
Renault ESPACE
Nowe



Styl crossovera 
bez żadnych kompromisów







Emocje w stylu 
crossovera
Nowy ESPACE INITIALE PARIS kolejny raz zmienia 
oblicze. Kultowy model marki, wyróżniający się 
unikatowymi kształtami i stylistyką, która budzi 
poczucie solidności i płynności, wzmacnia swój 
wygląd crossovera za sprawą przyciągającego 
wzrok grilla, aluminiowych obręczy kół 20” oraz 
przedniej i tylnej osłony podwozia. O zmroku 
LED-owe światła Matrix Vision wyostrzają jego 
„spojrzenie” i czynią je bardziej przenikliwym. 
Rasowy crossover.



Odkryj 
wszechogarniającą 
przyjemność 
prowadzenia
Nowy ESPACE INITIALE PARIS oferuje najlepsze 
know-how Renault, którego wyrazem jest tapicerka 
ze skóry nappa i perfekcyjne wykończenie. 
Zajmij miejsce w kabinie i ciesz się największym 
komfortem, który zapewnią Ci podgrzewane 
i wentylowane siedzenia z funkcją masażu 
oraz zagłówki typu Relax. System MULTI-SENSE 
wzbogaca doznania z jazdy, umożliwiając wybranie 
jednego z trybów pracy Nowego ESPACE zgodnie 
z upodobaniem: My Sense, Comfort, Sport lub Eco. 
Panel systemu Renault EASY LINK, umieszczony 
na przedłużeniu „pływającej” środkowej konsoli, 
oferuje łączność z internetem za pośrednictwem 
ekranu środkowego 9,3” oraz ekranu zespołu 
zegarów o przekątnej 10,2”. Design i technologie 
łączą się, zapewniając pełnię doznań!

* Skóra bydlęca.





Przestrzeń najwyższego komfortu  
i zaawansowanych technologii







Noc należy do Ciebie
Nowy ESPACE z adaptacyjnymi światłami 
Renault LED Matrix Vision mocniej oświetla 
drogę w nocy, nie oślepiając innych kierowców. 
Reflektory Full LED dostosowują wiązkę światła 
do ruchu drogowego wykrytego przez kamerę 
w wewnętrznym lusterku wstecznym: pewnie 
i bezpiecznie mijasz i wyprzedzasz inne pojazdy, 
a dzięki dokładnie dobranemu natężeniu światła 
unikasz odblasku znaków drogowych. 



4CONTROL – poczuj 
inny wymiar drogi
Odkryj niezwykłą zwrotność Nowego ESPACE. 
Wyjątkowa technologia 4CONTROL z czterema 
kołami skrętnymi zwiększa zwrotność w mieście, 
precyzję toru jazdy i stabilność nadwozia, zwłaszcza 
przy pokonywaniu zakrętów. System regulacji 
amortyzatorów zgodny z wybranym trybem 
jazdy MULTI-SENSE zwiększa wszechstronność 
samochodu i dynamikę jazdy.
Nowy ESPACE doskonale trzyma się drogi, a Ty 
możesz się cieszyć doskonałymi osiągami jego 
silników. Silniki Blue dCi 200 oraz opracowany przez 
Renault Sport silnik TCe 225 EDC FAP w połączeniu 
z automatyczną skrzynią biegów EDC z podwójnym 
sprzęgłem zapewnią Ci niezrównaną przyjemność 
prowadzenia.







Większy spokój na 
drodze 
Nowy system EASY PILOT, czyli asystent jazdy 
w korku i na autostradzie, ułatwia każdą podróż 
i zapewnia większy spokój za kierownicą. System 
jest aktywny w zakresie od 0 do 160 km/h, 
reguluje prędkość samochodu i pozwala zachować 
bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego, 
z równoczesnym utrzymywaniem samochodu na 
pasie ruchu. Gdy ruch na drodze jest spowolniony, 
Nowy ESPACE przy postojach poniżej 3 sekund 
automatycznie zatrzymuje się i ponownie rusza 
z miejsca bez Twojej interwencji. Witamy już dziś 
w świecie jutra.



