
Nye

Renault GRAND SCENIC







En ny tilnærming til 
flerbruksbilen
Er det ikke herlig å være foreldre i dag? Og å kunne kjøre barna hit 
og dit i den nye flerbruksbilens tidsalder? Den nye GRAND 
SCENIC har fått nye proporsjoner, fint utformede linjer og en eks-
klusiv farge, Brun Vison, som gir den et særpreget utseende. Den 
nye generasjonen GRAND SCENIC   har innovative detaljer over-
alt. Gjennom en designmessig totaloverhaling har Renault lyktes 
med å gi bilen et tiltrekkende ytre. Innvendig finner vi fleksible, 
modulbaserte løsninger som kan tilpasses enhver families behov, 
og Renaults nye teknologiløsninger gir komfort og trygghet, blant 
annet i form av en rekke nettbaserte funksjoner. Inne i GRAND 
SCENICs romslige kupé er det plass til sju personer. Renault har 
lyktes med å tenke nytt og skape en attraktiv og ikke minst roms-
lig flerbruksbil for dagens og morgendagens familier.







Påfallende  
moderne

Den nye GRAND SCENIC er som deg: Den bryr seg ikke om å 
gjøre som alle andre. Med 20-tommers «tall & narrow»-felger 
med lav rullemotstand som gir et lavere energiforbruk, har den 
proporsjoner vi aldri før har sett på en serieprodusert bil. En kom-
plett serie med felger, som blant annet omfatter Exception Aero-
design-felgene, bidrar til et aerodynamisk utseende. Den 
 tofargede utførelsen fremhever den nye designen, og takbøylene 
i anodisert aluminium kompletterer designen ytterligere. De nye 
lyktene med C-fasong er utstyrt med full-LED Pure Vision-tekno-
logi*. De vertikale baklyktene har Edge Light-teknologi med 3D- 
effekt. Lyssignaturen skiller seg ut i mengden og er like elegant i 
dagslys som i mørket.

* Full-LED er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr).





Familiebilen
Den nye GRAND SCENIC er utviklet for å gi maksi-
mal komfort både til fører og passasjerer og byr på 
mange nye og smarte detaljer. Kupeen er både lys 
og romslig, med panoramaglasstak* og hele sju 
 sitteplasser. Overalt i bilen finner du integrert utstyr 
som gjør hverdagen enklere, og Renaults One 
 Touch-system** er bare ett eksempel på det: Et lite 
trykk på Renault R-LINK 2-konsollens nye berø-
ringsskjerm (eller betjeningen i bagasjerommet) er 
alt som skal til for å legge ned baksetene slik at du 
får et lastevennlig bagasjerom med flatt gulv. Bak-
setet (2 + 1 seter) med tre sitteplasser kan skyves 
frem og tilbake, slik at plassen i kupeen til enhver tid 
kan utnyttes optimalt.

* Panoramaglasstak er ekstrautstyr.
** Avhengig av utstyrsnivå.





Ryddige  
løsninger

Den nye GRAND SCENIC har til sammen 63 liter med 
oppbevaringsrom. Det er ny rekord! La oss starte med den 
skinnemonterte Easy Life-konsollen med oppbevarings-
plass på 13 liter, som har blitt et av GRAND SCENICs 
kjenne merker: Den kan skyves frem mot førerplassen hvis 
du ønsker en cockpitlignende kupéinnredning, eller 
 trekkes bakover hvis du vil at hele familien skal ha glede av 
den. Foran har du et oppbevaringsrom med integrert 
armlene og belysning. Bak er det i tillegg til en uttakbar 
opp bevaringsboks, to USB-porter, en jack-kontakt og et 
12 V strømuttak*. Alt virker så enkelt og logisk at man kan 
lure på hvorfor ingen har tenkt på det før! Easy Life- skuffen 
er en annen smart innretning med stor plass (11,5 liter), 
 kjølefunksjon og safe-funksjon. En praktisk og enkel 
 løsning for oppbevaring av personlige eiendeler.

* Avhengig av utstyrsnivå.





