NOVI RENAULT
ESPACE

Nova izkušnja v vožnji. Značaj crossoverja z izrazitimi linijami. V potniškem prostoru
prevladuje tehnologija, ugodje in kakovostna izdelava. S svojim inovativnim sistemom
Renault Multi-Sense® prestavlja meje užitkov v vožnji. Novi Renault Espace vzbuja nova
vznemirjenja in ob vsakem trenutku doživite občutke, o katerih ste sanjali: načini vožnje
in ambientalna osvetlitev po meri, prilagodljivost notranjega prostora. Na novo odkrijte
svoj življenjski prostor. Novi Renault Espace pušča sledi svojega časa. Renault z novim
Espaceom odpira pot do užitkov, ki vas popolnoma prevzamejo.

Michael van der Sande,
Direktor globalnega marketinga

Laurens van den Acker,
Direktor industrijskega oblikovanja

PRIHAJA
NOVA DOBA
Z novim Renault Espaceom je vse drugače. Rubusten
dizajn s tekočimi linijami. Značaj crossoverja se uveljavlja
in razkriva nov pojem elegance vozila brez primere. Novi
Renault Espace vabi k spoznavanju novih obzorij.

Zunanji videz

TRENUTKI
RAZODETJA

Naj vas prevzamejo občutki sreče v svetu uglajene
lepote. Novi Renault Espace spreminja pojem dizajna v
najmanjših podrobnostih. Njegov LED svetlobni podpis
odraža prevlado nad mestom. Platišča in kromirani deli
poudarjajo izrazitost ukrivljenih linij. Značaj crossoverja
v popolnosti.

ZAPELJITE SE
S STRASTJO
Z novim Renault Espaceom je vožnja še posebej razburljiva.
Odločite se lahko namreč za dinamičen način vožnje in
doživite pet edinstvenih trenutkov: od najbolj udobnega
do najbolj športnega. S sistemom Renault Multi-Sense®
odpotujte v svet izrazitejših čutov.

Videz notranjosti

CELOVITA PALETA
OBČUTKOV
Nov sistem Renault Multi-Sense® nadzira in prilagaja vse
tehnologije, ki sodelujejo pri zagotavljanju užitkov med
vožnjo: sistem 4Control®, variabilno vzmetenje, krmilni
mehanizem, menjalnik, odzivnost in zvok motorja, svetlobni
ambient … Doživetje vas popelje v nove dimenzije
užitka v vožnji: užitek, ki vas popolnoma prevzame. Še
več vznemirljivih občutkov, o vsem odločate sami in čas
je na vaši strani.

IZRAZITI
OBČUTKI
Novi Renault Espace Initiale Paris. Posebna oznaka, ki
izraža najvišjo raven Renaultovega znanja, namenjenega
vašemu dobremu počutju.

Videz Initiale Paris

DOBRO POČUTJE
V PRAVEM POMENU

Novi Renault Espace Initiale Paris je sinonim za še bolj
uglajeno lepoto in imenitno udobje. Dovršen potniški
prostor, ki ga obdajajo plemeniti materiali, večje udobje
sedežev s sedežnimi oblogami iz Nappa usnja* in zvočna
izolacija, ki daje občutek varnosti. Skrb za vas se odraža
prav v vsaki podrobnosti.
* Nebrušeno goveje usnje, ki je trpežnejše
in zračno ter mehkejše in prožnejše na dotik.

Carlab

BARVNA PALETA

NIVOJI OPREMLJENOSTI
LIFE

BEŽ DUNE

LEDENIŠKO BELA

DIZAJN
• Žarometi Full LED Pure Vision
• Zunanji ogledali z LED smerniki v črni barvi Nacre
• Platišča iz lahke litine 17" Aquilai
• Tonirana stekla
• Notranjost v barvi - Rjava Fonce
• Oblazinjenje v tkanini - Rjava Fonce
• Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
• Zaščitne preproge LIFE

PERLA BELA

VOŽNJA
Sistem Energy Smart Management
Električni servovolan
Potovalni računalnik
Sistem Advanced Traction Control

•
•
•
•

MODRA CELESTE

KOSTANJEVO RJAVA
* Posebna barva Initiale Paris.

SIVA CASSIOPEE

ČRNA ETOILE

SIVA PLATINE

V VOZILU
Udobje
• Fiksno strešno okno Lumiere®
• Radio Arkamys® Auditorium z 8 zvočniki
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini,
voznikov dodatno nastavljiv v ledvenem delu
• Samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom
zaznave strupenih plinov
• Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
• Zračniki za 2. vrsto sedežev
• Kartica Renault za prostoročno upravljanje
• Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z
impulznim upravljanjem in zaščito proti priprtju
• Osvetljena ogledala v senčniku
• Tonirano in zvočno izolirano vetrobransko steklo
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali

ČRNA AMETHYSTE*
* Opcijska oprema.