Renault EASY DRIVE
Systemy wspomagania prowadzenia EASY DRIVE 
zwiększają bezpieczeństwo na drodze i ułatwiają 
manewry parkowania.

1. Asystent utrzymania samochodu na pasie ruchu 
ostrzega kierowcę i koryguje tor jazdy Nowego ESPACE 
w razie przekroczenia linii pasa ruchu bez uprzedniego 
włączenia kierunkowskazu.

2. System monitorowania martwego pola za pomocą 
świetlnych kontrolek w bocznych lusterkach ostrzega 
o bliskości innego pojazdu, który znajduje się poza Twoim 
polem widzenia. 

1.

2.



3. Easy Park Assist wykonuje automatycznie manewry 
parkowania po znalezieniu wolnego miejsca: po 
wrzuceniu biegu i ruszeniu z miejsca system sam steruje 
przyspieszeniem, hamowaniem i układem kierowniczym.

4. Aktywny system wykrywania samochodów jadących 
z tyłu ułatwia spokojne wyjechanie Nowym ESPACE 
z miejsca, w którym jest zaparkowany. Dzięki czujnikom 
sygnalizuje zbliżanie się pojazdu, którego mogłeś nie 
zauważyć.4.

3.





Połączony z Twoimi 
doznaniami
System multimedialny EASY LINK oferuje 
zaawansowane funkcjonalności, a jednocześnie 
jest intuicyjny w obsłudze. Dzięki automatycznej 
aktualizacji możesz mieć pewność, że Twój system 
nawigacji TomTom i mapy są zawsze aktualne. 
Funkcja klonowania ekranu Android Auto™ lub 
Apple CarPlay™ zapewnia Ci dostęp do zawartości 
smartfona. Za sprawą „pływającej” środkowej konsoli 
masz w zasięgu ręki to, co najważniejsze: dostęp 
do systemu MULTI-SENSE, aby spersonalizować 
doznania z jazdy i wystrój wnętrza, a także miejsce 
na indukcyjną ładowarkę do smartfonów. Nic nie 
jest przypadkowe.

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. 
Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.



Idealna harmonia
Wrażenie całkowitego zanurzenia się w muzyce. 
Czerpiąc z doświadczenia firmy Bose®, wypo-
sażyliśmy Nowe ESPACE w 12 głośników i pięć 
unikatowych trybów odsłuchiwania, stanowiących 
idealne tło dla każdej Twojej podróży. W trybie 
Driver dźwięk jest skierowany w stronę kierowcy, 
w Surround otacza wszystkich pasażerów. W trybie 
Immersion jest przestrzenny, w Lounge nabiera 
łagodniejszego brzmienia, zaś w trybie Studio 
czujesz się jak w studiu nagraniowym. Każda trasa 
może być źródłem emocji.







Doskonale 
przemyślane 
możliwości zmiany 
aranżacji wnętrza
Rozświetlone, wysokiej klasy wnętrze zaprasza Cię 
w niezwykłą podróż. Gama dostępnych w wersji 
INITIALE PARIS unikatowych tapicerek ze skóry* 
nappa, łączących najwyższej klasy materiały ze 
starannością wykonania, zapewni Ci maksimum 
komfortu. Zdobią je podwójne przeszycia 
podkreślające głębokość siedzeń i ich kształty 
dobrze obejmujące ciało.
Dzięki systemowi One Touch tylne siedzenia 
dają się złożyć jednym ruchem, umożliwiając 
błyskawiczną zmianę aranżacji wnętrza zależnie 
od potrzeb. Elektrycznie otwieraną klapę bagażnika 
można otworzyć jednym ruchem stopy pod tylnym 
zderzakiem lub przy użyciu karty Renault Hands 
Free. Pojemny bagażnik pomieści wszystkie Twoje 
bagaże. Witamy na pokładzie!