Stor plass og ditto frihet

Komfortabel, romslig og fleksibel. Den nye GRAND SCENIC gir deg en deilig følelse av å ha massevis av plass å boltre deg på. Med sju sitteplasser er det enkelt 
å ta med seg hele familien på tur. Andre seterad består av 1 + 2 seter montert på skinner, og de to setene på tredje rad kan legges ned med et trykk på One 
Touch-betjeningen*. Resultatet er et bagasjerom på 533 dm3**. Bilen kan også bestilles uten de to bakerste setene. Du får da romslige 718 dm3** til rådighet.

* Avhengig av utstyrsnivå.
** VDA-tall.



Fullspekket med teknologi

Velkommen inn i cockpiten på den nye GRAND SCENIC. Det nye multimediesystemet R-LINK 2 er et kontroll- og nettverkssenter med vertikal berørings-
skjerm på 8,7 tommer*. Det er intuitivt i bruk, reagerer raskt og har mange forskjellige funksjoner, blant annet MULTI-SENSE**, som gir deg valget mellom 
fem forskjellige kjøremoduser og fem forskjellige farger på kupébelysningen. Head-up-displayet** i farger gir deg full oversikt over alle nyttige data uten å 
måtte flytte blikket fra veien, og gir en trygg og sikker kjøreopplevelse. Det er ikke mer enn rett og rimelig at også de voksne skal kunne unne seg noe ekstra 
flott en gang iblant.

* 8,7 tommer vertikal skjerm er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr). På utstyrsversjon Zen er skjermen horisontal med størrelse 7 tommer.
** MULTISENSE og Head-Up-display er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr).







For å kunne nyte opplevelsen i fulle drag må man føle seg trygg. Med tilgang til det siste nye innen teknologiske hjelpemidler som øker sikkerheten og 
 komforten ute på veien, gir den nye GRAND SCENIC deg en tryggere og mer avslappende kjøreopplevelse. For eksempel følger trøtthetsvarsleren* med på 
 kjøringen din. Filholderassistenten* justerer kursen hvis bilen skulle krysse en kjørefeltlinje uten at blinklyset blir satt på. Den aktive nødbremsassistenten 
(AEBS) med fotgjengersensor gjør bykjøringen tryggere.

* Trøtthetsvarsler og filholderassistent er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr).

Integrert intelligens





Renault slutter aldri å forbløffe eller finne opp nye 
ting. Men det er alltid en tydelig idé bak nyskapingen: 
Interiørene er gjort nærmest uendelig fleksible for å 
sikre optimal komfort, praktiske førerassistent-
systemer styrker sikkerheten, kjøreegenskapene kan 
tilpasses førerens foretrukne kjørestil, og et eksklu-
sivt lydanlegg fra Bose® forsterker kjøregleden ytter-
ligere*. Det er vanskelig å beskrive med ord. Du kan 
bare glede deg til å oppleve det selv!

Overlegen  
funksjonalitet

* BOSE® lydanlegg er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr).



Personlige assistentsystemer

Aktiv nødbremsassistent med fotgjengersensor (AEBS)
Den aktive nødbremsassistenten aktiveres dersom det er fare for kollisjon med bilen foran eller 
en fotgjenger. Systemet varsler deg, og dersom du ikke reagerer eller ikke bremser kraftig nok, 
aktiveres bremsene automatisk.

Easy Park Assist
Gjør det enkelt å lukeparkere, parkere på skrå eller på tvers. Systemet bruker sensorer til å måle 
den tilgjengelige plassen og tar deretter over styringen til bilen er parkert.

Den nye GRAND SCENIC har praktiske hjelpemidler i enhver situasjon. Bakkestartassistanse er bare ett eksempel. Lyktene med full-LED-teknologi gjør 
 mørkekjøringen tryggere: Når en annen bil nærmer seg, blendes lysene ned automatisk, og takket være cornering-funksjonen følger lyktene svingene. Ny 
elektronisk stabilitetskontroll (ESP) og antispinnfunksjon (ABS) gir deg full kontroll over bilen uansett kjøreforhold.

* Full-LED-teknologi er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr).
** Easy Park Assist er kun tilgjengelig på BOSE Edition (ekstrautstyr).



Adaptiv cruisekontroll
Hold avstand! Den adaptive cruisekontrollen* regulerer den innstilte hastigheten automatisk, 
slik at du holder trygg avstand til bilen foran.

Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning
Systemet hjelper deg å avpasse farten etter trafikkskiltene som registreres av kameraet. Du blir 
varslet via symboler på dashbordet.

* Adaptiv cruisekontroll er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr), ikke på 1,2 TCe.



Alltid på nett
Det nettilkoblede R-LINK 2-systemets 8,7-tommers vertikale be-
røringsskjerm(1) har mange spennende funksjoner. Du har et digi-
talt kontrollsenter i din hule hånd: Bilfunksjonen gir deg full kon-
troll over MULTI-SENSE-systemet(2), de modulbaserte baksetene 
med One Touch-funksjonalitet og de forskjellige førerassistent-
systemene. Navigasjonsfunksjonen gir tilgang til kart fra Tom-
Tom og TomTom Traffic-funksjonalitet(3). I tillegg får du en funk-
sjon for handsfree telefonsamtaler med Bluetooth®-tilkobling, og 
du har tilgang til favorittmusikken din via multimediemodulen.
Og det stopper ikke der: Renault R-LINK 2 går enda ett skritt len-
ger og tilbyr et stort utvalg av apper og funksjoner som er like 
lette å bruke og tilpasse som på et vanlig nettbrett. Du finner 
dem i R-LINK Store. For at du eller andre som bruker bilen, ikke 
skal måtte gjøre innstillingene på nytt hver gang de setter seg 
inn bak rattet, er det dessuten mulig å lagre opptil seks forskjelli-
ge profiler med innstillinger for klimaanlegg, seter osv. Perfekt for 
storfamilien! Fra 2017 kan du også dra nytte av Apple CarPlay- 
eller Android Auto-funksjoner. R-LINK 2-skjermen gir tilgang til 
apper på Apple- eller Android-telefonen din (hvilke som til enhver 
tid er tilgjengelige, avhenger blant annet av om du kjører eller 
står stille), slik at turen blir enda mer behagelig(4).

(1) 8,7 tommer vertikal skjerm er kun tilgjengelig på BOSE Edition (standardutstyr). 
På utstyrsversjon Zen er  skjermen horisontal med størrelse 7 tommer.  (2) Multi- 
sense er kun tilgjengelig på BOSE Edition. (3) Gir trafikk informasjon i sanntid. 
 Tjenesten er gratis de tre første årene. (4) Gjelder biler produsert etter mars 2017.





1. Visning av instrumenter. Hver modus har sin visningsstil og sitt sett med data som vises. 2. Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner. Få kontroll på kupétemperaturen og spar 
energi i ECO-modus. 3. Punktbelysning. Se punktbelysningen skifte farge fra grønt til blått, sepia, rødt eller lilla. 4. Sete med massasjefunksjon. I Comfort-modus kan du tilpasse styrken på 
massasjen etter eget ønske, slik at kjøreopplevelsen blir mest mulig behagelig. 5. Rattmotstand. Bilen er utstyrt med intelligent servostyring. Rattmotstanden avhenger av den valgte kjøre-
modusen. 6. Motorrespons. Akselerasjonsresponsen endrer seg fra kjøremodus til kjøremodus – som om du skifter til en annen bil! 7. Motorlyd. Fra beroligende summing til skikkelig gromlyd! 
Lyden er tilpasset bilens øvrige egenskaper i de ulike modusene.
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Du bobler over av ideer, og smaken forandrer seg stadig. Én 
dag er du i det sporty hjørnet, den neste er du mer leken av 
deg. Med MULTI-SENSE-systemet kan du tilpasse kjørestilen i 
nye GRAND SCENIC etter dagsformen og humøret. Betje-
ningen i midtkonsollen gir tilgang til fem forskjellige kjøre-
moduser: Neutral, Sport, Comfort, Personal og Eco. MULTI- 
SENSE virker umiddelbart. Motorresponsen, gasspedalens 
følsomhet, tidspunkt for girskift, styrefølelsen, førersetets 
massasjefunksjon og punktbelysningen i kupeen endrer seg 
fullstendig. Sepia, rødt, blått, lilla eller grønt: Fargene på punkt-
belysningen rundt om i kupeen, i dørpanelene foran og bak, på 
instrumentpanelet og på R-LINK 2-systemet tilpasses til dine 
ønsker. Som om du hadde hatt fem biler å velge mellom!

