Új

Renault SCENIC és GRAND SCENIC

Az új családi egyterű
generáció
A család mindig nagyon jó dolog, miért is ne utazna a legmodernebb
körülmények között? A hagyományos egyterűek után a Renault,
a szegmens úttörőjeként új modellel jelentkezik: megérkezett az
Új SCENIC és GRAND SCENIC!
Teljesen újratervezett modellekként kerülnek a piacra azért, hogy
a legmodernebb családok elvárásainak is megfeleljenek.
A karosszéria arányai megváltoztak. Vidám, élettel teli és precíz
vonalvezetése vonzza majd a tekinteteket. A lapos szögben döntött
panorámaszélvédő messze előrenyúlik és így az MPV jelleget
domborítja ki. A magas övvonal lendületet és dinamizmust sugall.

A modern idők
anatómiája
A minden változaton széria 20”-os kerekek gördülési ellenállása
nagyon alacsony, ez segít az energiatakarékos üzemeltetésben.
Az Új Renault SCENIC és GRAND SCENIC az arányainál fogva
igen feltűnő jelenség.
Az első- és a hátsó lámpatestek harmonikusan illeszkednek a
vonzó dizájnba. A LED "Edge Light" első fényjegyek és a 3D
hatású LED hátsó lámpák egyedi megjelenést kölcsönöznek.

Családi nappali négy keréken
Kényelmes és az egész család remekül érzi magát
benne. Tele okos és szellemes megoldásokkal, kész
minden felmerülő igényre választ adni. Az Új SCENIC
és GRAND SCENIC a térkihasználás és az utazási
kényelem új dimenzióját nyitja meg.
A tágas belső tér - amely a panoráma üvegtetőnek
köszönhetően tökéletesen világos - nagyon
barátságos, és az utazást kiváló élménnyé
varázsolja. Öt vagy hét teljes értékű üléssel áll a
család rendelkezésére. Ahogy az már megszokott,
rengeteg praktikus apró ötletet rejt az utastér. Ha
pedig a szükség úgy hozza, az Új GRAND SCENIC
harmadik üléssora a padlóba hajtható, így a csomagtér
mérete jelentősen megnövelhető.
Számos olyan felszereltség található a fedélzeten,
amely megkönnyíti majd a modern családok
mindennapi életét.

Jól átgondolt megoldások

Az Új SCENIC és GRAND SCENIC sok ötletes és szellemes megoldást tartalmaz, ezek mindegyike nagyon jól jön egy családi utazás során. Az EASY LIFE
csúsztatható középkonzol segítségével a sofőr tetszőlegesen alakíthatja maga körül a teret. Ha előre csúsztatja, akkor a konzol a műszerfal kiegészítője
lesz, és segít a „pilótafülke” érzést kialakítani. Ha hátracsúsztatjuk, a család minden tagja könnyen használhatja rakodóhelyként. A konzolban praktikus
rakodóhelyek találhatók: egy nagyobb, megvilágított zseb, amelyet redőnnyel lehet lezárni, egy kisebb pedig a könyöktámasz alatt. A konzol hátsó oldalán
található fiók mellett két, töltésre is alkalmas USB-csatlakozó található, valamint egy 12 V-os aljzat és egy Jack csatlakozó is elfért. Szintén szellemes megoldás
az EASY LIFE kesztyűtartó fiók, amely 11,5 liternyi rakodóhelyet jelent a műszerfalban.

A mindennapi szükségletekre tervezve

Az Új Renault SCENIC és GRAND SCENIC nem retten vissza a mindennapok kihívásaitól! A "One-Touch" rendszerrel gyorsan testreszabható a belső tér
elrendezése, mert az ülések villámgyorsan lehajthatók akár a csomagtartó felől, akár az R-LINK 2® képernyőjéről – változattól függően. Az eredmény:
hatalmas, lapos padlójú csomagtér. A hátsó üléstámlák 1/3 – 2/3 arányban lehajthatók. A tágas és praktikus csomagtér szinte mindent képes elnyelni,
legyen szó akár családi utazásról, akár barátokkal eltöltött hosszú hétvégéről. Ha nagy tárgyakat kell szállítani, a SCENIC mindig tudja a megoldást.

