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Dokonale aerodynamické krivky vozidla Renault 

ESPACE tvoria dizajn, ktorý je robustný a zároveň plný 

ľahkosti. Tento model sa mnohými prvkami inšpiruje 

svetom crossoverov a reprezentuje novú, originálnu 

víziu automobilu, ktorý má štýl.

Emócie
v štýle crossoveru



Renault ESPACE ponúka štýlovo spracované detaily. 

Svetlomety LED PURE VISION® perfektne osvetľujú 

vašu cestu. Disky kolies a chrómované prvky zvýrazňu-

jú impozantný dojem z vozidla.

Vzrušujúce
okamihy



Jedinečná estetika spojená s maximálnou úrovňou 

pohodlia. Dizajn kabíny je do detailu spracovaný po-

užitím kvalitných materiálov. Pohodlné sedadlá, vkusné 

detaily a dokonalé odhlučnenie vám naznačujú, že sa 

nachádzate na výnimočnom mieste. O neopakova-

teľné potešenie z riadenia sa postará systém Renault 

MULTI-SENSE®, ktorý umožňuje vybrať jazdný režim 

a ambientné osvetlenie interiéru.

Intenzívne
potešenie z jazdy



Renault ESPACE Initiale Paris. Exkluzívna verzia spájajúca know-how 

značky Renault s dôrazom na maximálnu spokojnosť používateľov a ich 

maximálny komfort.

Neopakovateľné zážitky



Renault ESPACE môže byť vybavený systémom 

MULTI-SENSE®, ktorý vodičovi umožňuje zvoliť si 

jazdný režim – od komfortného po športový – a vždy 

zažiť jedinečné chvíle. Všetky technológie zaisťujúce 

výnimočné potešenie z  jazdy sú ideálne zladené: 

tuhosť posilňovača riadenia, nastavenie automatickej 

dvojspojkovej prevodovky EDC, odozva motora, 

systém 4Control®, Electronic Damper Control (tuhosť 

tlmičov), zvuk motora, výkon klimatizácie, masážne 

sedadlá, ambientné osvetlenie interiéru. Päť režimov 

nastavenia a päť neopakovateľných režimov jazdy.

Sila
emócií
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1. Prístrojový panel. Jednotlivé jazdné režimy sa líšia aj štýlom a druhom zobrazovaných informácií. 2. Klimatizácia. Ak zvolíte ekologický štýl jazdy, môžete kontrolovať teplotu v kabíne a zároveň zvýšiť 
energetickú úspornosť. 3. Ambientné osvetlenie interiéru. Dostupné v 5 farbách: zelená, modrá, červená, fialová a béžová. 4. Masážne sedadlá. Špeciálne masážne funkcie v režime Comfort s nastaviteľnou 
masážnou silou umožňujú dokonalú relaxáciu. 5. Electronic Damper Control. Vďaka elektronickej regulácii tuhosti tlmičov sa Renault ESPACE prispôsobí profilu cesty, zvolenej dynamike jazdy a štýlu 
riadenia. 6. Systém 4Control®. 4 aktívne riadené kolesá a päť jazdných režimov: dynamika prejazdu zákrutami zodpovedá zvolenému jazdnému režimu v systéme MULTI-SENSE®. 7. Posilňovač riadenia. 
Renault ESPACE je vybavený inteligentným posilňovačom riadenia. Tuhosť volantu sa prispôsobuje zvolenému jazdnému režimu. 8. Automatická dvojspojková prevodovka EDC. Zmena rýchlosti môže 
byť plynulejšia alebo rýchlejšia v závislosti od zvoleného štýlu riadenia a od toho, aké zážitky vyhľadávate. 9. Odozva motora. Reakcia vozidla na plyn sa mení v závislosti od zvoleného jazdného režimu. 
10. Zvuk motora. Od veľmi tichého po pretekársky, prispôsobený zvolenému režimu.



