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̨̯̬̖̦̖̏̌
лесно
товарене

ǵțȎȌTUȚUXșUXVȚXUȜUȒȚȐȊUȕXȐXȜțȕȒȞȐVȕTȓUȕX

Нуждаете
се от ефективен и функционален ван?
ȊTȕ
Новото Renault Express е точно за вас!
ǵVȊVȚVX$<J7HXNAC$FFXUXȚVȟȕVXȏTXȊTșXǹX
С асиметрични
задни врати, отварящи се на 180°,
TșȐȔUȚȘȐȟȕȐXȏTȌȕȐXȊȘTȚȐXVȚȊTȘȧȡȐXșUXȕTX  kX
полезен
обем
от
3,3 м3 и товарна
дължина от
ȗVȓUȏUȕXVȉUȔXVȚXXȔ
XȐXȚVȊTȘȕTXȌȢȓȎȐȕTXVȚX
 сXȔXșXȜȐȒșȐȘTȕTXȗTȕUȓȕTXȗȘUȋȘTȌTXȚVX
1,91 м
фиксирана панелна преграда, то предлага
ȗȘUȌȓTȋTXȕTȑȌVȉȘVȚVXșȢVȚȕVȠUȕȐUXȔUȎȌțX
най-доброто
съотношение между товарна и обща
ȚVȊTȘȕTXȐXVȉȡTXȌȢȓȎȐȕTXǪȢȊXȊUȘșȐȧȚTXșX
дължина.
Във
версията с шарнирна преграда,
ȠTȘȕȐȘȕTXȗȘUȋȘTȌTXșXȘUȠUȚȢȟȕVXȐXșȋȢȊTȡVXșUX
с решетъчно
и
се разделяне* и сгъваема
ȘTȏȌUȓȧȕU сгъващо
XȐXșȋȢȊTUȔTXșUȌTȓȒTXȕTXȗȢȚȕȐȒTX
ȐȔTȚUXȕTXȘTȏȗVȓVȎUȕȐUXȗȘVșȚȘTȕșȚȊVXVȚXXȔ
седалка
на пътника, имате на разположение X
șXȌȢȓȎȐȕTXȕTXȚVȊTȘUȕUXVȚX
XȔXǷȓȢȏȋTȡTȚTX
пространство
от 3,7 м3 с дължина
на товарене от
șUXșȚȘTȕȐȟȕTXȊȘTȚTXȗȘUȌȓTȋTXȘUȒVȘȌȕTX
2,36 ȠȐȘVȟȐȕTXȕTXVȚȊTȘȧȕUXVȚX
м. Плъзгащата се странична
врата
предлага
XȔȔXȏTXȌTX
рекордна
широчина
на
отваряне
от
716
мм,
ȚVȊTȘȐȚUXȓUșȕVXǵVȊVȚVX$<J7HXNAC$FFXUX
за даTȊȚVȔVȉȐȓȢȚXȏTXȊTș
товарите лесно. Новото Renault Express е
автомобилът
за вас.
ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɜɟɪɫɢɹɬɚ
ȌȢȓȎȐȕȈȕȈȚȖȊȈȘȍȕȍ ȔȐȗȓȢȏȋȈȡȐșȍșȚȘȈȕȐȟȕȐȊȘȈȚȐ
дължина на товарене 1,91 м

* в зависимост от версията.

ȚȚȟȠȞȎțȖȥțȜȜȠȐȎȞȭțȓȖȝȜșȓȕȓțȜȏȓȚȒȜ Ț

716 мм странично отваряне и полезен обем до 3,7 м3

ȎȟȖȟȠȓțȠȕȎȜȏȞȎȠțȜȐȖȔȒȎțȓȖȞȓȝșȖȘȖȞȎțȓțȎȟȨȒȨȞȔȎțȖȓȠȜțȎȟȚȎȞȠȢȜțȎ

асистент за обратно виждане и репликиране на съдържанието на смартфона

мултимедийна
система Easy Link 
ȔțȓȚȐȔȍȌȐȑȕȈșȐșȚȍȔȈ%,

̴̡̨̨̛̥̬̯
̛̛̥̱̣̯̥̖̔́̌̚
̨̹̯̪̏̌̌̌
̨̬̔̍̌
комфорт
и мултимедия
за вашата по-добра
̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̏
ефективност
ǪȘȍȔȍȚȖ@ȒȖȍȚȖ@ȗȘȍȒȈȘȊȈȚȍ@ȏȈȌ@ȊȖȓȈȕȈ@ȍ@