Kjøreopplevelsen





Ingeniørene hos Bose® og Renault har gått sammen om å 
skreddersy et surroundanlegg til den nye GRAND SCENIC. 
 Elleve avanserte høyttalere optimalt plassert rundt om i kupeen 
forvandler nye GRAND SCENIC til en konsertsal. Senterhøyt-
taleren foran gir en svært virkelighetstro gjengivelse av stem-
mer og instrumenter. Surroundhøyttalerne basert på teknologi 
utviklet hos Bose tilfører lyden en unik og oppslukende dimen-
sjon. Uansett hvor i nye GRAND SCENIC du sitter, får du en 
 omsluttende og sanselig lydopplevelse.

Skreddersydd lyd  
fra Bose®





En plass til alt
Nye GRAND SCENIC setter nye rekorder når det gjelder smart oppbevaringsplass. I tillegg til den store skinnemonterte midtkonsollen 
og Easy Life-skuffen finner du også mange andre praktiske rom. For eksempel er det et skjult rom under gulvet med plass til ting du bare 
bruker en gang iblant. One Touch-systemet gjør det enkelt å legge ned baksetene, slik at du får et flatt gulv. Passasjersetet foran kan 
dessuten felles ned til et flatt bord, noe som svært praktisk når du skal ha med deg lange gjenstander.





Chromo zone GRAND SCENIC i all sin fargeprakt

Utstyrsversjoner Standard- og ekstrautstyr

Tekniske data Motorytelse og dimensjoner

Dimensjoner Volum og dimensjoner

Carlab



Hvit Glacier

Grå Platine (M)

Hvit Nacré (M)

Blå Cosmos (M)

Sort Etoilé (M)

Brun Vison (M)

Grå Cassiopée (M)

Rød Carmin (M)

Beige Dune (M) Blå Céleste (M)

Bildene er kun illustrasjoner. Avvik kan forekomme. M: Metallic lakk.

Chromo zone



Utstyrsversjoner
ZEN

Setetrekk i sort tekstil

Silverstone 20“ alufelg

* Okseskinn.

STANDARDUTSTYR

Sikkerhet og førerassistentsystemer
• Active Emergency Braking System (AEBS) 

med fotgjengervarsling
• ABS med nødbremsassistent
• Frontkollisjonsputer i begge forsetene (kan 

kobles fra på passasjersiden)
• Bekken-/brystkollisjonsputer på begge sider 

foran
• Sidekollisjonsgardin i taklinjen,  

foran/2 seterad
• Varsel for sikkerhetsbelte, alle sitteplasser
• Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjen-

ning
• Elektronisk startsperre
• Sikkerhetsbelter med regulerbar høyde og 

doble beltestrammere i fører- og 
passasjersetet foran

• Automatisk aktivering av sentrallåsen under 
kjøring

• Elektronisk stabilitetsprogram ESP®, 
antispinn (ASR), elektronisk krengnings-
reduksjon og bakkestartassistanse

• Cruise control og hastighetsbegrenser
• Elektrisk regulerbare sidespeil med avisings-

funksjon og blinklys
• LED-blinklys
• Barnesikring på bakdørene

• Overvåking av dekktrykk
• Filskiftevarsler
• Parkeringssensorer foran og bak
• Elektrisk parkeringsbrems 

Kjøring
• ECO Monitoring: råd for en miljøvennlig 

kjørestil
• Girskiftindikator
• ECO-modus
• Kjørecomputer
• Konfigurerbare digitale instrumenter og 

indikatorer på 7-tommers TFT-panel

Komfort
• Regn- og lyssensorer
• Elektriske vindusheiser ”one-touch”  foran 

og klemsikring bak
• Solskjerm med sminkespeil på fører- og 

passasjersiden foran
• Førersete med høyderegulering og justerbar 

korsryggstøtte
• Sju seter (de to setene på tredje rad kan 

felles ned til et flatt gulv)
• Ratt med manuell høyde- og dybderegulering
• Handsfree-kort for opplåsing og oppstart: 

Lysene slår seg på når du nærmer deg,  
og bilen låses når du beveger deg bort  
fra den

• Automatisk klimaanlegg med to 
tempe ratur soner, luftkvalitetssensor og 
lukt-/partikkelfilter

 
Multimedia
• R-LINK 2: multimedieradio med 7-tommers 

berøringsskjerm med høy oppløsning, 
Bluetooth®-basert lydstreaming, USB-port, 
jack-kontakt, SD-kort, sentralstyring av 
mange funksjoner (deriblant førerassistent-
systemer og klimaanlegg), 6 høyttalere. 