Máte chuť zažiť silné emócie? V režime Sport systému MULTI-SENSE® naplno pocítite, že ESPACE je 

skutočným crossoverom. Systém 4Control® zaručuje dokonalé vnímanie cesty a dostatočnú priľnavosť 

k jej povrchu. Tuhší posilňovač riadenia a dynamickejšie zrýchlenie sú charakteristické pre športový 

režim. Pôsobivá dynamika a obratnosť sú zárukou mimoriadne intenzívnych zážitkov pri prejazde 

zákrutami.

Režim Sport

Režim Comfort umožňuje ešte plynulejšiu jazdu, ponúka posilňovač riadenia  

s vyšším účinkom a  lepšie tlmenie terénnych nerovností. Modré ambientné 

osvetlenie interiéru navodzuje uvoľnenú atmosféru a predné sedadlá s masážnou 

funkciou sa postarajú o pohodlie cestujúcich. Pocíťte príliv pozitívnej energie.

Režim Comfort



lnovatívny systém 4Control® so 4 aktívne riadenými 

kolesami zaisťuje optimálnu obratnosť vozidla pri jaz-

de vďaka možnosti natáčania kolies zadnej nápravy. 

Vďaka nemu tiež vozidlo lepšie drží na ceste, dokona-

le udržiava smer a rýchlo reaguje na konanie vodiča. 

Systém 4Control® je v ponuke so systémom Electronic 

Damper Control, ktorý prispôsobuje tuhosť tlmičov 

podmienkam na ceste a zvolenému jazdnému režimu 

v systéme MULTI-SENSE®.

4Control
Aj cesta môže byť potešením



Multimediálny svet 
na veľkej obrazovke 

Môžete si sami zvoliť jazdný režim od najpohodlnej-
šieho po športový. Na veľkom kapacitnom displeji 
multimediálneho a navigačného systému R-LINK 2  
s uhlopriečkou 8,7" môžete pomocou intuitívneho ovlá-
dania pracovať s mnohými aplikáciami a funkciami, 
ktorými je Renault ESPACE vybavený. Tak ergonomické 
zariadenie tu ešte nebolo.

Prevezmite kontrolu nad vozidlom Renault ESPACE
Všetky technológie Renault ESPACE sú teraz na dosah 
ruky – vďaka systému R-LINK 2 sa stačí dotknúť displeja. 
Systém R-LINK 2 umožňuje ovládať praktické funkcie, 
ktoré zvyšujú komfort riadenia: voľba jazdného režimu 
v systéme MULTI-SENSE®, ovládanie asistenčných sys-
témov a bezpečnostných prvkov, najmä konfigurácia 
sedadiel prostredníctvom funkcie One Touch. 

Menu Navigácia umožňuje prístup k  mapám s  3D 
zobrazením a k funkcii TomTom® HD Traffic, ktorá v reál-
nom čase poskytuje informácie o cestnej premávke. Iko-
na Multimédiá umožňuje počúvanie hudby z externých 
zdrojov a funkcia Telefonovanie prepojená so súpravou  
Bluetooth® hands-free umožňuje bezpečné telefonovanie.

Personalizácia a prístup k aplikáciám
Podobne ako v prípade tabletu, ktorý máte doma, 
je možné systém R-LINK 2 personalizovať pomocou 
widgetov a zástupcov na hlavnom paneli. Môžete si 
vytvoriť a uložiť do pamäte až 6 profilov nastavenia 
rôznych parametrov, ako napríklad nastavenie 
klimatizácie a polohy sedadiel. Systém Renault R-LINK 2 
ponúka tiež prístup k online službám.



Systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení 
povolenej rýchlosti. Pomocou vizuálnej signalizácie varuje systém vodiča pri 
prekročení maximálnej povolenej rýchlosti a umožňuje prispôsobiť rýchlosť 
podľa dopravných značiek, ktoré automaticky rozpoznáva pomocou kamery.