Времето, което прекарвате зад волана, е
ȞȍȕȕȖ @ǵȖȊȖȚȖ@2*7%5@;.033@șȢȌȢȘȎȈ@
ценно. Новото Renault Express съдържа
ȊȈȎȕȐȚȍ@ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐ@ȏȈ@ȒȖȔȜȖȘȚ@Ȑ@
важните инструменти за комфорт и
ȔțȓȚȐȔȍȌȐȧ @ǸȍȋțȓȐȘțȍȔȐȚȍ@ȗȖ@ȊȐșȖȟȐȕȈ@
мултимедия. Регулируемите по височина
șȍȌȈȓȒȈ@ȕȈ@ȊȖȌȈȟȈ@Ȑ@ȊȖȓȈȕ@ȗȖȌȓȈȒȢȚȕȐȒȢȚ@
седалка на водача* и волан, подлакътникът*,
ȍȘȋȖȕȖȔȐȟȕȐȚȍ@ȉțȚȖȕȐ@Ȑ@șȍȌȈȓȒȐ@ȖșȐȋțȘȧȊȈȚ@
ергономичните бутони и седалки осигуряват
ȖȗȚȐȔȈȓȍȕ@ȒȖȔȜȖȘȚ
оптимален комфорт.
ǴțȓȚȐȔȍȌȐȑȕȈȚȈ@șȐșȚȍȔȈ@3<@, *$@
Мултимедийната система Easy Link*
ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ@ȘȍȗȓȐȒȐȘȈȕȍ@ȕȈ@șȢȌȢȘȎȈȕȐȍȚȖ@ȕȈ@
позволява репликиране на съдържанието
șȔȈȘȚȜȖȕȈ ǺȖȊȈ@ȊȐ@ȌȈȊȈ@ȌȐșȚȈȕȞȐȖȕȍȕ@
на смартфона. Това ви дава дистанционен
ȌȖșȚȢȗ@ȌȖ@ȊȈȠȈȚȈ@ȕȈȊȐȋȈȞȐȧ@ȔțȏȐȒȈ@Ȑ@
достъп до вашата навигация, музика и
ȚȍȓȍȜȖȕȕȐ@ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ @Ǩ@ș@ȐȕȌțȒȞȐȖȕȕȖȚȖ@
телефонни приложения. А с индукционното
ȏȈȘȧȌȕȖ@țșȚȘȖȑșȚȊȖ@ȏȈȘȍȎȌȈȚȍ@șȊȖȧ@
зарядно устройство** зареждате своя
șȔȈȘȚȜȖȕ@ȗȖ@ȕȈȑȓȍșȕȐȧ@ȕȈȟȐȕ
смартфон по най-лесния начин.
ȊȏȈȊȐșȐȔȖșȚȖȚȊȍȘșȐȧȚȈ
* в зависимост
от версията.
ȊȏȈȊȐșȐȔȖșȚȖȚșȢȊȔȍșȚȐȔȖșȚȚȈȕȈȚȍȓȍȜȖȕȈ
** в зависимост
от съвместимостта на телефона.
Очаквайте скоро

ȐȕȌțȒȞȐȖȕȕȖȏȈȘȧȌȕȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ
индукционно
зарядно устройство

ȠȒȓșȓțȖȓțȎȒȑșȎȐȎȠȎȕȎȠȐȞȓțȠȒȓșȓțȖȓțȎȠȎȏșȠȖȔȎȏȘȎȟȘȎȝȎȘ
отделение над главата, затворено отделение на таблото и жабка с капак