* Skóra bydlęca.



Szary Platynowy (PM)

Czarny Étoilé (PM)

Niebieski Cosmos (PM)Biała Perła (PM)

Szary Kasjopea (PM) 

Biel Alpejska (OV) 

Kolory nadwozia



OV: niemetalizowany, pokryty lakierem bezbarwnym
PM: lakier metalizowany
Zdjęcia niewiążące

Szary Titanium (PM) Czerwony Millésime (PM) 



Wystroje wnętrza

Bezpieczeństwo
• ABS z układem wspomagania nagłego hamowania
• Aktywny system wspomagania nagłego hamowania 

w ruchu miejskim i pozamiejskim, z funkcją 
wykrywania pieszych (AEBS)

• Adaptacyjne czołowe poduszki powietrzne kierowcy 
i pasażera (możliwość dezaktywacji poduszki 
powietrznej pasażera)

• Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
siedzącego z przodu chroniące klatkę piersiową 
i miednicę

• Poduszki kurtynowe chroniące głowę (na przednich 
i tylnych miejscach)

• Czujnik skażenia powietrza z dwufunkcyjnym filtrem
• Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
• Układ dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
• System mocowania fotelików dziecięcych Isofix  

na 3 tylnych bocznych siedzeniach
• Zestaw do naprawy kół
• Instalacja do podłączenia alarmu
• System kontroli ciśnienia w oponach

Systemy wspomagające prowadzenie samochodu
• Wspomaganie ruszania pod górę 

• Czujnik deszczu i czujnik światła (automatycznie 
włączane światła mijania, włączanie i regulacja 
prędkości pracy wycieraczek)

• Automatyczny hamulec postojowy
• Regulator-ogranicznik prędkości
• Wspomaganie parkowania tyłem
• Auto Hold
• System kontroli pasa ruchu
• Asystent utrzymania samochodu na pasie ruchu
• System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 

rozpoznawania znaków drogowych
• System kontroli bezpiecznej odległości
• System monitorowania martwego pola
• Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych  

na mijania

Systemy wspomagające parkowanie samochodu
• System wspomagania parkowania przód/tył/bok  

i Easy Park Assist
• Kamera cofania

Prowadzenie samochodu
• Eco Driving
• Renault MULTI-SENSE (wybór trybu jazdy 

i personalizacja oświetlenia ambientowego)

Komfort
• Karta Renault Hands Free z funkcją włączenia świateł 

po zbliżeniu się do samochodu
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Przednie i tylne elektryczne podnośniki szyb 

z wyłącznikiem impulsowym
• Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych 

i miejsce na bilet
• Atermiczna przednia szyba anty-UV
• Fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6 kierunkach, 

pamięcią oraz regulacją podparcia lędźwiowego
• Fotel pasażera z przodu z ręczną regulacją podparcia 

lędźwiowego
• Pojedyncze fotele z tyłu (przesuwne, z regulacją kąta 

pochylenia oparcia)
• Kierownica pokryta skórą nappa, z regulacją 

ustawienia w dwóch płaszczyznach

Multimedia
• Cyfrowy zestaw wskaźników i zegarów 7”
• Gniazdo 12 V (jedno gniazdo w każdym rzędzie)
• 2 gniazda USB w konsoli centralnej
• System audio Arkamys 3D z 8 głośnikami
• System multimedialny EASY LINK z dostępem do 

usług mobilnych, wbudowanym tabletem z ekranem 

dotykowym 9,3’’ i złączem Bluetooth®, radiem, 
kompatybilny z Android Auto™ i Apple Car Play™ 
(połączenie przewodowe), sterowanie głosowe 

Wyposażenie wnętrza
• „Pływająca” środkowa konsola z uchwytami na kubki
• Chłodzona szuflada Easy Life

