Nowe

Renault SCENIC i GRAND SCENIC

Nowa wizja
kompaktowego vana
To wspaniałe być rodzicami w dzisiejszych czasach i móc zabrać
swoją rodzinę w podróż w nową epokę, która nadchodzi po erze
tradycyjnych minivanów.
Renault, twórca kompaktowych vanów oraz pomysłodawca nowego
sposobu korzystania z samochodów, jest dumny przedstawiając
Nowego Scenica i Grand Scenica. Modele te zostały zaprojektowane
zupełnie od nowa, by spełnić obecne i przyszłe wymagania
wszystkich członków rodziny.
Ich całkowicie zmienione proporcje nadwozia i zmysłowe, precyzyjnie
wyrzeźbione kształty przyciągają spojrzenia. Mocno pochylona,
panoramiczna przednia szyba, sięgająca daleko do przodu, podkreśla
ich jednobryłową sylwetkę. Wysoka boczna linia nadwozia potęguje
wrażenie płynności i dynamiki.

Wszechobecna
nowoczesność
Dzięki zmniejszającym zużycie energii 20-calowym obręczom
kół o niskich oporach toczenia, montowanym w standardzie
we wszystkich wersjach, Nowe Renault Scenic i Grand Scenic
wyróżniają się unikalnymi jak na seryjne auta proporcjami.
Oferta dwukolorowego nadwozia dodatkowo podkreśla ich
oryginalną linię.
Charakterystyczny układ przednich i tylnych świateł tworzy
harmonijną całość z magnetyczną stylistyką. Światła do jazdy
dziennej LED Edge Light zwracają uwagę swoją wyrazistością.
Tylne światła LED z efektem 3D wzmacniają niepowtarzalny
wygląd.

Jak rodzinny
apartament
Zaprojektowane tak, aby zapewnić komfort i dobre
samopoczucie całej rodzinie, otwarte na potrzeby
swoich użytkowników i wyposażone w inteligentne
rozwiązania, Nowe Renault Scenic i Grand Scenic
oferują nowy wymiar przestrzeni i komfortu,
stanowiąc mocny atut w podróżach.
Ich przestronne wnętrze – doskonale doświetlone
dzięki panoramicznemu szklanemu dachowi – jest
niezwykle przyjazne, gwarantując podróże pełne
niezapomnianych wrażeń. Do Twojej dyspozycji
jest pięć lub siedem obszernych miejsc, i jak zawsze
mnóstwo praktycznych możliwości aranżacji wnętrza.
Ponadto, w razie potrzeby, w Grand Scenicu można
całkowicie schować w podłodze siedzenia trzeciego
rzędu, uwalniając dodatkowe miejsce na bagaże.
Liczne elementy wyposażenia spełniają wymagania
trybu życia współczesnej rodziny, ułatwiając
codzienne użytkowanie auta.

Doskonale przemyślane rozwiązania

Nowe Renault Scenic i Grand Scenic kryją w sobie wiele pomysłowych i przemyślanych rozwiązań, wyjątkowo przydatnych w czasie rodzinnych podróży.
Przesuwana centralna konsola Easy Life pozwala kierowcy dowolnie kształtować przestrzeń wokół siebie. Po przesunięciu do przodu konsola tworzy całość
z deską rozdzielczą, dając efekt kokpitu wokół miejsca kierowcy, a po przesunięciu do tyłu stanowi strefę dostępną dla wszystkich członków rodziny. W konsoli
znajdują się funkcjonalne schowki, w tym większy, oświetlony, zamykany roletą, i mniejszy – pod podłokietnikiem. Tylna strona konsoli, oprócz praktycznej
szuflady, została wyposażona w dwa gniazda USB do ładowania urządzeń multimedialnych, gniazdo jack i gniazdo 12V. To rozwiązanie tak proste, że można
by pomyśleć, że wymyśliły je dzieci! Innym pomysłowym rozwiązaniem jest szuflada Easy Life wbudowana w deskę rozdzielczą o wyjątkowej pojemności 11,5 l.