жабка
ȎȈȉȒȈ

̸̡̛̛̪̬̯̦̯̌́
̵̱̔
практичният дух

ǵțȎȌPȍȚȍVSȍVȊȐȕPȋȐVȊSȐȟȒQVȌPVȉȢȌȍVRQȌV
Нуждаете се винаги всичко да бъде под
ȘȢȒPVǵQȊQȚQV2#5D.AVJ9<#>>VSȍVQȚȓȐȟPȊPVSV
ръка. Новото Renault Express се отличава
RȘQSȚQȘȍȕVRȢȚȕȐȟȍSȒȐVSPȓQȕVȐVȘȍȌȐȞPV
с просторен пътнически салон и редица
QȚȌȍȓȍȕȐȧVȏPVSȢTȘPȕȍȕȐȍVȕPVȊȍȡȐVȏPVȌPV
отделения за съхранение на вещи, от
RȘȐȉȍȘȍȚȍVȊSȐȟȒȐVȕȍȡPVQȚVȒQȐȚQVSȍV
които се нуждаете в работното си време:
ȕțȎȌPȍȚȍVȊVȘPȉQȚȕQȚQVSȐVȊȘȍȔȍVTȐȔȐȒPȓȒȐV
химикалки, документи за поръчки VȚPȉȓȍȚV
във
ȌQȒțȔȍȕȚȐȏPVRQȘȢȟȒȐVȊȢȊVȜQȘȔPȚV
формат
A4,
таблет,
компютър,
телефон,
ȒQȔRȦȚȢȘVȚȍȓȍȜQȕVȋQȓȍȔȐVȉțȚȐȓȒȐVSVȊQȌPVȐV
големи бутилки с вода и др. Отделение
ȌȘVǶȚȌȍȓȍȕȐȍVȕPȌVȋȓPȊPȚPVRȘȍȌȓPȋPVȠȐȘQȒQV
над главата предлага широко
и дълбоко
ȐVȌȢȓȉQȒQVRȘQSȚȘPȕSȚȊQVQȚV
VȓVǺQVȔQȎȍVȌPV
пространство
от
21,8
л.
То
може
да побере
RQȉȍȘȍVȘPȉQȚȕQVQȉȓȍȒȓQVȐVQȉQȘțȌȊPȕȍV
работно
облекло
и
оборудване.
Жабката
ǮPȉȒPȚPVSVȒPRPȒ VSVQȉȍȔVQȚV VȓVȔQȎȍVȌPV с
капак* с обем от 7,4 л може да съхранява
SȢTȘPȕȧȊPVȌQȒțȔȍȕȚȐVȐVȊSȐȟȒȐVȊPȠȐVȌȘȍȉȕȐV
документи и всички ваши дребни вещи за
ȊȍȡȐVȏPVȍȎȍȌȕȍȊȕQVRQȓȏȊPȕȍVǯPȚȊQȘȍȕQȚQV
ежедневно ползване. Затвореното отделение
QȚȌȍȓȍȕȐȍVȕPȌVȊQȓPȕPVȍVȐȌȍPȓȕQVȏPVȊPSVȐVȊȐV
над волана е идеално за вас и ви позволява
RQȏȊQȓȧȊPVȌPVRȘȐȉȍȘȍȚȍVQȟȐȓPȚPVȐV
да приберете очилата и ключовете си на
ȒȓȦȟQȊȍȚȍVSȐVȕPVȓȍSȕQȌQSȚȢRȕQVȔȧSȚQ

леснодостъпно място.
* в зависимост от версията.

 ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɜɟɪɫɢɹɬɚ

ȏȈȚȊȖȘȍȕȖȖȚȌȍȓȍȕȐȍȕȈȌȊȖȓȈȕȈ
затворено
отделение над волана
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 ȊȝȓȈȌȐȓȕȈȊȍȘșȐȧ
Renault Express
в хладилна версия

Renault
Express
за строителни дейности и Renault
във версия пикап
2
L
ȏȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȌȍȑȕȖșȚȐȐ2
LExpress
ȊȢȊȊȍȘșȐȧȗȐȒȈȗ