Design nadwozia
• Reflektory przednie Full LED – Renault LED Matrix 

Vision
• Aluminiowe obręcze kół 18” Argonaute
• Stały panoramiczny przeszklony dach 
• Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane 

lusterka boczne
• Dodatkowo przyciemniane boczne szyby i szyba tylna

Design wnętrza
• Wykończenie wnętrza w kolorze Czarny Titane
• Elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne 

z automatyczną zmianą ustawienia dzień/noc
• Tapicerka ze skóry ekologicznej łączonej z tkaniną 

w kolorze czarnym
• Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu

Zen



Systemy wspomagające prowadzenie samochodu
• System EASY PILOT – asystent jazdy w korku i na 

autostradzie (z funkcją utrzymywania samochodu 
w osi pasa ruchu)

• Wyświetlacz Head-Up
• Układ 4CONTROL (układ jezdny z 4 kołami 

skrętnymi 4Control, zawieszenie z funkcją regulacji 
amortyzatorów)

• System wspomagania wyjeżdżania z miejsca 
parkingowego tyłem

• System kontroli martwego pola
• System wykrywania zmęczenia kierowcy

Komfort
• Przednie i tylne zagłówki typu Relax
• Podgrzewany fotel kierowcy i pasażera z elektryczną 

regulacją 10 parametrów, regulacją podparcia 
lędźwiowego i funkcją masażu

• Klejone boczne szyby
• Elektrycznie, bezdotykowo otwierana klapa bagażnika

Multimedia
• Cyfrowy zestaw wskaźników i zegarów 10,2”
• Ładowarka indukcyjna
• Bose® Surround System z 12 głośnikami i 5 trybami 

dźwięku 
• 2 gniazda USB z funkcją ładowania w tylnej części 

konsoli centralnej

Design nadwozia
• Oznaczenie INITIALE PARIS na osłonie chłodnicy
• Aluminiowe obręcze kół 19” INITIALE PARIS

Design wnętrza
• Bezramkowe wewnętrzne lusterko wsteczne 

elektrochromatyczne 
• Ozdobna wstawka z drewnianym liniowym motywem 

w kolorze czarnym
• Deska rozdzielcza wykończona skórą* w kolorze 

Czarny Titanium z przeszyciami
• Tapicerka z czarnej skóry nappa INITIALE PARIS
• Dywaniki podłogowe INITIALE PARIS

Wyposażenie wnętrza 
• Siedzenia tylne składane elektrycznie z bagażnika lub 

poprzez ekran systemu EASY LINK 

* Skóra bydlęca.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. 
Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

INITIALE PARIS (Zen +)



Tapicerki

Łączona: czarna tkanina / czarna 
skóra ekologiczna 

Tapicerka ze skóry* nappa w kolorze Czarny 
Titane w INITIALE PARIS

Tapicerka skórzana Riviera 
w kolorze Czarny Titane

Tapicerka ze skóry* nappa w kolorze szarym 
Sable Clair w INITIALE PARIS

Tapicerka skórzana Riviera w jasnoszarym 
kolorze Sable

* Skóra bydlęca.



Obręcze kół

Obręcze kół Argonaute 18” Obręcze kół INITIALE PARIS 19” Obręcze kół INITIALE PARIS 20”



Wymiary

Pojemność

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Pojemność bagażnika (VDA) w konfiguracji 5-miejscowej / 7-miejscowej ze złożonymi fotelami 680 / 614
Pojemność bagażnika (VDA) w konfiguracji 7-miejscowej z rozłożonymi fotelami w trzecim rzędzie 247
Pojemność maksymalna przy złożonych tylnych siedzeniach (do wysokości dachu) w wersji 5- / 7-miejscowej 2101 / 2035
Pojemność schowka pod wyjmowaną podłogą wg normy VDA w wersji 5-miejscowej 106