Csúcstechnológia a fedélzeten

Üdvözöljük az Új Renault SCENIC és GRAND SCENIC fedélzetén! Az R-LINK 2® fedélzeti multimédia rendszer képernyője az egész
autó vezérlőközpontja is egyben. A műszerfal közepén elhelyezkedve 7” vagy 8,7”-os képátlóval, fekvő vagy álló formátumban is elérhető. Ez
a rendkívül intuitív rendszer az autó megannyi funkciójához enged hozzáférést, többek között a MULTI-SENSE® rendszert is erről vezérelheti.
A MULTI-SENSE® lehetővé teszi, hogy az autó vezetési módját megválaszthassa, vagy a belső hangulatvilágítást paraméterezhesse. A színes head-up
display minden – a vezetéshez fontos – adatot kijelez. Így nem kell levennie a tekintetét az útról, ha a műszerfali információkra kíváncsi.

Vezetéstámogató rendszerek az utasok
szolgálatában
A Renault SCENIC és GRAND SCENIC az úton mindenféle helyzetbe kerülhet. Egy modern autó már olyan vezetéstámogató rendszerekkel van felszerelve,
amelyek segítenek abban, hogy ezek a helyzetek elkerülhetőek legyenek, és a családi utazás a lehető legbiztonságosabb és stresszmentesebb lehessen.

Fáradtságérzékelő rendszer
60 km/h sebesség felett az autó folyamatosan figyeli és elemzi a vezetési stílus megannyi apró
paraméterét, és figyelmeztet, ha arra következtet, hogy a vezető fáradt, a reakcióideje lassabb.

Az Easy Park Assist parkolássegítő rendszer
A párhuzamos parkolás még soha nem volt ilyen egyszerű. A rendszer felméri a rendelkezésre
álló szabad helyet és végrehajtja a parkolási manővert is. Adja át az irányítást!

A biztonság legmagasabb szintje
A független Euro NCAP szervezet értékelésén az Új Renault SCENIC az elérhető legmagasabb, 5 csillagos értékelést kapta.

Adaptív tempomat
Túl közel ment az Ön előtt haladóhoz? A rendszer segít betartani a biztonságos követési távolságot.

A közutakon egyre több mindenre kell figyelnünk, így ahhoz, hogy ne lépjük túl a megengedett
sebességet, jól jön a sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer. A nagyfelbontású kamera
folyamatosan pásztáz, és ha esetleg túl gyorsan halad, akkor a head-up display kijelzőn és a
műszerfalon is látható figyelmeztetés jelenik meg. Így csökkentheti a tempót a szabályos értékig.

Egytónusú színválaszték

Jégfehér*

Gyöngyházfehér**

Szahara bézs

Carmin vörös

Platinaszürke

Kassziopeia szürke

Égkék

Kozmosz kék

Fekete gyémánt

Mézsárga***

Nyérc barna****

Kéttónusú színválaszték

Jégfehér*
+ Fekete gyémánt

Gyöngyházfehér**
+ Fekete gyémánt

Szahara bézs
+ Fekete gyémánt

Carmin vörös
+ Fekete gyémánt

Platinaszürke
+ Fekete gyémánt

Kassziopeia szürke
+ Fekete gyémánt

Égkék
+ Fekete gyémánt

Kozmosz kék
+ Fekete gyémánt

Fekete gyémánt
+ Kassziopeia szürke

* Nem metál fényezés
** Speciális metálfényezés
*** Egyedi metálfényezés – SCENIC
**** Egyedi metálfényezés – GRAND SCENIC
Kéttónusú fényezés – Tető, tükörházak és A-oszlopok
Fekete gyémánt ill. Kassziopeia szürke színben

Mézsárga***
+ Fekete gyémánt

Nyérc barna****
+ Fekete gyémánt

Új hangdimenzió
Minden út egy új élmény lesz!
A Bose® és a Renault mérnökei közösen fejlesztették azt a
rendszert, amelynek köszönhetően az Új SCENIC és GRAND
SCENIC fedélzetén egyedi hangélményben lehet része.
A Bose® Surround magas minőségű hangsugárzói kristálytiszta
és kiegyensúlyozott hangot árasztanak magukból, így a zene
körülöleli az utasokat. Minden hangjegy, minden kis részlet
hűen kivehető, így Ön és utasai egy hangversenyteremben
érezhetik magukat.