вашият специален
лекотоварен автомобил
Вие сте техник? Вашият автомобил е
оборудван като работилница. Дребен
производител? Изберете хладилна версия,
за да транспортирате плодовете и
зеленчуците. Градинар, озеленител, местна
власт? Моделът пикап е проектиран за
ǪȐȍHșȚȍHȚȍȝȕȐȒHǪEȠȐȧȚHEȊȚFȔFȉȐȓHȍHFȉFȘGȌȊEȕH
вас... Renault Express предлага 8 типа
ȒEȚFHȘEȉFȚȐȓȕȐȞE
трансформации.HǬȘȍȉȍȕHȗȘFȐȏȊFȌȐȚȍȓH
ǰȏȉȍȘȍȚȍHȝȓEȌȐȓȕEHȊȍȘșȐȧHȏEHȌEHȚȘEȕșȗFȘȚȐȘEȚȍH
С каквото и да се занимавате, в нашата гама
ȗȓFȌFȊȍȚȍHȐHȏȍȓȍȕȟGȞȐȚȍ
HǫȘEȌȐȕEȘHFȏȍȓȍȕȐȚȍȓH
ще намерите автомобил,
изцяло пригоден
ȔȍșȚȕEHȊȓEșȚHǴFȌȍȓȢȚHȗȐȒEȗHȍHȗȘFȍȒȚȐȘEȕHȏEH
за вашите нужди. Мрежа от 360 компании,
ȊEș
H1=,<H@69::HȗȘȍȌȓEȋEH
извършващи
трансформацияHȚȐȗEH
на автомобили
ȚȘEȕșȜFȘȔEȞȐȐ
и одобрени от HǹHȒEȒȊFȚFHȐHȌEHșȍHȏEȕȐȔEȊEȚȍHȊH
Renault, предлага качествени
ȕEȠEȚEHȋEȔEHȡȍHȕEȔȍȘȐȚȍHEȊȚFȔFȉȐȓHȐȏȞȧȓFH
адаптации, които отговарят на изискванията
ȗȘȐȋFȌȍȕHȏEHȊEȠȐȚȍHȕGȎȌȐ
HǴȘȍȎEHFȚH
H
на вашия бизнес.
ȒFȔȗEȕȐȐHȐȏȊȢȘȠȊEȡȐHȚȘEȕșȜFȘȔEȞȐȧHȕEH
Наистина по поръчка!

̶̛̛̹̯̭̪̖̣̖̦̏̌́̌
̡̨̨̣̖̯̬̖̦̏̌
̨̨̛̯̥̣̌̏̍

EȊȚFȔFȉȐȓȐHȐHFȌFȉȘȍȕȐHFȚH1=,<HȗȘȍȌȓEȋEH
* Относно възможностите за трансформации, моля,
ȒEȟȍșȚȊȍȕȐHEȌEȗȚEȞȐȐHȒFȐȚFHFȚȋFȊEȘȧȚHȕEH
свържете се с най-близкия представител на Renault
ȐȏȐșȒȊEȕȐȧȚEHȕEHȊEȠȐȧHȉȐȏȕȍș
ǵEȐșȚȐȕEHȗFHȗFȘȢȟȒE
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Renault Express, оборудван като работилница

̴̨̨̨̨̨̨̛̛̱̣̖̭̦̖̦̹̬̦̖̪̬̖̦̖̪̭̦̭̯̌̔̍̌̍̌̚
улеснено
шофиране и подобрена безопасност
˄̨̨̨̨̛̛̛̣̖̭̦̖̯̖̬̯̯̭̖̜̭̯̜̯̖̪̻̣̦̖̪̭̦̭̯̣̬̖̦̖̦̌̍̌̌̔̏̌̏̌̍̌̍̌̐̔̌̌̚ZĞŶĂƵůƚǆƉƌĞƐƐ͘
Улеснете работата си и действайте в пълна безопасност благодарение на Renault Express.
ʻ̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̯̪̣̖̦̦̯̖̣̖̦̯̦̭̭̯̖̥̪̥̺̦̱̣̖̭̦̯̹̯̖̪̻̯̱̦̥̦̖̬̌̍̐̏̌̏̔̌̌́̏̌̏̌̏̌́̌̏̚
Набор от полезни и интелигентни системи в помощ на водача улесняват вашите пътувания и маневри и
̨̛̛̪̬̯̪̐̌̏́Ͳ̨̛̖̪̭̦̍̌̚͘
ги правят по-безопасни.