Dane techniczne
TCe 225 EDC FAP Blue dCi 200 EDC

Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa lub E10 ON
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min) 165 (225) przy 5600 147 (200) przy 3500
Maksymalny moment obrotowy w Nm EWG przy obrotach (obr./min) 300 przy 2000 400 przy 1750
Typ wtrysku Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni Common rail
Pojemność skokowa (cm3) 1798 1997
Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16
Norma czystości spalin Euro 6
Układ przeniesienia napędu 4 / 2
Filtr cząstek stałych Tak -
Stop & Start Tak

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) / 0-100 km/h (s) 224 / 7”90 215 / 9”10

SKRZYNIA BIEGÓW I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Typ skrzyni biegów / liczba biegów Automatyczna EDC / 7 Automatyczna EDC / 6

UKŁAD KIEROWNICZY
Wspomagany Elektrycznie
Min. średnica zawracania kół (m) (4RD / 2RD) 11,1 / 11,9

CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODU
Współczynnik aerodynamiczny SCx 0,890 0,871

UKŁAD HAMULCOWY
Przód: tarczowe wentylowane (TW) / Ø (mm) 320 / 28
Tył: tarcze pełne (TP) 290 / 11

KOŁA I OPONY
Opony montowane w standardzie (przód / tył) 18” 235/60 R18 103V

19” 235/55 R19 101W
20” 255/45 R20 101V

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
 1

Protokół homologacji WLTP2

Tryb ECO Tak
Pojemność zbiornika paliwa (l) 56 62
Pojemność zbiornika AdBlue (l)3 - 22
Emisja CO2 (g/km) 187 - 197 168 - 180
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym przy jeździe ze średnią prędkością (l/100 km) 8,3 - 8,7 5,6 - 6,8
Zużycie paliwa w cyklu miejskim przy jeździe z niską prędkością (l/100 km) 12,3 - 12,7 8,2 - 8,6
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim przy jeździe z wysoką prędkością (l/100 km) 7,0 - 7,4 5,6 - 6,0

MASA (KG) I POJEMNOŚĆ (5-MIEJSCOWY / 7-MIEJSCOWY)
Masa własna samochodu gotowego do jazdy 1633 / 1679 1770 / 1833
Dopuszczalna masa całkowita zestawu 4410 4554
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 2410 2554
Maksymalna ładowność4 653 - 777 / 607 - 731 653 - 784 / 607 - 738
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami 2000
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców 750
1 Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO2, jest homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną obowiązującymi przepisami. Metoda jest taka sama dla wszystkich producentów, dzięki czemu umożliwia porównanie różnych modeli. 2 WLTP 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure = światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) – nowy protokół homologacji pozwala na uzyskanie wyników zdecydowanie bardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków codziennego 
użytkowania samochodu niż protokół NEDC. 3 Faktyczne zużycie paliwa i AdBlue® w rzeczywistych warunkach zależą od warunków użytkowania i stopnia obciążenia pojazdu, zamontowanego wyposażenia oraz stylu jazdy kierowcy. 4 Podana ładowność dotyczy wersji 
z minimalnym wyposażeniem.



Akcesoria

1.



1. Modułowe zabezpieczenie Easyflex. Antypoślizgowa 
i nieprzemakalna wykładzina jest nieodzowna, aby 
zabezpieczyć bagażnik podczas transportu dużych 
i brudzących przedmiotów. Daje się z łatwością składać 
i rozkładać. Idealnie dopasowuje się do położenia tylnych 
siedzeń. Wszechstronna i praktyczna, przydaje się 
w codziennym użytkowaniu i na wszystkie wyjazdy.

2. Poprzeczki dachowe i kufer dachowy. Skorzystaj 
z dodatkowej przestrzeni bagażowej, wyposażając 
swojego Nowego ESPACE w poprzeczki dachowe 
QuickFix. Z łatwością zamontujesz na nich bagażnik 
na narty, bagażnik na rowery czy kufry dachowe różnej 
wielkości.