Minden a helyére kerül

Az Új Renault SCENIC és GRAND SCENIC tökélyre fejlesztette az ötletes tárolóhelyek használatát. A fedélzeten kb. 63 liternyi okos tároló áll
a rendelkezésre – ez a kategóriában rekordnak számít! Mindennek azonnal találhat helyet, a legkisebb útiholmik például a padlórekeszekbe
férnek el. A "One-Touch" rendszernek köszönhetően a hátsó üléseket egy mozdulattal hajthatja le, így extra hosszú tárgyakat is szállíthat.

A választás szabadsága
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1. Műszerfali kijelzők stílusa: minden vezetési mód más és más megjelenést biztosít a műszerfalon, de egy biztos: Ön mindig a szükséges és fontos információkhoz juthat hozzá vezetés közben.
2. Kétzónás automata klímaberendezés: Eco módban a belső tér hőmérsékletét energiatakarékosan szabályozhatja. 3. Hangulatvilágítás: zöld, kék, bézs, vörös vagy lila – válassza ki azt, ami
a hangulatához leginkább illő! 4. Masszázsülés: Komfort módban a változtatható erősségű masszírozás funkció egészíti ki az úti kényelmet. 5. Változtatható rásegítésű szervokormány: az Új
SCENIC és GRAND SCENIC kormányszervója a választott vezetési módnak megfelelő erősségű. 6. A gázpedál reakciója: szintén a választott vezetési módtól függően változik. 7. Motorhang:
csendestől a sportosig a hangulatához illően.

Felszereltség
LIFE*

20" acél keréktárcsák
AERODESIGN dísztárcsákkal

Textil kárpitozás

••ABS blokkolásgátló AFU vészfékasszisztenssel
••ESC menetstabilizátor
••Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
••Aktív vészfékező rendszer gyalogoskijelzővel
••Keréknyomás ellenőrző rendszer
••Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó
funkcióval
••Vezető- és utasoldali frontlégzsák (utasoldalon
kikapcsolható)
••Oldallégzsákok elöl mellkasvédelemmel
••3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó
üléssorban
••Magasságban állítható fejtámlák elöl és hátul
••ISOFIX rögzítési pontok az első utasülésen és a
2. üléssor szélső ülésein
••Változó rásegítésű elektromos szervokormány
••3 gombos indítókulcs

••Távirányítós központi ajtózár
••Elektromos parkolófék
••Manuális klímaberendezés
••Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök,
integrált LED irányjelzővel
••Elektromos ablakemelők elöl és hátul
(impulzusos), becsípődésgátlóval
••Bluetooth® rádió USB- és Jack csatlakozóval,
4,2” (3 soros) kijelzővel, 6 hangszóróval
••Textil kárpitozás
••Magasságban és mélységben állítható kormány
••Magasságban állítható vezetőülés, fix utasülés
••1/3 -2/3 arányban lehajtható hátsó üléstámla
(2. üléssor) kartámasz nélkül
••Padló alatti tároló rekesz (2 db elöl és 2 db hátul)
••1 db 12 V-os csatlakozó, 1 db USB- és Jack
csatlakozó elöl
••Visszapillantó tükrök és kilincsek a karosszéria
színében
••Oldalsó védőelemek fekete színben
••LED "Edge Light" nappali menetfény
••LED 3D "Edge Light" hátsó helyzetjelző lámpák
••Defektjavító készlet
••20" acél keréktárcsák
* A Life felszereltségi szint csak az Új SCENIC esetén érhető el.

Felszereltség
ZEN (LIFE +)

20" könnyűfém
SILVERSTONE keréktárcsák

A fotón egy ZEN verzió látható automata váltóval és extra felszereltséggel (EASY LIFE csúsztatható középső konzol, R-LINK 2® online navigációs és multimédia
rendszer 7" kapacitív érintőképernyővel)

••Automata Renault Kártya üdvözlő funkcióval
••Kétzónás automata klímaberendezés, oldalsó
légbeömlőkkel a hátsó üléssornál
••Eső- és fényérzékelő
••7" színes TFT műszeregység
••Magasságban állítható vezetőülés mechanikus
deréktámasszal, fix utasülés
••1/3 -2/3 arányban lehajtható hátsó üléstámla
(2. üléssor) kihajtható kartámasszal
••Térképzsebek az első ülések hátulján
••Piperetükrök a napellenzőkben megvilágítással
••Két magasságban/átlósan elhelyezhető
csomagtérpadló (SCENIC)