Systém Easy Park Assist. So systémom Easy Park Assist je parkovanie 
s veľ kým crossoverom hračka. Systém meria dostupný priestor a určí jazdnú 
dráhu na správne zaparkovanie. Odovzdajte mu riadenie a uvidíte, aké 
jednoduché to môže byť.

Adaptívny tempomat. Idete príliš blízko vozidla 
idúceho pred vami? Adaptívny tempomat automaticky 
prispôsobí vašu rýchlosť rýchlosti vozidla pred vami, 
aby sa zachovala bezpečná vzdialenosť.

S vozidlom Renault ESPACE sa všetko mení, dokonca aj spôsob riadenia. Asistenčné systémy riadenia sú intuitívne ovládané 

technológie, ktoré uľahčujú riadenie a zaisťujú najvyššiu úroveň bezpečnosti. Pomáhajú udržať bezpečnú vzdialenosť od vozidla 

idúceho pred vami, varujú pred neúmyselným opustením jazdného pruhu, umožňujú prispôsobiť rýchlosť, rýchlejšie zabrzdiť  

v naliehavých situáciách a jednoducho zaparkovať.

Renault ESPACE získal najvyššie možné hodnotenie (5 hviezdičiek) v crash testoch nezávislej organizácie Euro NCAP, ktorá sa 

zaoberá hodnotením bezpečnosti vozidiel.

Nový štýl jazdy

Active Emergency Braking System. Tento systém, 
ktorý dopĺňa funkciu systémov ABS/ESC, umožňuje 
skrátiť brzdnú dráhu a vyhnúť sa zrážke s vozidlom 
idúcim pred vami.



Renault ESPACE spĺňa všetky požiadavky na vozidlá svojej triedy, pokiaľ ide o dynamiku jazdy, potešenie 

z riadenia a ekonomiku prevádzky. K dispozícii je nový benzínový motor Energy TCe 225 EDC a dva 

naftové motory. Z našej ponuky si vyberiete, či už vyhľadávate dynamickú jazdu, alebo hospodárnu 

prevádzku.

Vysoká výkonnosť zaručuje jedinečný zážitok

Energy TCe 225 EDC 
Sila emócií
Benzínový motor Energy TCe 225 zaručuje dokonalú 
dynamiku jazdy a skvelé zážitky z riadenia. Je inšpirovaný 
motormi navrhnutými divíziou Renault Sport Technologies. 
Tento motor je mimoriadne výkonný a  umožňuje 
dynamickú a zároveň plynulú jazdu. V kombinácii s novou 
7-stupňovou automatickou dvojspojkovou prevodovkou 
EDC ponúka Renault ESPACE pôsobivú dynamiku. Motor 
Energy TCe 225, automatická dvojspojková prevodovka 
EDC a športový režim, ktorý je na výber v systéme  
MULTI-SENSE®, zaručujú ešte väčšie potešenie z riadenia.

Energy dCi 130
Pohodlný štýl jazdy
Motor Energy dCi 130 je v  ponuke s  manuálnou 
6-stupňovou prevodovkou. Bol navrhnutý špeciálne 
pre vodičov, pre ktorých je na prvom mieste úspornosť. 

Energy dCi 160 EDC 
Výkon pod kontrolou
Motor Energy dCi 160 v kombinácii so 6-stupňovou 
automatickou dvojspojkovou prevodovkou EDC je 
pôsobivý motor, ktorý vďaka technológii Twin Turbo 
zaisťuje okamžitú dostupnosť vysokého krútiaceho 
momentu, umožňuje pružnú jazdu a ponúka dynamické 
zrýchlenie. Vďaka unikátnemu spojeniu motora Energy 
dCi 160, automatickej dvojspojkovej prevodovky EDC 
a rôznym jazdným režimom systému MULTI-SENSE® 
ponúka ESPACE neopakovateľné zážitky a potešenie  
z jazdy a zároveň nemusí robiť kompromisy, pokiaľ ide  
o pomer výkonu a spotreby paliva.