Zaprojektowane na miarę potrzeb

Nowe Renault Scenic i Grand Scenic błyskawicznie dopasowują się do Twoich potrzeb. Dzięki systemowi zmiany konfiguracji wnętrza One Touch tylne
siedzenia można złożyć jednym ruchem ręki (w zależności od wersji: na ekranie systemu R-LINK 2 lub korzystając z panelu umieszczonego w bagażniku),
aby uzyskać idealnie płaską podłogę, ułatwiającą załadunek bagaży. Tylną kanapę dzieloną w układzie 1/3-2/3, z wyraźnie zarysowanymi trzema miejscami,
można przesuwać, co umożliwia optymalne wykorzystanie wnętrza. A pojemny i wyjątkowo praktyczny bagażnik pomieści wszystkie bagaże i nie tylko...
Niezależnie od tego, czy wybierasz się w podróż z rodziną lub przyjaciółmi, czy musisz przewieźć coś dużego, zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązanie!

Technologie klasy wyższej

Witaj w prywatnym kokpicie Nowego Renault Scenic i Grand Scenic! Pełniący rolę centrum dowodzenia i usług mobilnych system multimedialny R-LINK 2
zajmuje centralne miejsce ze swoim ekranem dotykowym o przekątnej 7 lub 8,7 cala. Ten wyjątkowo intuicyjny system zapewnia błyskawiczny dostęp do
wielu funkcji auta, w tym systemu MULTI-SENSE, który umożliwia wybór dopasowanego do nastroju trybu jazdy i rodzaju oświetlenia ambientowego we
wnętrzu. Na przeziernym, kolorowym wyświetlaczu Head-Up pojawiają się wszystkie przydatne podczas jazdy informacje. Nie musisz więc odrywać wzroku
od drogi, aby zerkać na odczyty zegarów. Rodzice również mają prawo sprawić sobie przyjemność!

Skuteczne systemy wspomagające prowadzenie
Nowe Renault Scenic i Grand Scenic służą Ci pomocą w każdej sytuacji na drodze. Rolę Twojego prywatnego asystenta pełnią nowoczesne systemy
wspomagające prowadzenie, dzięki którym Twoje podróże z rodziną będą w pełni bezpieczne i bezstresowe. Teraz możesz jechać spokojnie!

System kontroli pasa ruchu / System utrzymywania pasa ruchu
System kontroli pasa ruchu ostrzega kierowcę (wibracjami na kierownicy) o przejechaniu przez
przerywaną lub ciągłą linię bez włączonego kierunkowskazu. System utrzymywania pasa ruchu
automatycznie koryguje tor jazdy auta w przypadku przejechania przez przerywaną lub ciągłą
linię bez włączonego kierunkowskazu.

System wspomagania parkowania Easy Park Assist
Parkowanie równoległe nigdy dotąd nie było tak proste! System mierzy ilość wolnego miejsca
i zajmuje się wykonaniem manewru parkowania. Pozwól mu przejąć kontrolę nad kierownicą
i parkuj bezproblemowo.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Nowe Renault Scenic otrzymało najwyższą notę 5 gwiazdek w testach zderzeniowych niezależnej organizacji Euro NCAP zajmującej się oceną bezpieczeństwa
pojazdów.