••1 db 12 V-os csatlakozó a csomagtérben
••Króm díszítés az oldalsó ablakokon
••Kilincsek a karosszéria színében króm betéttel
••Oldalsó védőelemek krómbetéttel
••Alumínium hosszanti tetőrudak (csak a GRAND
SCENIC-nél elérhető)
••Ködfényszórók
••20" könnyűfém keréktárcsák

Textil kárpitozás

Felszereltség
INTENS (ZEN +)

20" könnyűfém EXCEPTION
AERODESIGN keréktárcsák

A fotón egy INTENS verzió látható automata váltóval és extra felszereltséggel (R-LINK 2® online navigációs és multimédia rendszer 8,7" kapacitív
érintőképernyővel és head-up display-el)

••R-LINK 2® online navigációs és multimédia
rendszer 7" kapacitív érintőképernyővel
••Renault MULTI-SENSE® rendszer 5
üzemmóddal
••Fáradtságérzékelő rendszer
••Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
navigációval
••Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormány
vibrálással
••Első és hátsó parkolóradarok
••EASY LIFE csúsztatható középső konzol
könyöklővel, tárolórekesszel és pohártartóval
••EASY LIFE hűthető kesztyűtartó fiók
••EASY LIFE lehajtható asztalkák az első ülések
hátulján
••1/3 -2/3 arányban lehajtható hátsó üléstámla
(2. üléssor) egygombos "One-Touch"
ülésdöntéssel, kihajtható kartámasszal
••Fekete műbőr-textil kárpitozás
••Magasságban állítható és vízszintesbe hajtható
utasülés mechanikus deréktámasszal

••Elektromosan állítható, fűthető és behajtható
külső tükrök, integrált LED irányjelzővel
••Árnyékoló rolók a hátsó ajtókon
••Küszöbborítások az első ajtóknál
••2 db USB- és 1 Jack csatlakozó az első üléseknél
••2 db USB- és 1 Jack csatlakozó a középső konzol
hátsó részén
••1 db 12 V-os csatlakozó a hátsó üléssornál
••Krómbetétes első hűtőrács

Fekete műbőr-textil kárpitozás

Felszereltség
BOSE (INTENS +)

20" könnyűfém QUARTZ
keréktárcsák

A fotón egy BOSE verzió látható automata váltóval és extra felszereltséggel (színes head-up display-el)

••Bose® Surround hangrendszer
••R-LINK 2® online navigációs és multimédia
rendszer 8,7" kapacitív érintőképernyővel
••Full LED „Pure Vision“ fényszórók
••Ostorcsapás elleni első és Komfort hátsó
fejtámlákkal
••Elektrokróm belső visszapillantó tükör
••Gyermekfigyelő tükör
••Hosszabbítható üléslapos vezetőülés,
elektromosan állítható deréktámasz és
masszázsfunkció a vezetőülésben
••Nappabőr kormánykerék
••Bose® küszöb felirat
••2 db USB-, 1 Jack csatlakozó és SD-kártya
olvasó az első üléseknél
••Bose® felirat az karosszéria oldalán
••Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok

Fekete műbőr-textil kárpitozás

Technikai adatok
SCENIC // GRAND SCENIC MOTOROK
Üzemanyag típusa
Károsanyag-kibocsátási norma
Sebességváltó típusa
Lökettérfogat (cm )
Furat x löket (mm)
Hengerek / szelepek száma
Maximális teljesítmény - kW (LE) adott percenkénti
fordulaton
Maximális nyomaték - Nm adott percenkénti fordulaton
Stop & Start
3

TELJESÍTMÉNY

Légellenállási együttható SCx
Maximális sebesség (km/h)
1000 m állórajttal (s)
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)