Vďaka systému One Touch stačí jediný dotyk a zadné sedadlá sa sklopia buď všetky naraz, alebo 

jednotlivo, a usporiadanie kabíny sa tak bleskovo prispôsobí vašim potrebám. Po zložení tvoria 

sedadlá praktickú rovnú podlahu. Renault ESPACE je vybavený objemnou stredovou lakťovou 

opierkou, vstupmi USB a Jack a čítačkou kariet SD. Schránku pred spolujazdcom nahradila nápadito 

riešená zásuvka Easy Life, ktorá je ľahko prístupná aj pre vodiča.

Dokonale naplánovaná cesta



Nechajte sa unášať na vlnách zvuku najvyššej kvality vďaka systému Bose® Surround Sound 

System. 11 reproduktorov s  dokonalými parametrami a  subwoofer s  technológiou Bose 

Centerpoint 2® zaisťujú priestorový zvuk vďaka optimalizovanému prenosu signálu zo stereo 

zdrojov. Systém Bose® Surround navrhnutý špeciálne pre Renault ESPACE zaisťuje dokonale 

realistický zvuk porovnateľný so živými vystúpeniami. Čisté a prirodzené hlasy interpretov, 

priestorová a zároveň verná zvuková reprodukcia, vyrovnaný, bohatý a detailný zvuk a rovnomerné 

ozvučenie celej kabíny vozidla.

Bose® Surround dokonalý zvuk

     * Nemetalický lak.
  ** Špeciálna farba karosérie pre verziu Initiale Paris.
*** Farba karosérie dostupná iba pre verziu Magnetic.

Farby karosérie

BIELA GLACIER* BIELA NACRÉ BÉŽOVÁ DUNE HNEDÁ MARRON GLACÉ

MODRÁ CÉLESTE SIVÁ PLATINE SIVÁ CASSIOPÉE ČIERNA ETOILÉ

ČIERNA AMÉTHYSTE** SIVÁ TITANIUM***



LIFE

Výbava

DIZAJN 
• Svetlomety LED PURE VISION®

•  Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
•  Chrómované vnútorné kľučky dverí so saténovou 

povrchovou úpravou
•  Chrómované bočné lišty
•  Chrómované rámovanie bočných okien
•  Prístrojová doska v hnedej farbe
•  Látkové poťahy sedadiel v hnedej farbe
•  Multifunkčný volant potiahnutý kožou*, nastaviteľný 

v oboch osiach
•  Koberčeky vpredu
•  Oceľové disky kolies 17", dizajn Vortex

KOMFORT
• Panoramatické strešné okno nad prednými 

sedadlami, fixné
•  Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch  

s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou vo 
2 smeroch

•  Tri samostatné sedadlá v druhom rade, pozdĺžne posuvné
•  Sklopné sedadlá One-Touch (elektrické sklápanie 

sedadiel ovládané pomocou panela v batožinovom 
priestore alebo na displeji multimediálneho systému 
Renault R-Link 2)

•  Automatická klimatizácia s oddeleným nastavením 
pre vodiča a spolujazdca

•  Karta hands-free Renault s uvítacou funkciou 
Welcome Scenario, ktorá sa aktivuje pri priblížení 
k vozidlu

•  Elektrické ovládanie predných a zadných okien, 
impulzné

•  Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
•  Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné  

a sklopné
•  Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca, 

klimatizovaná a osvetlená

MULTIMÉDIÁ
• Multimediálny a navigačný systém Renault 

R-LINK 2 (navigačný systém s dynamickým 
plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej 
situácie TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím 
Európy, 8,7" kapacitným displejom, Bluetooth® 
hands-free s funkciou audiostreamingu, digitálny 
príjem rádia DAB, podporuje prehrávanie formátov 
MP3, vstup USB, SD a Jack, prístup k online 
aplikáciám)

• Hudobný systém Arkamys s 8 reproduktormi

BEZPEČNOSŤ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY RIADENIA
• Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom
•  ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily  

a asistenčným systémom bŕzd 
•  Elektronický stabilizačný systém ESC  

s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou 
nedotáčavosti CSV

•  Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového 
brzdenia alebo nehody