Асистент
за обратно виждане* с дигитален
ʤ̨̨̛̛̭̭̯̖̦̯̬̯̦̙̦̖̌̍̌̏̔̌̚Ύ̡̨̛̛̭̯̣̖̦̖̬̦̥̖̭̯̔̐̌̌̏
екран
вместо
огледалото за обратно виждане ̨̨̨̨̨̛̣̖̣̯̬̯̦̙̦̖̐̔̌̌̍̌̏̔̌̚Ͳ̨̡̛̪̣̯̖̥̖̬̯͕̏̌̌̌̌̚̚
̸̨̨̛̛̛̦̭̯̣̬̦̦̯̭̯̦̯̥̣̌̌̌̏̌̔̌̌̌̌̌̏̍̌̚͘ʻ̨̨̛̛̭̯̦̱̦̌̌̔̍
използвате
камерата, инсталирана в задната част
̨̨̛̛̛̱̭̯̬̜̭̯̪̦̖̣̦̯̖̖̬̭̏̌̌̏͊̚
на
автомобила. Наистина удобно устройство за
панелните версии!

Предупреждението
за̦̌
наличие
на обект
ʿ̨̛̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̯̔̔ ̌̚ ̸̛̛̦̣̖̌
̨̡̖̯̍ ̏ ̭̣̪̯ͣ́̌̌͞
̸̨̡̯̌ ̦̌
в̨̨̛̯̥̣̌̏̍̌Ύ͕
„сляпата“̡̨̨̖̯
точка
на
автомобила*,
̨̛̬̯̌̍ ̥̖̙̱̔ ϯϬ ̸̡̥ͬ ̛ което
ϭϰϬ ̸̡̥͕ͬ

Изпъкналото
широкоъгълно огледало* в
ʰ̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̪̻̦̣̯̹̬̻̻̣̦̣̖̣̌̐̐̔̌̚Ύ̡̡̛̛̭̖̦̦̦̪̻̯̦̏̌̌̌

Камерата
за обратно виждане* ви
ʶ̨̨̛̥̖̬̯̬̯̦̙̦̖̌̌̌̌̍̌̏̔̌̚Ύ̨̨̛̛̛̪̬̖̭̯̥̭̯̦̏̔̌̏́̏̔̌̌̔̚
̵̡̻̬̱̖̬̦̦̏̌̌̌ĂƐǇ>ŝŶŲ̨̨̨̨̛̛̛̣̣̖̣̯̬̯̦̙̦̖͕̆̐̔̌̌̍̌̏̔̌̚
предоставя
видимост назад върху екрана на Easy
̸̡̨̨̡̡̛̯̣̯̖̦̪̬̖̐̌̏̀̌̔̌̔̌̏̌̚͘ʻ̸̨̨̛̛̣̙̖̦̯̖̖̬̯̦̪̬̯̌̌́̌̏́
Link
или огледалото за обратно виждане, когато
̨̛̛̹̯̖̥̦̖̬̪̏̌̌̏Ͳ̨̛̛̣̖̭̦̪Ͳ̨̛̖̪̭̦̍̌̚͘
включите
задна предавка. Наложените очертания
правят вашите маневри по-лесни и по-безопасни.

̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̹̯̥̭̯̪̥̭̖̖̯̖̥̦̥̱̥̔̍́̏̌̏̌̌̌̏̔̏̌̐̌̔̌̏̔̔
сенника
на пътника подобрява вашата видимост
и̴̸̡̨̡̖̖̯̦̭̣̪̯̯̦̌̌ͣ́̌̌̌̌͞zͲ̨̡̨̛̛̬̦̬̻̭̯̺̍̌̏̌̚͘
ви помага да сведете до минимум ефекта на
„сляпата“ точка на Y-образни кръстовища.