Aktywny regulator prędkości
Za bardzo zbliżyłeś się do pojazdu jadącego z przodu? System automatycznie dostosuje prędkość
w celu zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość, system ostrzeże Cię o tym za pomocą sygnału wizualnego
pojawiającego się na tablicy wskaźników i na wyświetlaczu przeziernym Head-Up.
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1. Wygląd instrumentów pokładowych. Każdy tryb jazdy różni się stylem wyświetlania informacji i samymi informacjami. 2. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. W trybie Eko możesz
kontrolować temperaturę we wnętrzu, a jednocześnie zwiększyć oszczędność energii. 3. Oświetlenie ambientowe. Wybierz tonację oświetlenia, która najbardziej pasuje do Twojego aktualnego
nastroju – masz do wyboru tonację zieloną, niebieską, beżową, czerwoną lub fioletową. 4. Fotel kierowcy z funkcją masażu. W trybie Komfort specjalnie dobrana, zmienna siła masażu w fotelu
kierowcy zapewni Ci chwile wyjątkowego relaksu. 5. Siła potrzebna do obrócenia kierownicy. Nowe Renault Scenic i Grand Scenic dysponują inteligentnym wspomaganiem układu kierowniczego.
Opór kierownicy jest dostosowany do wybranego przez Ciebie stylu jazdy. 6. Reakcja silnika. Zupełnie jakbyś zmienił samochód. Reakcja samochodu na wciśnięcie pedału gazu zmienia się
w zależności od wybranego trybu jazdy. 7. Brzmienie silnika. Od bardzo cichego po sportowy, głośny dźwięk. Idealnie dopasowane do dynamiki jazdy, na którą masz ochotę.

Przyjemnie
jest móc wybrać
Masz mnóstwo pomysłów i oczekujesz codziennie jakiejś
odmiany? Jednego dnia potrzebujesz nieco adrenaliny, a kolejnego
masz ochotę na chillout?
Dzięki systemowi MULTI-SENSE możesz spersonalizować swoje
doznania z jazdy w zależności od tego, na co masz w danej
chwili ochotę, lub preferowanego stylu jazdy.
Neutralny, Komfort, Eko, Sport czy Spersonalizowany? Pięć
trybów pracy i pięć niepowtarzalnych stylów jazdy. Możesz
zmieniać swoje wrażenia z jazdy w każdej chwili. Z systemem
MULTI-SENSE to tak, jakbyś miał kilka Sceniców w jednym!

Nowa jakość
dźwięku
Każda podróż może być źródłem wyjątkowych doświadczeń
dźwiękowych.
Dzięki ścisłej współpracy konstruktorów z firm Bose i Renault
możemy zapewnić Ci wyjątkowy dźwięk, o konfiguracji
dostosowanej do wnętrza Nowego Renault Scenic i Grand
Scenic.
System Bose® Surround Sound wyposażony w wysokiej jakości
głośniki zapewnia precyzyjne, czyste i zrównoważone brzmienie.
Muzyka dosłownie otacza wszystkich pasażerów. Każda nuta,
każdy detal muzyczny, każdy niuans są wiernie odtwarzane,
a Ty i Twoja rodzina czujecie się jak w sali koncertowej.

Wszystko na swoim miejscu

Nowe Renault Scenic i Grand Scenic to mistrzowie pomysłowych i praktycznych schowków, na większe i mniejsze przedmioty. Całkowita
pojemność schowków wynosi do 63 litrów, co jest absolutnym rekordem w tej klasie! Z łatwością znajdziesz miejsce na każdy, nawet
najmniejszy, drobiazg niezbędny w każdej podróży, a przedmioty rzadziej wykorzystywane możesz schować na przykład w schowkach
umieszczonych w podłodze. Ponadto, oprócz systemu zmiany konfiguracji wnętrza One Touch, który pozwoli Ci błyskawicznie złożyć tylne
siedzenia, możesz również złożyć oparcie fotela pasażera z przodu, by przewieźć bardzo długie przedmioty.

Strefa kolorów

BIEL ALPEJSKA*

BIAŁA PERŁA**

BEŻ DUNE

CZERWONY CARMIN

SZARY PLATYNOWY

SZARY KASJOPEA

NIEBIESKI CÉLESTE

NIEBIESKI COSMOS

CZARNY ETOILÉ

* Lakier niemetalizowany.
** Lakier metalizowany specjalny.
*** Dostępny wyłącznie w Nowym Scenicu.
**** Dostępny wyłącznie w Nowym Grand Scenicu.