•  Asistent rozjazdu do kopca
•  Palubný počítač s multifunkčným farebným displejom 

TFT

• Parkovacie senzory 360°: predné, zadné, bočné 
parkovacie senzory

• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Dažďový a svetelný senzor
• Poloautomatická parkovacia brzda
• Predné airbagy na strane vodiča aj spolujazdca  

(s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca)
• Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane 

vodiča aj spolujazdca
• Hlavové airbagy v prvom a druhom rade 
• Automatické uzamknutie dverí za jazdy 
• Systém ISOFIX – príprava na upevnenie detskej 

sedačky na troch sedadlách v druhom rade 
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách 
• Súprava na opravu pneumatík

Oceľové disky kolies 17", 
dizajn VORTEX

Disky kolies z ľahkých zliatin 17", 
 dizajn AQUILA (za príplatok)

* Pravá koža

Látkové poťahy sedadiel v hnedej farbe

Ozdobný panel floating 
console v dizajne Dot 
Effect

Ozdobný panel floating 
console v dizajne Silver 
Wood (ako voliteľná 
výbava bez príplatku)

Ozdobný panel floating 
console v dizajne 
Hologram (ako voliteľná 
výbava bez príplatku)

Prístrojová doska v hnedej farbe

ZEN (LIFE+)

Výbava

Personalizácia interiéru

DIZAJN
•  Prístrojová doska v hnedej farbe (prístrojová doska 

v dvojfarebnom spracovaní sivá a hnedá ako voliteľný 
variant bez príplatku)

•  Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou, hnedá 
farba

•  Ozdobný panel floating console v dizajne Dot Effect 
(dizajn Hologram alebo Silver Wood dostupné ako 
voliteľný variant bez príplatku)

•  Zatmavené zadné okná
•  Multifunkčný volant potiahnutý kožou Nappa
•  Koberčeky vpredu a vzadu
•  Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Argonaute

RIADENIE
•  Systém Renault MULTI-SENSE®

•  6-rýchlostná alebo 7-rýchlostná automatická 
dvojspojková prevodovka EDC (v závislosti od výberu 
motora)

KOMFORT
•  Osvetlenie interiéru Ambient Lighting
•  Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné 

v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou bedrovou 
opierkou vo 2 smeroch

•  Stredová Floating Console charakteristická pre 
vozidlá s automatickou prevodovkou EDC

•  Slnečné záclonky na zadných oknách v druhom rade

MULTIMÉDIÁ 
• Čítačka kariet SD vpredu

BEZPEČNOSŤ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY RIADENIA
•  Systém sledovania mŕtveho uhla

Disky kolies z ľahkých zliatin 18”,
dizajn ARGONAUTE

Kombinácia látkového 
čalúnenia s koženkou,  
hnedá farba

Kožené čalúnenie Riviera  
v tmavohnedej farbe  
(za príplatok)

Disky kolies z ľahkých zliatin 19",
dizajn QUARTZ DIAMANTE (za príplatok)



Ozdobný panel floating 
console v dizajne Dot 
Effect (ako voliteľná 
výbava bez príplatku)

Ozdobný panel floating 
console v dizajne Silver 
Wood

Ozdobný panel floating 
console v dizajne 
Hologram (ako voliteľná 
výbava bez príplatku)

Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn 
dizajn QUARTZ, čierne s diamantovým efektom

Kožené čalúnenie vo svetlosivej farbe

MAGNETIC (ZEN+)

Výbava

Personalizácia interiéru

DIZAJN
• Ozdobný panel floating console v dizajne Silver Wood 

(dizajny Dot Effect alebo Hologram dostupné ako variant 
bez príplatku)

•  Kožené čalúnenie vo svetlosivej farbe (v stredovej 
časti, bočné prvky v hnedej farbe)

•  Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Quartz čierne 
s diamantovým efektom

