Nový

Renault ESPACE

Styl crossoveru bez kompromisu

Emoce
ve stylu crossoveru
Nový ESPACE INITIALE PARIS prochází přerodem.
Ikona s výjimečnými křivkami, s robustním
a zároveň fluidním designem zvýrazňuje vzhled
crossoveru se specifickou maskou, 20" disky kol
z lehké slitiny a zadním outdoorovým spoilerem.
V noci světlomety LED Matrix Vision rozjasní jeho
vzhled, aby vypadal ostřeji. Styl crossoveru se
promítá do celé linie vozu.

Nechte se
pohltit radostí
Nový ESPACE INITIALE PARIS nabízí to nejlepší
z know-how skupiny Renault, pokud jde o kožené*
čalounění Nappa a pečlivě provedenou povrchovou
úpravu. Usaďte se na palubě a užijte si komfortu
první třídy s masážními, vyhřívanými a větranými
sedadly s relaxačními hlavovými opěrkami.
Prodlužte si zážitek s Renault MULTI-SENSE
a vyberte si řízení nového ESPACE podle vašich
představ: My Sense, Comfort, Sport nebo Eco.
V návaznosti na zavěšenou středovou konzolu
vám Renault EASY LINK nabízí zážitek s mobilitou
připojenou přes středový displej 9,3" a displej řidiče
o velikosti 10,2". Design a technologie se spojují,
aby uchvátily vaše smysly!
* Hovězí kůže.

„Šperkovnice“ plná
komfortu a technologií

Tma vás nezaskočí
Nový ESPACE vybavený novými adaptivními
světlomety LED MATRIX VISION osvětlí vaši noční
silnici intenzivněji a nikdy neoslní ostatní vozidla.
Světelný svazek světel Full LED se přizpůsobuje
situaci na silnici detekované kamerou integrovanou
ve zpětném zrcátku: v naprostém klidu předjíždíte
ostatní vozidla nebo míjíte protijedoucí vozidla
bez odrazů světel na dopravních značkách
díky perfektně regulované světelné intenzitě
optimalizující vaši bezpečnost.

S technologií
4CONTROL dostává
vozovka jinou dimenzi
Objevte pozoruhodnou ovladatelnost vašeho
nového vozu ESPACE. Exkluzivní technologie
4CONTROL se čtyřmi řízenými koly výrazně zvyšuje
jeho agilitu ve městě, poskytuje větší přesnost při
jízdě a stabilitu na vozovce, zejména v zatáčkách.
Systém řízeného odpružení, který je nastavený
podle zvoleného režimu jízdy MULTI-SENSE,
zvětšuje jeho všestrannost a jízdní dynamiku.
Využijte těchto jízdních schopností a oceňte výkon
pohonných jednotek vašeho nového vozu ESPACE.
S motory Blue dCi 200 nebo TCe 225 EDC FAP,
které doladila sportovní divize Renault Sport.
V kombinaci s automatickou dvouspojkovou
převodovkou EDC zažijete intenzivní potěšení
z jízdy.

Pohodovější
cestování
Nový ESPACE je vybaven asistentem pro jízdu
po dálnici a v koloně, který vám zajistí snazší
a pohodovější řízení. Tento systém řídí rychlost
vozidla, udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla
jedoucího před ním a zároveň udržuje vozidlo ve
středu jízdního pruhu při rychlosti od 0 km/h do
160 km/h. Při zpomalení dopravy se nový ESPACE
zastaví, poté se automaticky znovu rozjede. Vítejte
ve světě zítřka již dnes.

1.

Renault EASY DRIVE
S asistenčními systémy EASY DRIVE je silnice
bezpečnější a parkovací manévry snazší.
1. V případě překročení hranice jízdního pruhu bez
zapnutého směrového ukazatele vás nový ESPACE
upozorní a provede korekci trajektorie jízdy.

2.

2. Asistent sledování mrtvého úhlu vás upozorní
světelnou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
na vozidlo mimo vaše zorné pole.

3.

3. Pokročilý parkovací asistent (Advanced Park Assist)
provádí parkovací manévry po nalezení vybraného
parkovacího místa: zařaďte rychlost, dejte první impulz
a přenechte mu akceleraci, brzdy a řízení.

4.

4. Aktivní detekce vozu za vozem vám umožní klidnější
vyjetí ze zaparkovaného místa. Pomocí senzorů vás
upozorní na blížící se vozidlo, kterého byste si třeba
nevšimli.

