НОВИЯТ SUV

RENAULT
AUSTRAL
E-Tech full hybrid

tech control.
take control.

Новият SUV Renault Austral E-Tech hybrid променя играта:
атлетичен дизайн, E-Tech full hybrid двигател до 200 к.с. и mild
hybrid двигател до 160 к.с. за удоволствие зад волана и контрол
на разхода на гориво, openR и head-up дисплей с обща екранна
площ от 984 cм2 *, openR link мултимедийна система с вградени
Google услуги и система 4Control advanced* за впечатляваща
стабилност.
* в зависимост от версията и двигателя.

E-Tech
full hybrid
двигател с
200 к.с.

32
усъвършенствани
системи в помощ
на водача*
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link и head-up
дисплей*

технология
4Control
advanced*

575 дм3* VDA
обем на
багажника

световна
премиера на
версията
esprit Alpine

design control

В новият SUV Renault Austral E-Tech hybrid световна премиера
прави версията esprit Alpine: емблеми esprit Alpine, ексклузивен
екстериорен цвят сив schiste с матово покритие, предна броня
със спортен панел в сатиниран сив цвят, 20-инчови алуминиеви
джанти daytona, 3D LED задни светлини с динамични мигачи,
тапицерия Alcantara® със сини шевове, волан, облицован с кожа
nappa* със сини/бели/червени шевове.
* за повече информация относно използваните материали можете
да се свържете с вашия търговски консултант.

1. Новият head-up дисплей(1) с площ от 210
см2 проектира основната информация
директно на предното стъкло
2. Ергономичният плъзгащ се подлакътник(1)
позволява удобно използване на
мултимедийния екран. Той разполага и
с интелигентна вертикална стойка за
смартфони, както и с индукционно зарядно
устройство(1)
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tech control
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В интериора всичко се обединява за едно изключително изживяване.
Кокпитът съдържа 774 см2 openR link и 210 см2 head-up дисплей за обща
дисплейна повърхност от 984 см2 (1). Мултимедийната система openR
link интегрира свързаните услуги My Renault и вградените Google
услуги(2) с до 35 приложения(3) и изключително съдържание: планирайте
пътуване, кажете му да регулира температурата или слушайте
любимата си музика. Новата премиум система Harman Kardon® включва
усилвател с мощност 485 вата и 12 високоговорителя, които създават
завладяващо, адаптивно и лесно за управление звуково изживяване. До 5
различни конфигурации ви позволяват да персонализирате автомобила
според вашите желания с multi-sense. Звук и реакция на двигателя,
чувствителност на кормилното управление, избор на светлина и стил
на екрана на водача.

(1) в зависимост от версията. (2) свързаните услуги My Renault, Google Maps и Google
Assistant се предлагат безплатно за срок от 5 години, считано от датата на
доставка на вашия автомобил. (3) благодарение на предлагания от Renault пакет за
данни от 3GB (валиден за 6 месеца) можете да изтеглите желани приложения от Google
Play в автомобила. Google е марка на Google LLC. Предлаганите приложения в Google
Play зависят от държавата.

1. openR link с визуализация на енергийните
потоци при E-Tech hybrid двигател
2. система 4Control advanced* до 50 км/ч,
задните колела се въртят в обратна
на предните посока с цел намаляване
радиуса на завой
3. система 4Control advanced* над 50 км/ч,
задните колела се въртят в посоката
на предните за увеличена стабилност и
сигурност
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контрол зад волана
Новият SUV Renault Austral E-Tech hybrid е еталон за ефективност:
мощно ускорение, впечатляваща стабилност. Системата
4Control Advanced* позволява прецизни и безопасни траектории.
В града управлението на 4-те колела прави автомобила
изключително пъргав, с радиус на завой от 10,1 м, сравним с този на
градски автомобил. Изключителната хибридна технология E-Tech
е резултат от опита на Renault във F1®. Шофирате безшумно в
електрически режим в градските зони, като при намаляване на
скоростта и спиране батерията се зарежда автоматично. Няма
нужда да включвате автомобила в електрически контакт. Що се
отнася до технологията mild hybrid, тя се предлага с 12V батерия.
Електрическата хибридизация подпомага двигателя във фазата
на ускорение за по-добри усещания зад волана и по-ниски разход на
гориво и CO2 емисии.
* в зависимост от версията.
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space control
Обгръщащото и иновативно място на водача е част от
вашето изживяване. Централната конзола предлага щедро
пространство с полезно място за съхранение до 35 л*. Отзад,
плъзгащата се задна седалка* с ход от 16 см осигурява найголемия радиус за движение на коленете в категорията или
обем на багажника до 575 дм3* VDA. А когато ръцете ви са
заети, моторизираната задна врата се отваря автоматично
с лесно движение с крак под задната броня.
* в зависимост от версията.

цветове

ледниковобял*

огненочервен**

перленобял**

черен**

син „метал“**

сив „shiste“**

* цвят неметалик
** цвят металик
*** с матово покритие

сив „shiste“ ***

Снимките имат илюстративен характер.

размери и обеми

2 100
1 618

925

2 667

917

4 510

1 370

1 589

1 825
2 083

1 336
1 055

Обем на багажника (дм3 vda)
Размери в мм.

С фиксирана задна седалка
С плъзгаща се задна седалка с ход 16 см
Максимален обем със сгъната задна
седалка

mild hybrid

E-Tech full hybrid

500

430

до 575

до 555

1 525

1 455

QR code
à intégrer par
cellule-edition.
eol@diadeis.
com

конфигурирайте и поръчайте
SUV Renault Austral E-Tech hybrid

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към момента на нейното
издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за постоянно
усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки момента да внася изменения в описаните и представени
спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските представители на Renault се уведомяват за тези изменения възможно
най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават,
като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен
Търговски представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията,
възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните
цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права запазени. Забранено
е възпроизвеждането под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата
публикация пез предварителното писмено съгласие на Renault.
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