RIADENIE 
•  Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami
•  Systém Electronic Damper Control (prispôsobenie 

tuhosti tlmičov)

KOMFORT
•  Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s reguláciou 

bedrovej opierky, s masážnou funkciou a s pamäťou 
nastavenia polohy sedadla vodiča

•  Vyhrievané predné sedadlá
•  Elektricky nastaviteľné, elektricky sklopné  

a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou 
nastavení

•  Atermické čelné sklo

BEZPEČNOSŤ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY RIADENIA
•  Systém varovania pred neúmyselným opustením 

jazdného pruhu
•  Automatické prepínanie diaľkových a stretávacích 

svetiel
•  Systém varovania pri prekročení rýchlosti  

s rozpoznávaním dopravných značiek

INITIALE PARIS (MAGNETIC+)

Výbava

* Sedadlá potiahnuté kožou (farbená pravá koža) – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú potiahnuté impregnovanou látkou.

DIZAJN 
•  Prístrojová doska v hnedej farbe s prešívaním 

(prístrojová doska v dvojfarebnom spracovaní sivá 
a hnedá s prešívaním ako variant bez príplatku)

•  Kožené čalúnenie* Nappa v hnedej farbe (Nappa 
Camaieu v sivohnedej farbe ako variant bez príplatku)

•  Ozdobný panel floating console v dizajne Silver 
Wood (dizajn Initiale Paris dostupné ako variant bez 
príplatku)

•  Označenie Initiale Paris
•  Koberčeky Initiale Paris vpredu a vzadu
•  Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Initiale Paris

KOMFORT
•  Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné 

v 8 smeroch, manuálne nastaviteľná dĺžka sedáka, 
elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch 
s masážnou funkciou a s pamäťou polohy

•  5 opierok hlavy typu Relax
•  Vyhrievané a ventilované predné sedadlá
•  Trojzónová automatická klimatizácia
•  Elektrické, bezdotykové ovládanie veka batožinového 

priestoru s možnosťou nastavenia uhla otvárania

MULTIMÉDIÁ 
• Bose® Surround Sound System, s 11 reproduktormi 

a funkciou Active Noise Control

BEZPEČNOSŤ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY RIADENIA
• Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná 

parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent – 
pozdĺžny, kolmý a uhlový)

• Safe Distance Warning, Active Emergency Braking 
System

Prístrojová doska v hnedej farbe s prešívaním Kožené čalúnenie Nappa 
v hnedej farbe

Kožené čalúnenie Nappa 
Camaieu v sivohnedej farbe 
(ako voliteľná výbava bez 
príplatku)

Disky kolies z ľahkých zliatin 19",
dizajn INITIALE PARIS

Ozdobný panel floating 
console v dizajne Silver 
Wood

Ozdobný panel floating 
console v dizajne Initiale 
Paris (ako voliteľná výbava 
bez príplatku)



Technické údaje Rozmery

MOTOR Energy dCi 130 Energy dCi 160 EDC Energy TCe 225 EDC

Palivo nafta nafta benzín
Typ prevodovky manuálna 6-stup. dvojspojková EDC – 6-stup. automatická dvojspojková EDC – 7-stup. automatická
Počet miest 5/7 5/7 5/7
Typ motora 4-valcový turbo 4-valcový twin-turbo 4-valcový turbo
Typ vstrekovania priame Common Rail priame Common Rail priame 
Zdvihový objem (cm3) 1 598 1 598 1 798
Počet valcov/ventilov 4/16 4/16 4/16
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min 96 (130) pri 4 000 118 (160) pri 4 000 165 (225) pri 5 600
Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min 320 pri 1 750 380 pri 1 750 300 pri 1 750
Stop&Start / Energy Smart Management áno/áno áno/áno áno/áno
Filter pevných častíc áno áno -