ŻÓŁTY MIEL***

BRĄZOWY VISON****

Wyposażenie
LIFE*

Stalowe obręcze kół 20"

Tapicerka materiałowa

••ABS + system wspomagania nagłego
hamowania AFU
••System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
••System wspomagania przy ruszaniu pod górę
(HSA)
••Aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
(AEBS Piesi)
••System kontroli ciśnienia w oponach
••Regulator-ogranicznik prędkości
••Czołowe poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera z przodu (możliwość ręcznej
dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
z przodu)
••Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę
piersiową i miednicę osób siedzących na
przednich miejscach
••Poduszki kurtynowe
••3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich
miejscach i w 2. rzędzie
••Zagłówki na przednich miejscach i w 2. rzędzie
••System mocowania fotelika dla dziecka Isofix
na fotelu pasażera z przodu i na bocznych
miejscach w 2. rzędzie
••Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
••System uruchamiania silnika za pomocą
kluczyka

••Centralny zamek drzwi
••Automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny
••Klimatyzacja manualna
••Lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane ręcznie i podgrzewane
••Szyby przednie i tylne elektrycznie podnoszone
••Radioodtwarzacz z Bluetooth®, wyświetlacz
monochromatyczny 4,2’’
••Tapicerka materiałowa
••Kierownica z regulacją wysokości i głębokości,
pokryta skórą
••Fotel kierowcy z regulacją wysokości
••Przesuwana tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
••Schowki w podłodze (2 z przodu, 2 z tyłu)
••1 gniazdo 12V + 1 gniazdo USB + 1 gniazdo jack
z przodu
••Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek
bocznych w kolorze nadwozia
••Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze
czarnym
••Światła do jazdy dziennej LED Edge Light
••Tylne światła LED 3D Edge Light
••Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
••Stalowe obręcze kół 20’’
* Poziom wyposażenia dostępny wyłącznie w Nowym Scenicu.

Wyposażenie
ZEN (LIFE +)

Obręcze kół ze stopu metali
lekkich 20", wzór Silverstone

Na zdjęciu prezentowana jest wersja ZEN z automatyczną skrzynią biegów, z wyposażeniem opcjonalnym (system multimedialny R-LINK 2
z ekranem dotykowym 7", przesuwana konsola centralna Easy Life)

••Karta Renault Hands Free
••Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa,
boczne nawiewy na tylne miejsca
••Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
••Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym
7-calowym ekranem TFT
••Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia
lędźwiowego
••Przesuwana tylna kanapa w układzie 1/3-2/3,
z podłokietnikiem
••2 fotele w 3.rzędzie (wyłącznie Grand Scenic)
••Kieszenie w oparciach przednich foteli
••Szuflada pod fotelem kierowcy
••Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych

••1 gniazdo 12V w bagażniku
••Ozdobna chromowana listwa w górnej części
szyb bocznych
••Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia,
z wstawką w kolorze chromu
••Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze
czarnym, z wstawką w kolorze chromu
••Relingi dachowe (wyłącznie Grand Scenic)
••Światła przeciwmgłowe
••Obręcze kół ze stopu metali lekkich 20"

Tapicerka materiałowa

Wyposażenie
INTENS (ZEN +)

Obręcze kół ze stopu metali
lekkich 20", wzór Exception
Aerodesign

Na zdjęciu prezentowana jest wersja INTENS z automatyczną skrzynią biegów, z wyposażeniem opcjonalnym (system multimedialny R-LINK 2 z ekranem
dotykowym 8,7", wyświetlacz przezierny Head-Up)

••System multimedialny R-LINK 2 z ekranem
dotykowym 7", nawigacją, mapą Europy
w wersji rozszerzonej, radioodtwarzaczem
z Bluetooth®
••System MULTI-SENSE
••System wykrywania zmęczenia kierowcy
(FDW)
••System ostrzegania o nadmiernej prędkości,
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
(OSP/TSR)
••System kontroli pasa ruchu (LDW)
••System wspomagania parkowania przód/tył
••Przesuwana centralna konsola Easy Life
••Szuflada Easy Life
••Stoliki Easy Life wbudowane w oparcia foteli
przednich
••System zmiany konfiguracji wnętrza One Touch
••Tapicerka materiałowa łączona z elementami
skóry ekologicznej