работи
между
30 км/ч и 140̸̬̖̚
км/ч,
автоматично
̸̨̨̛̯̥̯̦̌̏̌
̛̏ ̪̬̖̱̪̬̖̙̔̔̌̏̌
̛̛̭̖̯̣̦̦̏
̡̨̛̛̛̦̯̬̔̌ ̌̚
̸̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̣̖̯̦̪̬̖̦̭̬̖̭̯͕̯̦̖̭̖̙̯̣̖̣̯̌̌̏̔̏̌̏̔̌̏̐̔̌̚
ви
предупреждава чрез светлинни индикатори
за̨̨̬̯̦̌̍̌̚
наличието на превозни средства, които не се
виждат в огледалото за обратно виждане.
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* в зависимост от версията

Ограничителят
на скоростта* ви помага да не
ʽ̸̡̨̨̛̛̬̦̯̖̣̯̦̭̬̭̯̯̐̌́̌̌Ύ̨̛̪̥̦̖̏̌̐̌̔̌
превишите предварително зададена скорост.
̨̡̨̨̛̛̛̪̬̖̹̯̖̪̬̖̬̯̖̣̦̖̦̭̬̭̯̏̔̏̌̌̔̌̔̌̚͘
Круиз контролът* автоматично регулира скоростта
ʶ̡̨̨̛̬̱̦̯̬̣̻̯̚Ύ̸̨̨̡̨̨̛̛̯̥̯̦̬̖̱̣̬̭̬̭̯̯̌̏̌̐̌̌
ви
без да се налага да натискате педалите.
̡̛̛̛̖̭̖̦̣̦̯̭̯̖̪̖̣̯̖̏̍̔̌̌̌̐̌̔̌̌̌̔̌̚͘

Интелигентната
система за увеличено
ʰ̸̶̨̛̛̛̛̦̯̖̣̖̦̯̦̯̭̭̯̖̥̱̖̣̖̦̭̖̪̣̖̦̖̐̌̌̌̌̏̚
оптимизира
тягата при лоши
сцепление
̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̯̥̬̯̯̪̬̣̹̪̻̯̦̱̭̣̌́̐̌̌̏́̚͘ʻ̸̛̣̦̌̌

пътни
условия. Налична при скорост до 50 км/ч
̡̨̨̨̛̪̬̭̬̭̯̔ϱϬ̸̸̡̡̨̛̛̛̛̥̯̬̦̬̻̦͕̯ͬ̌̏̌̌́̏
и̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̪̥̻̬̙̯̖̯̥̣̪̦̯̬̣̭̣̱̜̌̐̌̔̌̔̌̏̍̌̔̏̌
активирана ръчно, тя ви помага да държите
автомобила
под контрол в случай на загуба на
̶̛̦̱̦̭̖̪̣̖̦̖̌̌̐̍̌̌̚͘
сцепление.

спомага
да поддържате своята траектория
ȗVȌȌȢWȎTȚȍYșȊVȧȚTYȚWTȍȒȚVWȐȧYȗWȐYȚȍUȓȍȕȍYȕTYWȍȔTWȒȍY
при
теглене на ремарке. Системата намалява
ǹȐșȚȍȔTȚTYȕTȔTȓȧȊTYȓȢȒTȚXȠȍȕȍȚVYȉȍȏYȏTȉTȊȧȕȍYȕTY
șȒVWVșȚȚTYȐYȗVȌVȉWȧȊTYȗȢȚȕVȚVYȗVȊȍȌȍȕȐȍYȗWȐYȕTȓȐȟȐȍY
лъкатушенето
без забавяне на скоростта и
ȕTYșȚWTȕȐȟȕȐYȊȍȚWVȊȍYȐȓȐYȓVȠȐYȗȢȚȕȐYXșȓVȊȐȧ
подобрява
пътното поведение при наличие на
странични ветрове или лоши пътни условия.