Energy TCe 115
benzin

Energy TCe 130
benzin

Energy dCi 110
dízel

6 sebességes manuális

6 sebességes manuális

6 sebességes manuális

1197
72,2 × 73,2
4 / 16

1197
72,2 × 73,2
4 / 16

85 (115) / 4500
190 / 2000

0,76 // 0,78
185 // 183
34,0 // 34,6
12,3 // 13,0

Energy dCi 130
dízel

Energy dCi 160 EDC
dízel

6 sebességes manuális

1461
76 × 80,5
4/8

7 sebességes dupla
kuplungos automata
1461
76 × 80,5
4/8

1598
80 × 79,5
4 / 16

6 sebességes dupla
kuplungos automata
1598
80 × 79,5
4 / 16

96 (130) / 5500

81 (110) / 4000

81 (110) / 4000

96 (130) / 4000

118 (160) / 4000

205 / 2000

260 / 1750

260 / 1750

320 / 1750

380 / 1750

0,76 // 0,78
190 // 188
32,8 // 32,9
11,4 // 11,9

0,77
183
34,2
12,4

0,77
183
34,1
12,4

0,77
190
33,0
11,4

0,77
200
32,1
10,7

5,8 // 6,1
7,2 // 7,5
5,0 // 5,3
129 // 136
50 // 53

5,8 // 6,1
7,2 // 7,5
5,0 // 5,3
129 // 136
50 // 53

3,9 // 4,0
4,2 // 4,4
3,7 // 3,8
100 // 104
50,5 // 53

4,0
4,2
3,9
104
50,5 // 53

4,5 // 4,6
5,1 // 5,3
4,1 // 4,2
116 // 119
50,5 // 53

4,5 // 4,7
5,0 // 5,3
4,3 // 4,4
118 // 122
50,5 // 53

11,18 // 11,39

11,18 // 11,39

11,18 // 11,39

11,18 // 11,39

11,18 // 11,39

11,18 // 11,39

320×28
290×11

320×28
290×11

320×28
290×11

320×28
290×11

320×28
290×11

320×28
290×11

1501 // 1540
2097 // 2306
1850

1540 // 1601
2123 // 2354
1850

1539 // 1660
2133 // 2378
1850

FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (NEDC NORMA SZERINT)(1)
Vegyes fogyasztás (l/100 km)
Városi fogyasztás (l/100 km)
Országúti fogyasztás (l/100 km)
CO2–kibocsátás (g/km)
Üzemanyagtartály kapacitása (l)

KORMÁNYZÁS

Elektromos, változó rásegítésű szervokormány
Minimális fordulókör átmérője (m)

FÉKEK

Hűtött tárcsák elöl Ø (mm)
Tárcsák hátul Ø (mm)

FELNIK ÉS ABRONCSOK
Abroncsméretek
Felni méretek ('')

TÖMEG (KG)(2)

Menetkész tömeg
Megengedett maximális össztömeg
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege

Energy dCi 110
EDC7
dízel

Euro 6

igen

igen

195 / 55 R20
20"
1428 // 1495
2031 // 2244
1850

1430 // 1485
2021 // 2252
1850

1430 // 1532
2046 // 2298
1850

(1)
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltétek melletti összehasonlítás
alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
(2)
Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak.

A Renault által gyártott gépjárművek minden esetben a törvények által kívánt mértékben újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással kapcsolatos állásfoglalás és a kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők és letölthetők a www.renault.
hu oldalról.

Méretek
SCENIC

GRAND SCENIC

Méretek (mm)

SCENIC
4406
2734
931
741
1602
1596

GRAND SCENIC
4634
2804
931
899
1602
1596

SCENIC
-

GRAND SCENIC
1275

1494

1494

1388
-

1417 / 1399*
1218

Első ülés feletti belmagasság, az ülés
középállásában (normál tető/üvegtető)

1866

1866

918 / 923

918 / 923

G1 Teljes szélesség tükrökkel

2128

2128

Hátsó ülés feletti belmagasság (normál/
üvegtető)

869 / 856

-

Terheletlen magasság (hosszanti tetőrudakkal a
GRAND SCENIC esetén)
magasság nyitott csomagtérajtó
H1 Terheletlen
esetén

1653

1655

ülés feletti belmagasság (normál/
P1 Hátsó
üvegtető) 5 ülés használatakor

-

886 / 879

2069

2062

686

680

Hátsó ülés feletti belmagasság (normál/
üvegtető) 7 ülés használatakor

-

878 / 867

J

K Hasmagasság terheléssel
L Térdtávolság a második üléssorban
L1 Térdtávolság a harmadik üléssorban

170
212
-

117
109 / 255*
128

M

1526

1526

1488

1484 / 1478*

A
B
C
D
E
F

Teljes hossz
Tengelytáv
Első túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás
Első nyomtáv
Hátsó nyomtáv