••Fotel pasażera z przodu z regulacją wysokości
i podparcia lędźwiowego, oparcie składane
••Lusterka boczne elektrycznie sterowane
i składane oraz podgrzewane
••Żaluzje przeciwsłoneczne w 2. rzędzie
••Nakładki na progi drzwi przednich
z oznakowaniem SCENIC
••2 gniazda USB + 1 gniazdo jack z przodu
••2 gniazda USB (wyłącznie do ładowania
urządzeń multimedialnych) + 1 gniazdo jack
w tylnej części centralnej konsoli
••1 gniazdo 12V z tyłu
••Chromowane elementy ozdobne osłony
chłodnicy
••Ozdobna chromowana listwa na klapie
bagażnika

Tapicerka materiałowa
łączona z elementami skóry
ekologicznej

Wyposażenie
BOSE (INTENS +)

Obręcze kół ze stopu metali
lekkich 20", wzór Quartz

Na zdjęciu prezentowana jest wersja BOSE® z automatyczną skrzynią biegów, z wyposażeniem opcjonalnym (wyświetlacz przezierny Head-Up)

••System multimedialny R-LINK 2 z ekranem
dotykowym 8,7", nawigacją, mapą Europy
w wersji rozszerzonej, systemem Bose®
Surround Sound
••Światła przednie Full LED Pure Vision
••Zagłówki z regulacją komfortową na przednich
miejscach i w 2. rzędzie
••Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
••Lusterko umożliwiające kontakt wzrokowy
z dziećmi siedzącymi na tylnych miejscach
••Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska,
elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
i funkcją masażu
••Kierownica pokryta skórą typu Nappa
••Nakładki na progi drzwi przednich
z oznakowaniem BOSE®
••2 gniazda USB + 1 gniazdo jack + 1 czytnik kart
SD z przodu
••Oznakowanie zewnętrzne BOSE®
••Szyby tylne przyciemniane

Tapicerka materiałowa
łączona z elementami skóry
ekologicznej

Dane techniczne
SCENIC / GRAND SCENIC

Rodzaj paliwa
Norma emisji spalin
Typ skrzyni biegów
Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra × skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów / zaworów
Maksymalna moc w kW CEE (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy w Nm CEE (m.kg)
przy obr./min
System Stop & Start

OSIĄGI

Współczynnik SCx (m2)
Prędkość maksymalna (km/h)
1000 m D.A. ze startu zatrzymanego (s)
0 do 100 km/h (s)

dCi 130
diesel

dCi 160 EDC
diesel

manualna 6b.
1461
76 × 80,5
4/8
81 (110)
przy 4000

manualna 6b.
1598
80 × 79,5
4 / 16
96 (130)
przy 4000

automatyczna EDC 6b.
1598
80 × 79,5
4 / 16
118 (160)
przy 4000

260 przy 1750

260 przy 1750

260 przy 1750

320 przy 1750

380 przy 1750

Energy TCe 130
benzyna

dCi 110
diesel

manualna 6b.
1197
72,2 × 73,2
4 / 16
85 (115)
przy 4500

manualna 6b.
1197
72,2 × 73,2
4 / 16
97 (130)
przy 4500

190 przy 2000

205 przy 2000

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

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

0,77
184
34"2
12"4

0,77
184
34"1
12"4

0,77
184
34''7
12''9

0,77
194
33"0
11"4

0,77
208
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

3,6
4,0
3,4
94
50,5

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

tak
11,18 / 11,39

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

320 × 28
290 × 11

1538
2240
1850

1530 / 1530
2123 / 2270
1850

1539 / 1644
2133 / 2340
1850

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (WG NORMY NEDC)1

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)
Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km)
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)
Pojemność zbiornika paliwa (l)

dCi 110
Hybrid Assist*
diesel

manualna 6b.
1461
76 × 80,5
4/8
81 (110)
przy 4000

dCi 110
EDC
diesel
Euro 6
automatyczna EDC 7b.
1461
76 × 80,5
4/8
81 (110)
przy 4000