• 1 12 V-kontakt + 2 USB-porter +  
1 jack-kontakt foran

Innredning
• Isofix-fester på ytre sitteplasser andre 

seterad
• Uttrekkbar bagasjeromsgardin for tildekning 

av bagasje
• Oppbevaringsrom i gulvet (to foran og to 

bak)
• Oppbevaringslommer bak på forsetene
• Skuff under førersetet

Innvendig design
• Skinnratt*
• Girspakkule i skinn*
• Setetrekk i sort tekstil med preget struktur

Utvendig design
• Lyssignatur med C-formede LED-lykter
• Baklykter med Edge Light-teknologi med 

3D-effekt
• Dørhåndtak i samme farge som karosseriet
• Tåkelys
• Takrails
• 20-tommers Silverstone-felger i lettmetall
• Luftfyllings- og dekkreparasjonsett (utgår 

dersom reservehjul velges)
• Sidelister i krom 

EKSTRAUTSTYR
• Metallic lakk
• Tofarget karosseri (tak og speilhus i Sort 

Étoilé eller Grå Cassiopée, avhengig av 
karosserifargen)

• Reservehjul 17”
• Bagasjenett 
• ”Pack Flex”- Skyvbar midtkonsoll & 12v 

kontakt rad 2 
• ”Pack Easy”- automatisk innfellbare 

sidespeil, automatisk uttrekkbar og avkjølt 
hanskeromsskuff, solskjerming bakre 
sideruter 

• ”Pack Look”- mørktonede ruter, automatisk 
avblendbart innvendig bakspeil, & 
panorama glasstak (fast) 

• 5-seter



Utstyrsversjoner
BOSE® EDITION (ZEN+)

STANDARDUTSTYR

Sikkerhet og førerassistentsystemer
• Trøtthetsvarsler
• Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjen-

ning kombinert med navigasjonssystemets 
fartsbegrensning

• Avstandsvarsling
• Head-up-display i farger
• Adaptiv cruise control (gjelder ikke utgaver 

med bensinmotor)

Kjøring
• MULTI-SENSE (valg mellom forskjellige 

kjøremoduser som påvirker gassrepons, 
styring, girkasse, motorlyd, instrument-
panel, interiørbelysning etc.)

Komfort
• Førersete med massasjefunksjon og 

elektrisk justerbar korsryggstøtte
• Uttrekkbar ekstra lårstøtte førersete
• 2 LED-leselamper i midten foran + 2 

LED-leselamper på sidene ved andre 
seterad + 2 LED-leselamper på sidene ved 
tredje seterad (gjelder sjuseter)

• Baksetespeil (for å holde øye med barna)

• Solskjerm med belyst sminkespeil på 
fører- og passasjersiden foran

• Elektrisk innfellbare sidespeil med 
innstigningslys på undersiden

• Skinnemontert Easy Life-midtkonsoll med 
armlene

Multimedia
• R-LINK 2: nettilkoblet multimediesystem 

med stor 8,7-tommers vertikal berøringss-
kjerm med høy oppløsning, Bluetooth®-ba-
sert lydstreaming, USB-port, jack-kontakt, 
SD-kortplass, sentralstyring av mange 
funksjoner (deriblant førerassistentsystemer 
og klimaanlegg), Europa-kart i 3D, 
nettbaserte tjenester

• Lydanlegg fra Bose® med 11 høyttalere
• 12V uttak bak

Innredning
• Fleksibelt interiør med One Touch-betjening 

(bakseter kan felles ned via R-Link-skjermen 
eller panel i bagasjerommet)

• Oppbevaringsrom på 0,5 l på førerens 
venstre side

• Easy Life-skuff (med belysning og kjøling)

