens van den Acker – Drejtor i Dizajnit Industrial – Renault Group

Cilësia

Teknologji e përmasave të reja
Sistemet ndihmese gjatë vozitjes në CAPTUR-in e Ri janë të qasshme për çdokënd, dhe ju mundësojnë një vozitje pa 
telashe. Risia më rëndësishme është sistemi i ndihmës gjatë vozitjes në autostrade dhe në trafik. Përveç rahatisë së 
ngritur dhe vozitjes së relaksuar gjatë vozitjes në trafik të ngarkuar dhe në autostrade, është edhe hapi i parë në drejtim 
të krijimit të një makine autonome.  Sistemi multimedial Renault EASY CONNENCT integron aplikacionet, siç është MY 
Renault, sistemin operativ, siç është sistemi multimedial Renault EASY LINK, dhe shërbimet ngjashme siç është 
manovrimi me makine nga distanca. Qëllimi i gjithë kësaj është të ndihmoj kyçjen brenda dhe jashtë makinës. Kështu, 
shoferi dhe bashkudhëtaret qëndrojnë të kyçur  vazhdimisht në boten e tyre digjitale.

Pjesa e jashtme e ndryshuar, me tipare të spikatura të një SUV-i
Dizajn i ri, montim preciz, dritat Full LED me ndriçim të veçantë në formë të shkronjë C para dhe pas, dhe po ashtu 
panelet e kromuara e ngritin cilësinë.

Transformim i tërësishëm i pjesës së brendshme më një nivel të lartë të kualitetit në pjesën e pasagjereve
“Smart Cockpit” pjesa e shoferit e organizuar mençur, e pajisur me teknologjitë e fjalës së fundit dhe ekranet më të 
mëdha ne segmentin e tij, theksojnë ergonominë moderne dhe garantojnë një eksperiencë të vozitjes superiore. 
Hapësira e pasagjereve i lëviz kufijtë në fushën e cilësisë dhe rehatisë dhe mund të krahasohet me makinat e 
segmenteve me të larta. Materialet e cilësisë superiore, materialet e buta në panelin qendrorë, nëpër dyer dhe në 
konzolen qendrore,  pajisjet lëvizëse janë trajtuar me kujdes, konstruksion i ri i ulëseve: rezultati shihet dhe ndjehet në 
të gjitha nivelet. 

Një pionier i SUV-ëve të qytetit– Renault CAPTUR-ri është rindërtuar 
CAPTUR-ri si një pionier i SUV-ëve të qytetit është rindërtuar që ti theksojë ato tipare të cilat ishin meritorë për suksesin e tij. Dizajni i ri i ka dhuruar linja 
bashkëkohore të një SUV-i sportiv, që i jap një pamje atletike dhe një karakter energjik. Praktik, por tani edhe me më shumë hapësirë falë riorganizimit të hollësishëm 
të pjesës së brendshme, e që i mundëson që ti shtyjë kufijtë e cilësisë dhe zgjidhjeve teknologjike.



Cilësia

Renault është përkrah jush
Gjithnjë jemi të gatshëm të ju ndihmojmë që t’ju 
lehtësojmë jetën. Ju do të kurseni kohen gjatë 
mirëmbajtjes të Renault-tit tuaj: parallogaritjet dhe 
caktimet e terminëve përmes internetit, pako shërbimet, 
kontratat mbi mirëmbajtje, sigurim dhe ndihma, programi 
i personalizuar MY Renault...shfrytëzoni zgjidhjet e shpejta 
dhe të thjeshta që janë të personalizuara për nevojat e 
juaja. 

Hapat e juaj të parë 
 Kërkoni të gjitha informacionet:
 -Në faqet tona të internetit – i gjeni ofertat e produkteve/
shërbimet/financimet, terminet për test vozitje ...
 -në rrjetin tonë – mund të bisedoni me ekipet tona teknike.

Shërbimet Renault për një lëvizje të plotë 
Parashikoni të paparashikueshmen me nënshkrimin e kontratës për 
mirëmbajtje, sigurim, dhe po ashtu shërbimi Ndihma Renault në 
rrugë me të cilën gjithmonë do të udhëtoni pa telashe. 

MY Renault, ndihmë e përditshme 
Shfrytëzoni përmbajtjet dhe këshillat e personalizuara të internetit, 
ofertat, përfitimet ekskluzive, programet për përkujtim të 
mirëmbajtjes, koha e servisit të ardhshëm ...

Shërbimet Renault për mirëmbajtje 
Me pakot apo kontratat e Renault Shërbimeve për mirëmbajtje, ju do 
të përfitoni nga një ofertë e personalizuar për nevojat e juaja, ku çdo 
gjë është e përfshirë në çmim.

Aksesorët, Renault-i juaj i personalizuar 
Në gamen tonë të aksesorëve ju mund të gjeni çdo gjë që do ta bëjë 
makinën tuaj me tërheqëse, më praktike, më të rehatshme dhe më 
të përshtatshme me karakterin tuaj.



Për aventura të reja me makinën Renault Captur 
vizitoni faqen www.renault-rks.com

Pjesë e bashkangjitur e këtij katalogu është çmimorja me informacione të përshkruara për konsum të karburanteve dhe emetimeve të CO2 e makinave të reja Renault në përputhje me politikën aktuale të 
Zbulimit të Konsumatorit konsumi i karburantit dhe emetimet e CO2 të makinave të reja të pasagjerëve, të disponueshme për konsumatorët në lidhje me makina të reja të pasagjerëve me aksesorë. Lista e 
çmimeve është gjithashtu në dispozicion në faqen e internetit www.renault-rks.com.

Ne kemi bërë çmos për të siguruar që përmbajtja e këtij katalogu të jetë e saktë dhe e përditësuar në kohën e printimit. Ky katalog bazohet në automjete para-prodhuese dhe prototipa. Si pjesë e politikës së 
saj të vazhdueshme të përmirësimit të produktit, Renault rezervon të drejtën në çdo kohë të modifikojë specifikacionet, automjetet dhe aksesorët e përshkruar. Këto ndryshime do t'u njoftohen dilereve  të 
Renault sa më shpejt të jetë e mundur, dhe informacionet e përditësuar për karakteristikat teknike, emetimet e CO2 dhe konsumi i karburantit do të publikohen në çmimorën aktuale për automjetet e reja që 
përbëjnë një pjesë integrale të katalogut, si dhe si në faqen e internetit www.renault.hr. Në varësi të vendit të shitjes, versionet dhe aksesorët e automjeteve mund të ndryshojnë (standarde, opsionale ose 
shtesë), siç mund të jenë disa pajisje që mund të mos jenë të disponueshme. Kontaktoni dilerin tuaj më të afërt Renault për informacionin më të fundit. Për shkak të kufizimeve teknike në print, ngjyrat e 
paraqitura në këtë katalog mund të ndryshojnë nga ngjyrat aktuale ose materialet e aksesorëve të brendshëm. Të gjitha të drejtat e rezervuara nga autori. Riprodhimi i katalogut në çfarëdo forme ose me 
çfarëdo mënyre, tërësisht ose pjesërisht, është i ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim të Renault. Autorët e fotografive: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-
Commerce| Renault Nissan 