Energy TCe 115
benzyna

UKŁAD KIEROWNICZY

Elektryczne wspomaganie kierownicy
Średnica zawracania między krawężnikami (m)

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane Ø (mm)
Tył tarcze pełne Ø (mm)

KOŁA I OPONY
Wymiary opon
Obręcze kół (")

MASY (KG)2

Masa własna
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

195 / 55 R20
20"
1430 /1430
2031 / 2160
1850

1430 / 1430
2021 / 2170
1850

1430 / 1503
2046 / 2220
1850

1501 / 1527
2097 / 2250
1850

* Silnik dostępny wyłącznie dla Grand Scenic.
1
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia
porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na
stronie renault.pl. 2 Prezentowane masy dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą się różnić w zależności od specyfikacji auta.

Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części
dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne są na stronie renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Wymiary
SCENIC

GRAND SCENIC

Wymiary (mm)
A
B
C
D
E
F
G
G1
H
H1
J
K
L
L1
M
M1

Długość całkowita
Rozstaw osi
Zwis przedni
Zwis tylny
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami
bocznymi
Szerokość całkowita z rozłożonymi lusterkami
bocznymi
Wysokość pojazdu nieobciążonego
(z relingami dachowymi w Grand Scenic)
Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą
tylną klapą
Wysokość progu bagażnika pojazdu
nieobciążonego
Prześwit
Promień na wysokości kolan w 2. rzędzie
Promień na wysokości kolan w 3. rzędzie
Szerokość nad podłokietnikami na przednich
miejscach
Szerokość nad podłokietnikami w 2. rzędzie

Scenic
4406
2734
931
741
1602
1596

Grand Scenic
4634
2804
931
899
1602
1596

1866

1866

2128

2128

1653

1655

2069

2062

686

680

170
212
-

117
109 / 255*
128

1526

1526

1488

1484 / 1478*

Scenic
M2 Szerokość nad podłokietnikami w 3. rzędzie
na wysokości barków na przednich
N Szerokość
1494
miejscach
N1 Szerokość na wysokości barków w 2. rzędzie
1388
N2 Szerokość na wysokości barków w 3. rzędzie
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem
P 14° na przednich miejscach, fotele w położeniu
918 (923)
pośrednim (z dachem szklanym, stałym)
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° 869 (856)
w 2. rzędzie (z dachem szklanym, stałym)
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem
P1 14° w 2. rzędzie, w konfiguracji 7-miejscowej
(z dachem szklanym, stałym)
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
w 2. rzędzie, w konfiguracji 5-miejscowej
Wysokość
od
siedzenia
do
dachu
pod
kątem
14°
P2 w 3. rzędzie
Y Szerokość otworu bagażnika u góry
910
Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu
1043
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
1092
Z Wysokość otworu bagażnika
773

Grand Scenic
1275
1494
1417 / 1399*
1218
918 (923)
886 (879)
878 (867)
814
896
1036
1088
787

Scenic

Grand Scenic

Długość przestrzeni bagażowej za oparciem
Z1 siedzeń w 2. rzędzie (pod półką / roletą
bagażnika)

625

840

Długość przestrzeni bagażowej za oparciem
Z2 przednich foteli (oparcie fotela pasażera z przodu
rozłożone)

1688

1963

2618

2847

-

419

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej
Z3 (siedzenia w 2. rzędzie i oparcie fotela pasażera
z przodu złożone)
przestrzeni bagażowej za oparciem
Z4 Długość
siedzeń w 3. rzędzie

Pojemność bagażnika (dm wg normy VDA / l)**
3

Pojemność bagażnika
Pojemność bagażnika w konfiguracji
5-miejscowej***
Pojemność bagażnika w konfiguracji
7-miejscowej****
* W konfiguracji 7- / 5-miejscowej.
** Z zestawem do naprawy uszkodzenia opony.
*** Fotele w 3. rzędzie schowane w podłodze.
**** Fotele w 3. rzędzie rozłożone.