Innvendig design
• Automatisk avblendbart innvendig speil
• Sotede sideruter bak og sotet bakrute

Utvendig design
• Full-LED Pure Vision-frontlykter
• 20-tommers Quartz-felger i aluminium

EKSTRAUTSTYR
• Tofarget karosseri (tak og speilhus i Sort 

Étoilé eller Grå Cassiopée, avhengig av 
karosserifargen)

• 5-seter
• Reservehjul 17”
• Fast panorama-glasstak
• Blindsonevarsling, 360° sensorer 
• Pack City – parkeringsassistent, blindsone-

varsling, 360° sensorer 
• Pack Parking – parkeringsassistent, 

ryggekamera 
• Seter i sort skinn*, massasje & 8-veis 

elektrisk justering 
• Seter i lys grått skinn*, massasje & 8-veis 

elektrisk justering

Quartz 20” alufelg

Setetrekk i sort tekstil Setetrekk i sort skinn* Setetrekk i grått skinn*

* Okseskinn.



* Okseskinn.Grand Scenic med panoramaglasstak. Quartz 20” alufelg BOSE® lydanlegg.

Seter i skinn, lys grå*

Seter i skinn, sort*





Skreddersydde krefter

Energy TCe 130
Effektiv og smidig

Bensinmotoren Energy TCe 130 er utstyrt med 
en turbo som gir den store krefter. Den er smi-
dig, reagerer hurtig allerede ved lave turtall og 
makter å forene et beskjedent forbruk med 
stor kjøreglede.

Energy dCi 110 
Bekvem kjøring

dCi 110 dieselmotoren har et klart mål: Ytelse 
og effektivitet i hverdagen. Den er for alle som 
vil kombinere økonomi og kjøreglede. Motoren 
leveres i kombinasjon med en 6-trinns manuell 
girkasse, eller en 7-trinns automatgirkasse 
med dobbelclutch.





Teknisk bilde av Grand Scenics kollisjonsputer.



* Inkl. fører. Avhengig av utstyrsnivå.

Energy  
TCe 130 

Energy 
dCi 110

Energy 
dCi 110 EDC

Slagvolum (liter) 1,2 1,5 1,5
Drivstoff Bensin Diesel Diesel
Avgassrensing EURO6b EURO6b EURO6b
Girkasse Manuell Manuell Automatisk

MOTOR
Slagvolum (cm3) 1 198 1 461 1 461 
Antall sylindere/ventiler 4/16 4/8 4/8
Kompresjonstall 9,25 15,9 15,9
Maks. effekt i kW CEE/ved omdreiningstall på (o/min.) 97/5 500 81/4 000 81/4 000 
Maks. dreiemoment i Nm CEE/ved omdreiningstall på (o/min.) 205/2 000 260/1750 260/1750
Innsprøytning Direkte + turbo Direkte + turbo Direkte + turbo
Partikkelfilter Nei Ja Ja
Stop & Start Ja Ja Ja

GIRKASSE
Antall gir 6 6 7
Hastighet ved 1 000 o/min i 1.-gir 7,04 7,99 7,09
2.-gir 13,32 15,29 11,95
3.-gir 19,19 24,29 19,42
4.-gir 26,76 35,54 28,61
5.-gir 34,29 45,65 36,99
6.-gir 42,85 53,17 46,33
7.-gir - - 57,82

HJULOPPHENG – STYRING OG DRIVLINJE
Servostyring Elektrisk variabel servostyring
Svingdiameter mellom fortauskanter (m) 11,39
Antall rattomdreininger (mellom ytterposisjonene, avhengig av modell) 1,41 (+/– 508°)
Diameter stabilisatorstag foran/bak (m) 27/22 mm
For-/bakaksel Pseudo MacPherson / halvstiv aksel
Hjuloppheng foran Ikke-bærende støtdemper med ActivPad for opphengsfjær
Hjuloppheng bak Skrå teleskopstøtdemper med gjennomslagsstopp integrert i hjulakselen

BREMSER
Foran: Ventilerte skiver diameter (mm) 320, tykkelse 28 mm
Bak: Hele skiver diameter (mm) 290, tykkelse 11 mm
Bremsekraftforsterker ABS
Elektronisk stabiliseringssystem ESP