Предните
и задните паркинг сензори
ʿ̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̦̯̖̦̯̖̪̬̦̭̖̦̬̱̣̖̭̦̯̹̯̖̔̌̔̌̐́̏̌̏̌̚̚

Асистентът
при потегляне по наклон в
ʤ̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̭̭̯̖̦̯̻̯̪̬̪̯̖̣̦̖̪̦̣̦̥̦̭̐́̌̏̍̌́^
комбинация с ESC поддържа спирачното налягане
̸̸̨̨̨̨̨̛̛̪̻̬̙̭̪̬̦̯̦̣̦̖̯̥̯̦̔̔̌̌̌́̐̌̌̏̌̌̚Ϯ̡̛̭̖̱̦͕̔̌̚
̡̡̨̛̛̛̖̬̖̥̖̦̖̯̖̬̭̯̪̖̣̦̔̌̏̔̌̔̏̔̌̏̔̐̌̌̔̌̌̌
автоматично за 2 секунди, за да ви даде време
̸̡̛̛̛̭̪̬̯̦̯̭̦̖̯̖̯̌̌̌̔̌̌̐̌̌̚͘ˁ̡̛̛̛̭̯̖̥̯̭̖̯̬͕̌̌̌̏̌
да вдигнете крака си от педала на спирачката и
̡̨̨̡̨̛̯̦̣̦̻̯̦̹̐̌̌̌̔̏̌̏̌ϯй͘
да натиснете газта. Системата се активира, когато

Електронният контрол на стабилността
ʫ̡̨̡̨̨̨̛̛̣̖̯̬̦̦̯̦̯̬̣̦̭̯̣̦̭̯̯́̌̌̍̌;^Ϳ̛̭̱̪̬̣̖̦̖̌̏
(ESC) с управление на недозавиването и тягата
̨̨̨̨̛̛̦̦̖̦̖̯̯̯̭̪̥̭̖̪̻̬̙̌̔̌̏̏̌́̐̌̌̌̐̌̔̌̔̔̌̚
̵̸̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̯̬̣̻̯̻̬̱̯̥̣̪̬̬̯̦̱̭̣̦̏̌̏̍̌̏́̌
спомага да се поддържа контролът върху
̴̨̛̹̬̦̖̌;̶̛̛̛̦̖̦̪̬̖̪̯̭̯̖͕̱̦̭̖̪̣̖̦̖̍́̐̏̌̌́̏̌̐̍̌̌̏̚̚
автомобила при критични условия на шофиране
̨̛̜̬̌̏̔̚͘Ϳ͘
(избягване на препятствие, загуба на сцепление в

улесняват
вашите маневри, като ви предупреждават
̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̥̦̖̬͕̯̪̬̖̱̪̬̖̙̯̬̖̱̱̣̦̌̏̌̏̔̔̌̏̌̏̏̏̌̚̚̚
̸̨̛̛̛̛̛̛̭̦̣̦̣̖̯̦̪̬̖̪̯̭̯̪̬̖̭̐̌̌̌̌́̏́̔̌̔̏̌̚̚͘
чрез
звукови и визуални сигнали за наличието на
препятствия пред и зад вас.

наклонът надвишава 3%.

Асистентът
за стабилност на ремаркето
ǨșȐșȚȍȕȚȢȚYȏTYșȚTȉȐȓȕVșȚYȕTYWȍȔTWȒȍȚVYșȗVȔTUTYȌTY

завой и др.).