3. Pakiet ze składanym hakiem holowniczym do 
holowania przyczepy lub zamocowania bagażnika 
rowerowego. Ręcznie składany hak holowniczy to 
Twój największy sprzymierzeniec podczas wycieczek, 
a wciskając przycisk w bagażniku, sprawisz, że przez 
resztę czasu będzie niewidoczny i nie będzie zakłócał 
wyglądu Twojego ESPACE. 

4. Za pomocą pakietu folii ochronnej zabezpiecz 
nadwozie samochodu przed przykrymi niespodziankami 
na co dzień. Drobne uderzenia, zadrapania i przytarcia 
przestaną być Twoim zmartwieniem.

2.

3. 4.



„Od pierwszych szkiców w biurze projektowym, poprzez produkcję,  
aż po dystrybucję w sieci dealerów zawsze kierujemy się dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości”.

Laurens van den Acker – dyrektor ds. designu przemysłowego, Grupa Renault

Jakość

Jakość widoczna na pierwszy rzut oka 
Zapewnienie najwyższej jakości i fabryczny montaż 
motywują pracowników z działu projektowego. 
W zakładzie w Douai w departamencie Hauts- 
-de-France przyjęto bardzo wysokie wymagania 
przy produkcji każdego elementu nadwozia, 
sposobu nakładania warstw lakieru i dokładności 
spasowania. Starannie dopracowane adaptacyjne 
światła Renault LED Matrix Vision przyczyniają się 
do bardziej majestatycznego wyglądu nadwozia 
Nowego ESPACE.

Jakość w każdym detalu
Jakość wnętrza jest efektem starannego doboru 
szlachetnych materiałów wykończeniowych, takich 
jak ręcznie wykonana tapicerka ze skóry* nappa, 
z ozdobnymi przeszyciami. Także nowa „pływająca” 
środkowa konsola została poddana specjalnym 
zabiegom, aby miejsce kierowcy wyróżniało się 
trwałością. 

Nowy wymiar technologiczny
Renault EASY CONNECT obejmuje szeroki wachlarz 
aplikacji, np. MY Renault, platform, takich jak nowy 
system multimedialny Renault EASY LINK, oraz 
usług mobilnych. Celem jest poszerzenie mobilnej 
łączności zarówno w samochodzie, jak i poza nim.

* Skóra bydlęca.



Usługi

Renault – zawsze blisko, 
zawsze do dyspozycji
Jesteśmy zawsze przy Tobie, by ułatwiać Ci życie i skrócić czas 
poświęcony na obsługę Twojego Renault. Uzyskanie kosztorysu 
naprawy i umówienie wizyty w serwisie online, ryczałty, umowy 
serwisowe, ubezpieczenia i assistance, indywidualny program 
obsługi MYRenault – skorzystaj z naszych prostych i szybkich 
rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.

Pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje możesz znaleźć:
– na naszych stronach internetowych – oferty produktów/usług/

finansowania, umawianie wizyt, jazdy próbne;
– w naszej sieci – zapytaj naszych sprzedawców i pracowników serwisu.

Serwis Renault – 100% ochrony
Możesz przewidzieć rzeczy nieprzewidziane dzięki przedłużeniu gwarancji, 
ubezpieczeniom i assistance Renault, które zapewni Ci stałą ochronę.

MY Renault – partner w codziennym użytkowaniu samochodu
Twoje osobiste konto online, na którym znajdziesz porady, zapoznasz 
się z ofertą, wyłącznymi korzyściami, planem przeglądów i najbliższymi 
wizytami w serwisie.

Serwis Renault – zero stresu
Nasze ryczałty i umowy serwisowe pozwalają na skorzystanie z oferty 
uwzględniającej wszystkie aspekty obsługi zgodnie z Twoimi potrzebami.

Akcesoria – Twoje Renault szyte na miarę
W gamie naszych akcesoriów znajdziesz wszystko, co sprawi, że 
Twój samochód będzie bardziej atrakcyjny, praktyczny, komfortowy 
i dopasowany do Twoich potrzeb.



Renault zaleca

Odkryj Renault Espace 
na www.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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