Ureditev
Sistem upravljanja preklopa sedežev One Touch v
2. in 3. vrsti sedežev (opcijska oprema)
• Predal Easy Life z osvetlitvijo in hlajenjem
•

MULTIMEDIJSKI SISTEM
• R-LINK 2 z vgrajenim kapacitivnim zaslonom na
dotik 8,7" s funkcijami MP3, AUX Bluetooth USB +
navigacijski sistem TOMTOM s kartograﬁjo Evrope in
spletno povezavo
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
• Sistem za pomoč pri parkiranju 360°
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru
trčenja ali sunkovitega zaviranja
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Samodejna parkirna zavora
• ESP, ASR, sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
• Prilagodljiva čelna varnostna blazina za voznika in
sovoznika (možnost izklopa pri sovozniku)
• Stranski varnostni blazini + varnostni zavesi za
zaščito glav potnikov spredaj in zadaj
• Samodejno zaklepanje vrat med vožnjo
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Sistem ISOFIX pritrdišč na sedežih v 2. vrsti
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (5)
• Zasilno rezervno kolo
• Indikator prestavnega razmerja
(samo za ročni menjalnik)

PLATIŠČA IZ LAHKE
LITINE 17" AQUILAI

PLATIŠČA IZ LAHKE
LITINE 18" LAPIAZ*

Carlab

MOTORJI
ENERGY dCi 160 EDC

ENERGY dCi 130

Dizel

Dizel
4-valjni turbo z variabilno
geometrijo
Vbrizgavanje po
skupnem vodu
96 (130)
4 000
320
1 750
Euro 6b
da / da
Veriga
30 000 km / 1 leto
30 000 km / 2 leti

MOTOR
Gorivo

PLATIŠČA IZ LAHKE
LITINE 18" LAPIAZ

PLATIŠČA IZ LAHKE LITINE
19" INITIALE PARIS

PLATIŠČA IZ LAHKE
LITINE 19" QUARTZ*

ZEN (LIFE +)
DIZAJN
• Zatemnjena stranska stekla zadaj
• Platišča iz lahke litine 18" Lapiaz
• Oblazinjenje v delnem usnju Rjava Fonce
• Lebdeča osrednja konzola z vzorcem Dots
(za menjalnik EDC)
• Volan in ročica menjalnika v Nappa usnju
VOŽNJA
• Sistem Multi-Sense® (za menjalnik EDC)
V VOZILU
• Ambientalna osvetlitev potniškega prostora
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva
po višini in v ledvenem delu
• Atermično vetrobransko steklo
• Senčila na zadnjih stranskih steklih
• Zaščitne preproge ZEN

* Opcijska oprema samo pri menjalniku EDC.
Fotograﬁje lahko vsebujejo opcijsko opremo.

ZUNANJOST
• Oznaka Initiale Paris
• Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris
VOŽNJA
• Sistem 4Control®
• Variabilno vzmetenje
• Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + vzvratna
kamera

Največja moč v kW (KM*)
Št. vrtljajev pri največji moči (vrt/min)
Največji navor (Nm)
Št. vrtljajev pri največjem navoru (vrt/min)
Emisijski standard
Stop&Start/zaviranje z rekuperacijo
Krmiljenje ventilov
Servisni pregled
Menjava olja

118 (160)
4 000
380
1 750
Euro 6b
da / da
Veriga
30 000 km / 1 leto
30 000 km / 2 leti

POGON IN MENJALNIK

INITIALE PARIS (ZEN +)
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
• Samodejni vklop/izklop dolgih luči
• Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave
voznega pasu
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Sistem ohranitve varnostne razdalje
• Sistem samodejnega zaviranja v sili
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo
prometnih znakov

Tip motorja

4-valjni Twin Turbo
Vbrizgavanje po
skupnem vodu

Vrsta pogona

V VOZILU
• Dodatno hlajenje v 2. in 3. vrsti sedežev
• Električno nastavljiva in ogrevana poklopna stranska
ogledala s spominom
• Radio BOSE® Surround Sound System z 12 zvočniki
in funkcijo Active Noise Control
• Voznikov in sovoznikov sedež električno nastavljiva
z masažno funkcijo in spominom, ročno nastavljiva
dolžina sedeža
• Gretje sedežev spredaj
• Komfortna naslonjala Relax za glavo v 1. in 2. vrsti
sedežev
• Laminirana stranska okna
• Notranjost Initiale Paris v Rjavi Fonce (serijsko) ali
dvobarvno Siva Lune
• Oblazinjenje v Nappa usnju - Rjava Fonce (serijsko)
ali dvobarvno Camaieux Siva
• Armaturna plošča z okrasnimi šivi
• Zaščitne preproge Initiale Paris

Tip menjalnika

Na prednja kolesa
Šeststopenjski samodejni
menjalnik EDC z dvojno
sklopko

Na prednja kolesa
Šeststopenjski ročni
menjalnik

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)
0 -> 100 km/h v sekundah

202
9,7

191
10,8

4,7
123

4,5
119

da
da

da
da

PORABA GORIVA IN EMISIJA**
Poraba pri kombinirani vožnji (l/100 km)
Emisija CO2 (g/km)

SISTEMI ZA NIŽJO PORABO GORIVA
ECOMODE
DRIVING Eco2

* Zaokrožena vrednost. ** Poraba goriva in emisija plina CO2 sta homologirani na predpisani in standardni način.
Enak je za vse proizvajalce in omogoča primerjavo med vozili. Dejanska poraba goriva med vožnjo je odvisna od pogojev
uporabe vozila, opreme vozila in načina vožnje. Za zmanjšanje porabe goriva do čim večje mere glejte nasvete na spletni
strani www.renault.si

Fotograﬁje lahko vsebujejo opcijsko opremo.

NOVI RENAULT
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VEČ INFORMACIJ NA
http://espace.renault.si/si_SI
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