цветова
палитра
̶̨̖̯̏̏̌ ̛̪̣̯̬̌̌

Ледниковобял
(CO)
ʸ̡̨̨̛̖̦̣̔̏̍́;KͿ

Тъмносив
(CO)
˃̨̛̻̥̦̭̏;KͿ

Черен
(SEC)
ˋ̖̬̖̦;^Ϳ

Сив
„Хайленд“ (SEC)
ˁ̛̏ͣˈ̜̣̖̦̌̔͞;^Ϳ

;ϭͿ (1)
Сив
„Комета“ (SEC)
ˁ̛̏ͣʶ̨̥̖̯̌͞;^Ϳ

Син
„Метал“ (SEC)
ˁ̛̦ͣʺ̖̯̣̌͞;^Ϳ

(1) предстои скоро
6ȗȘȍȌșȚȖȐ6șȒȖȘȖ
CO:
прозрачно матово покритие
/6ȗȘȖȏȘ5ȟȕȖ6Ȕ5ȚȖȊȖ6ȗȖȒȘȐȚȐȍ
SEC: 6ȞȊȧȚ6șȢș6șȗȍȞȐ5ȓȍȕ6ȍȜȍȒȚ
цвят със специален ефект
гама
от специални цветове е налична при запитване
ȋ5Ȕ56ȖȚ6șȗȍȞȐ5ȓȕȐ6ȞȊȍȚȖȊȍ6ȍ6ȕ5ȓȐȟȕ56ȗȘȐ6ȏ5ȗȐȚȊ5ȕȍ
снимките
имат илюстративен характер
șȕȐȔȒȐȚȍ6ȐȔ5Ț6ȐȓȦșȚȘ5ȚȐȊȍȕ6ȝ5Ș5ȒȚȍȘ

джанти и тасове

15-инчови тасове Corten

15-инчови тасове Kijaro(1)

тапицерия

Черна текстилна тапицерия Inti(2)

Износоустойчива усилена тапицерия(1)

(1)
(2)

Допълнително оборудване
Подлакътникът е допълнително
оборудване

размери

14°
1048

1100

569

160 (3)
851

1811
1850 (1)
1893 (2)

2812

730

4393

1488
1775
2079

716 (4)
2360 (5)

1404

1416

1915 (6)

1170
1172 (7)

1478

Товарен отсек

Renault Express
Товарен обем зад панелната/шарнирната преграда (дм3)
3300
Товарен обем при сгънати шарнирна преграда и седалка на пътника (дм3) 3700
Височина на задните врати (мм)
1844

(1) с надлъжни рейки (2) с антена (3) пътен просвет в ненатоварено състояние (4) широчина
на странично отваряне (5) товарна дължина с отворена шарнирна преграда и сгъната седалка
за пътника (6) товарна дължина зад панелната преграда (7) Стойност при 100 мм от прага,
изразена в мм.

аксесоари

1. Противохлъзгаща дървена облицовка. Противохлъзгащата защита за подовете, арките на колела
и страничните панели запазва товарния отсек
на вашето Renault Express, като същевременно
поддържа вашата безопасност.
2. Алуминиев багажник на покрива. Транспортирате до 80 кг оборудване на покрива на автомобила лесно и безопасно.
3. Теглич тип „лебедова шия“. Лесна за прикрепване, тази система ви позволява да теглите ремарке, за да пренасяте необходимото за работата
оборудване.
4. Гумени стелки. Защитете пода на пътническия
салон с водоустойчиви, лесни за почистване
гумени стелки.
5. Преден подлакътник за водача. Увеличете
комфорта в автомобила и се възползвайте от
допълнително пространство за вещи.

Renault Pro+,
експертната марка
Renault присъства на пазара на лекотоварни автомобили (LCV) повече от
столетие и се стреми да предоставя на своите бизнес клиенти подходящи и
иновативни решения в сферата на продуктите и услугите. Затова решихме
да създадем Renault Pro+, експертна марка, предназначена за всички потребители на лекотоварни автомобили. Всички модели (Express, Trafic, Master)
са предназначени да улеснят живота на бизнес клиентите. В рамките на
мрежата Renault определени търговски обекти са Renault Pro+ специалисти.
Със своята мрежа от одобрени компании, извършващи трансформации на
автомобили, Renault Pro+ е в състояние да осигури точно това, което търсите. Като ваши колеги ние разбираме от какво се нуждаете.

специалисти на ваше разположение

• Търговски представител, специализиран в лекотоварните автомобили
• Специален съветник за следпродажбено обслужване
• Зона за прием, запазена за бизнес клиентите

улеснен избор

• Пълна гама от изложени лекотоварни автомобили
• Тестдрайв без уговорена среща
• Ценови предложения в рамките на 48 часа, включително
за трансформирани автомобили

гарантирана мобилност

• Удължено работно време на сервизи
• Обслужване в рамките на 8 часа, без необходимост от уговорена среща
• Оценяване в рамките на 1 час
• Оборотни автомобили от същата категория

Конфигурирайте и поръчайте Renault Express
на www.renauIt.com

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата 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 един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и
аксесоари. Дилърите 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 дилър, 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 са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие
на Renault.
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