FELGER OG DEKK
Standarddekk 195/55 R20
Standardfelger (tommer) 20 tommer

VEKT
Egenvekt 1560 1607 1615
Maks. tillatt (totalvekt) 2252 2298 2306
Tillatt vogntogvekt 3752 3798 3806
Nyttelast* 543-692 520-691 527-691
Maks. tilhengervekt (bremset) 1 850 1 850 1 850
Maks. tilhengervekt (ubremset) 750 750 750
Maks. last på taket (kg) 75 75 75

Tekniske data



Måltegninger

BAGASJEROMSVOLUM
Bagasjevolum, 7-seter VDA (dm3) 
(med tredje seterad i bruk)* 189

Bagasjevolum, 7-seter VDA (dm3) 
(med andre seterad i bruk)* 533

Bagasjevolum, 7-seter (liter) 
(med tredje seterad i bruk)* 233

Bagasjevolum, 7-seter (liter) 
(med andre seterad i bruk)* 596

Bagasjevolum, 5 seter VDA (dm3) 
(med andre seterad i bruk) 718

Bagasjevolum, 5 seter (liter)
(med andre seterad i bruk) 765

MÅL (mm)
A Total lengde 4 634
B Akselavstand 2 804
C Overheng foran 931
D Overheng bak 899
E Sporvidde foran 1 602
F Sporvidde bak 1 596
G Total bredde uten sidespeil 1 866
G1 Total bredde med sidespeil 2 128
H Høyde uten last uten/med takbøyler 1655
H1 Høyde uten last med åpen bakluke 2062
J Terskelhøyde uten last 680
K Markfrigang (med last) 117
L Benplass på andre seterad 109/255(3)

L1 Benplass på tredje seterad 128
M Kupébredde, albuerom foran 1 526
M1 Kupébredde, albuerom bak, andre seterad 1 484/1 478(3)

M2 Kupébredde, albuerom bak, tredje seterad 1 275

N Kupébredde, skulderbredde foran 1494
N1 Kupébredde, skulderbredde bak, andre seterad 1 417/1 399(3)

N2 Kupébredde, skulderbredde bak, tredje seterad 1 218
P Takhøyde bak ved 14° ryggstøvinkel, første seterad (vanlig tak/fast glasstak) 918/923

P1 Takhøyde bak ved 14° ryggstøvinkel, andre seterad (vanlig tak/fast glasstak) 886/879(2)

878/867(1)

P2 Takhøyde bak ved 14° ryggstøvinkel, tredje seterad 814
Y Innlastingsbredde i bagasjerom (øverst/maks.) 896/1 087
Y1 Innlastingsbredde i bagasjerom (nederst) 1 036
Y2 Bredde mellom hjulhusene 1 088
Z Innlastingshøyde 787

Høyde under innsynsbeskyttelse 450/428(3)

Z1
 Lastelengde bak andre seterad når setene er felt opp  
(under innsynsbeskyttelse/til gulvet)

840/1074

Z2 Lastelengde bak forsetet (uten passasjersetet felt ned i bordstilling) 1963
Z3 Maks. lastelengde (med for- og bakseter felt ned) 2847
Z4 Lastelengde bak tredje seterad 419

*  Volum under bagasjeromsgulv er med dekk rep. sett.

(1) 5-seter.  (2) 7-seter.  (3) 7/5-seter.   
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Vi har gjort alt vi kan for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved trykking. Brosjyren er utarbeidet med utgangspunkt i førproduksjonsmodeller eller prototyper. Renault har som målsetting å kontinuerlig 
forbedre sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til når som helst å endre spesifikasjonene, bilene og tilbehøret som er beskrevet og illustrert i denne brosjyren. Renault-forhandlerne vil bli informert om disse endringene så 
raskt som mulig. Versjonene kan variere fra land til land, og visse typer utstyr kan være utilgjengelig i enkelte land (standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Kontakt din lokale forhandler hvis du vil vite mer. Av trykktekniske årsaker 
kan fargene som vises i denne brosjyren, avvike noe fra de reelle fargene på lakk eller interiør. Med enerett. Enhver form for gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Renault.
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