G

Teljes szélesség behajtott tükrök esetén

H

Rakodóküszöb magassága terheletlenül

Könyökszélesség elöl

M1 Könyökszélesség a második üléssorban

M2 Könyökszélesség a harmadik üléssorban
N

Vállszélesség elöl

N1 Vállszélesség a második üléssorban
N2 Vállszélesség a harmadik üléssorban
P

P2 Harmadik üléssor feletti belmagasság
Y
Y1
Y2
Z

-

Csomagtérajtó szélessége felül/csomagtérajtó 910 / 1069
maximális szélessége
Csomagtérajtó szélessége alul
1043
Kerékdobok közötti belső szélesség
1092
Rakodómagasság
773

814
896 / 1087
1036
1088
787

SCENIC

GRAND SCENIC

Maximális csomagtér rakodóhossz a
Z1 második üléssor mögött (a kalaptartó alatt/a
csomagtérpadló síkjában mérve)

625 / 870

840 / 1074

Maximális csomagtér rakodóhossz az első
Z2 ülések mögött (anélkül, hogy az első utasülést
vízszintesbe hajtaná)

1688

1963

maximális rakodóhossza (lehajtott
Z3 Csomagtér
első és hátsó ülésekkel)

2618

2847

-

419

maximális rakodóhossza a harmadik
Z4 Csomagtér
üléssor mögött

Csomagtér mérete (VDA norma szerint)**
Csomagtér térfogat (dm3/l)
Csomagtér térfogat
5 ülés használatakor (dm3/l)
Csomagtér térfogat
7 ülés használatakor (dm3/l)

506 / 572

-

-

533 / 596

-

189 / 233

* 7 / 5 ülés használatakor
** Beleszámítva a csomagtérpadló alatti térfogatot (defektjavító készlet esetén)

Tartozékok

Dizájn
1. Krómozott külső tükörházak: egyedi stílus,
hangsúlyos megjelenés.
2. Celsium felniborítás: az Exception Aerodesign
borítás segíti az autó aerodinamikáját és még
különlegesebbé teszi a dizájnt.
3. Világító küszöbök: időzítővel felszerelve. Vonzza
a tekinteteket éjjel és nappal. Alumínium bevonattal,
gravírozott Renault felirattal védi a küszöböket.
4. Csomagtér-küszöb: ha nehéz tárgyakat kell ki-és
berakodni, hathatós védelmet nyújt, emellett pedig
igen tetszetős is.

1.

2.

3.

4.

Tartozékok

Kényelem

2.

3.

1.

4.

1. Kétoldalú csomagtér-szőnyeg: ez
a méretpontos, univerzális textil-gumi
borítású szőnyeg minőségi anyagokból
készült, az elhasználódástól védi a
csomagtér-padlózatot.
2. Fejtámlára rögzíthető ruhaakasztó:
könnyen ki- és beszerelhető.
3. Textil szőnyeg: pontosan méretre
készült, könnyen rögzíthető a biztonsági
patentekhez.
4. Riasztó: biztonsági rendszer és
közelségérzékelő, amely az ajtónyitásra,
üvegtörésre és beltéri mozgásra riaszt.

Tartozékok

Kikapcsolódás
1. Behajtható vonóhorog: egy kézzel behajtható, így
ha nincs rá szükség, nem rontja az autó formájának
összképét.
2. Easy Flex csomagtér szőnyeg: csúszásmentes,
vízálló bevonattal. Könnyen kihajtogatható, kihajtott
állapotban a teljes csomagtér padlózatát betakarja.
3. Quick Fix alu tetőrúd és Urban Loader tetőbox:
könnyedén, szerszámok nélkül felszerelhető a Quick Fix
rendszernek köszönhetően. Kerékpár- vagy síléctartó,
esetleg tetőbox: mindegyik jelentősen megnöveli az
autó tárolókapacitását.
4. Kétoldalú csomagtértálca: koszos, sáros tárgyak
szállításakor különösen praktikus. Méretpontos
kivitelezés.
5. Premium Grip hólánc: optimális tapadás, maximum
biztonság! Gyorsan felszerelhető, kis méretének, és
intuitív mechanizmusának köszönhetően.

1.

2.

3.

4.

5.

Az Új Renault SCENIC és GRAND SCENIC
részletei: www.renault.hu

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus RENAULT előszériák és prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési
programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi
a RENAULT márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi országban. A
hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely RENAULT márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől
vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely
módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek
adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás
függvényében. A garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault Jótállási feltételek című dokumentum tartalmazza.
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