RIADENIE Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Priemer otočenia na 1 otočku volantu bez systému 4Control/s ním (m) 17 / – 17 / 13 17 / 13
Počet otáčok volantu medzi dorazmi bez systému 4Control/s ním (m) 2,8 / – 2,8 / 2,4 2,8 / 2,4

VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h) 191 202 224
Zrýchlenie 0 – 100 km/h 10,7 9,9 7,6

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2 
Objem palivovej nádrže (l) 58 58 58
Emisie C02 (g/km) 116 120 152
Mestská premávka (l/100 km) 5,1 5,1 8,7
Mimomestská premávka (1/1 00 km) 4,2 4,4 5,6
Priemerná spotreba (l/100 km) 4,4 4,6 6,8

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Oceľové kolesá a disky kolies z ľahkých zliatin 17" 235/65 R17 104V – –
Disky kolies ľahkých zliatin 18" 235/60 R18 103V 235/60 R18 103V 235/60 R18 103V
Disky kolies ľahkých zliatin 19" – 235/55 R19 101W 235/55 R19 101W

BRZDOVÝ SYSTÉM
Vpredu: ventilované kotúče – priemer (mm) / hrúbka (mm) 320 / 28
Vzadu: plné kotúče – priemer (mm) / hrúbka (mm) 290 / 11

HMOTNOSTI (kg)**
Pohotovostná hmotnosť 1 540 / 1 660* 1 659 / 1 660* 1 610 / 1 649*
Celková prípustná hmotnosť 2 353 2 471 2 393
Celková prípustná hmotnosť brzdeného prívesu 2 000 2 000 2 000

 * 5-miestna/7-miestna verzia. 
 ** Uvedené hmotnosti sa týkajú základnej verzie bez voliteľného príslušenstva a môžu sa líšiť v závislosti od špecifikácií.

Výška spotreby paliva a emisií C02 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať jedno-
tlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu spaľovania vám odporúčame preštudovať si tipy dostupné na www.renault.sk. 
Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z prevádzky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade s príslušnými predpismi 
o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3)

Min. objem VDA, 5-miestne usporiadanie/ 
7-miestne usporiadanie so zloženým 
3. radom sedadiel

680/614

Objem VDA s rozloženým  
3. radom sedadiel 247

Max. objem VDA pri zložení zadných 
sedadiel (pod strechu), 5-miestna verzia
                                            7-miestna verzia

2 101 
2 035

ROZMERY (mm)
A Rázvor 2 884
B Celková dĺžka 4 857
C Predný previs 1 034
D Zadný previs 939
E Rozchod vpredu (kolesá 18") 1 630
F Rozchod vzadu (kolesá 18") 1 621

G
Celková šírka bez spätných zrkadiel
                                    vrátane zrkadiel
                       so zloženými zrkadlami

1 888
2 128
1 914

H Výška nezaťaženého vozidla 1 677
H1 Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla 2 106
J Výška prahu nezaťaženého vozidla 710

K Svetlá výška zaťaženého vozidla 160
L Priestor na nohy vo výške kolien v 2. rade 308
M Šírka v lakťoch vpredu 1 549

M1 Šírka v lakťoch vzadu 1 543
N Šírka v ramenách vpredu 1 494

N1 Šírka v ramenách vzadu 1 480

P
Výška pod strechu pod uhlom 14°  
na predných sedadlách  
(bez strešného okna/s ním)

906 / 876

P1
Výška pod strechu pod uhlom 14°  
na zadných sedadlách  
(bez strešného okna/s ním)

874 / 840

Y

Šírka otvoru batožinového priestoru 
v hornej časti
Maximálna šírka otvoru batožinového 
priestoru 

870

1 160

Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru 
v dolnej časti 1 140

Y2 Šírka batožinového priestoru medzi 
podbehmi 1 090

Z Výška otvoru batožinového priestoru 800

Z1 Maximálna užitočná dĺžka batožinového 
priestoru (zadné sedadlá v zloženej polohe) 2 020

Z2 Užitočná dĺžka k zadným sedadlám 1 075
Z3 Výška pod kryt 460