506 / 572

-

-

533 / 596

-

189 / 233

Akcesoria

Styl

1. Chromowane obudowy lusterek bocznych.
Podkreśl wyjątkowy styl swojego auta, wybierając
chromowane obudowy lusterek bocznych. 2. Antena
w kształcie płetwy rekina. Idealnie dopasowana do
linii nadwozia, wnosi elegancję i sportowy akcent.
3. Nakładki personalizujące Celsium do obręczy kół
Exception Aerodesign. Przykręcane do obręczy kół
pozwalają zmieniać ich design i poprawiają parametry
aerodynamiczne. Dostępne w różnych wersjach.
4. Oświetlenie progów drzwi. Wyposażone
w wyłącznik czasowy przyciąga spojrzenia w dzień
i w nocy. Aluminiowe wykończenie z napisem Renault
chroni progi drzwi przed uszkodzeniami. 5. Nakładka
na próg bagażnika. Zabezpiecz tylny zderzak
swojego auta za pomocą specjalnej, wyjątkowo
praktycznej nakładki na próg.

1.

2.

3.

4.

5.

Akcesoria

Komfort

5.

2.

3.

1.

4.

1. Dwustronna wykładzina bagażnika.
Chroniąca podłogę bagażnika
uniwersalna, dwustronna, tekstylno-gumowa wykładzina wykonana jest
na miarę z materiałów wysokiej jakości.
2. Indukcyjna ładowarka do smartfonów.
Niezbędna do ładowania smartfonów
podczas jazdy. Koniec z plączącymi się
kabelkami! 3. Wieszak do mocowania
na zagłówku. Umożliwia zawieszenie
kurtki lub marynarki za przednim fotelem.
Zdejmowany i łatwy do zamocowania.
4. Tekstylne dywaniki podłogowe
premium. Zabezpieczają wykładzinę
podłogową. Są wykonane na miarę
i można je z łatwością mocować za pomocą
przewidzianych w tym celu zatrzasków
zabezpieczających. 5. Autoalarm. System
ochrony zbliżeniowej i pojemnościowej
umożliwiający wykrywanie wszelkich prób
otwarcia drzwi, włamania do samochodu
i ruchów w strefie bagażowej.

Akcesoria

Rekreacja
1. Składany hak holowniczy z bagażnikiem
na rowery. Składany jednym ruchem ręki, jest
niewidoczny, dzięki czemu nie psuje designu
Twojego auta. 2. Składany wkład do bagażnika
EasyFlex. Antypoślizgowy i wodoodporny. Można
go z łatwością składać i rozkładać. Po całkowitym
rozłożeniu zakrywa całą powierzchnię przestrzeni
bagażowej. 3. Aluminiowe poprzeczki dachowe
QuickFix z kufrem dachowym Urban Loader.
Łatwe i szybkie w montażu bez użycia narzędzi
dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania
QuickFix. Można na nich zamocować bagażnik na
rowery, narty lub kufer dachowy, pozwalający na
znaczne zwiększenie pojemności ładunkowej auta.
4. Dwustronny wkład do bagażnika. Idealny do
przewozu różnych przedmiotów, zwłaszcza brudnych.
Skutecznie chroni fabryczną wykładzinę i jest idealnie
dopasowany do kształtu bagażnika. 5. Łańcuchy
śniegowe Premium Grip. Zapewniają maksimum
bezpieczeństwa i optymalizują przyczepność nawet
w najtrudniejszych zimowych warunkach drogowych.
Można je szybko i łatwo założyć dzięki intuicyjnemu,
automatycznemu sposobowi montażu i niewielkim
rozmiarom.

1.

2.

3.

4.

5.

Odkryj Nowe Renault SCENIC i GRAND SCENIC
na scenic.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów
Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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