Dokonalé souznění
Nechte se pohltit jedinečným hudebním zážitkem.
12 reproduktorů a 5 zcela nových akustických prostředí vyvinutých na základě odborných zkušeností
společnosti BOSE® činí každý okamžik dokonalým.
V režimu „Driver“ je poslech vyhrazený řidiči; se
systémem „Surround“ zvuk obklopí všechny cestující; v režimu „Immersion“ je zvuk prostorový;
se systémem „Lounge“ získá jemnost; v režimu
„Studio“ vás rezonance přenese do prostředí nahrávacího studia. Emoce středobodem každé jízdy.

Barvy

Bílá Glacier (NL)

Bílá Platine (ML)

Šedá Cassiopée (ML)

Černá Étoilé (ML)

Bílá Nacré (ML)

Modrá Cosmos (ML)

Šedá Titanium (ML)

Černá Améthyste (ML)

NL: nemetalický lak.
ML: metalický lak.
Ilustrační fotografie.

Červená Millésime (ML)

Výbava

INITIALE PARIS
Bezpečnost a řízení
• ABS s asistentem nouzového brzdění
• Adaptivní čelní airbagy na straně řidiče i spolujezdce
(s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
• Boční airbagy chránící pánev a hrudník na straně
řidiče i spolujezdce
• Clonové hlavové airbagy na předních a zadních
sedadlech
• Čidlo vzduchu a kombinovaný filtr
• Automatické zamknutí dveří při jízdě
• Elektronický stabilizační systém (ESC)
• Upevňovací systém Isofix na 3 zadních sedadlech
• Sada pro dofouknutí pneumatiky
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách
• Systém varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu
• Asistent držení v jízdním pruhu
• Systém varování při překročení rychlosti
s rozpoznáváním dopravních značek
• Asistent pro udržování bezpečné vzdálenosti
• Asistent sledování mrtvého úhlu
• Automatické přepínání dálkových a potkávacích světel
• Aktivní nouzový brzdový asistent s detekcí chodců / ve
městě / mimo město (AEBS)
Asistenční systémy
• Systém sledování únavy řidiče
• Asistent rozjezdu do kopce
• Dešťový a světelný senzor (automaticky rozsvěcuje
světla, spouští stěrače a upravuje periodicitu stírání)
• Parkovací brzda s asistentem
• Tempomat a omezovač rychlosti
• Systém Auto Hold

• Přední, zadní a boční parkovací asistent a Advanced
Park Assist
• Zadní parkovací kamera
• Aktivní detekce prostoru za vozem
• Adaptivní tempomat se systémem Stop & Go
Řízení
• Eco driving
• Renault MULTI-SENSE (výběr režimu jízdy
a individualizovatelné ambientní osvětlení)
• Asistent pro jízdu po dálnici a v koloně (pomáhá
udržovat vůz ve středu jízdního pruhu)
• 4CONTROL (podvozek se 4 řízenými koly, zavěšení
s řízeným tlumením)
Komfort
• Hands-free karta Renault s rozsvícením světel při
přiblížení k vozu
• Automatická dvouzónová klimatizace
• Pulzní elektrické ovládání předních a zadních oken
• Kosmetické zrcátko s osvětlením a držákem lístků
• Atermické čelní sklo odrážející UV paprsky
• Samostatná posuvná zadní sedadla se sklopným
opěradlem
• Výškově a hloubkově nastavitelný volant potažený
kůží* Nappa
• 2 zásuvky USB na zadních sedadlech
• Sluneční clony na zadních sedadlech
• Vyhřívaná přední sedadla
• Zadní výklopné dveře s pohonem a bezdotykovým
otevíráním
• Přední a zadní relaxační hlavové opěrky
• Elektricky nastavitelná sedadla v 10 směrech pro

19" disky kol, design INITIALE PARIS
(sériově)

20" disky kol, design INITIALE PARIS
(na přání)

Kožené* čalounění Nappa v černě barvě
Titane INITIALE PARIS (sériově)

Kožené* čalounění Nappa ve světle šedé
barvě Sable INITIALE PARIS (na přání)

řidiče a spolujezdce s masážní funkcí, vyhříváním,
odvětráváním a s nastavitelnou bederní opěrkou
• Vrstvená boční skla
Multimédia
• Zásuvky 12 V (jedna zásuvka na řadu)
• Renault EASY LINK: připojený multimediální systém
s dotykovým tabletem 9,3", s Bluetooth®, rádiem,
kompatibilní s USB Android Auto™ a Apple CarPlay™,
hlasové ovládání
• Displej řidiče 10,2"
• Indukční nabíječka pro chytrý telefon
• Zvuková soustava Bose® Surround System
s 11 reproduktory, subwooferem a 5 režimy poslechu
Vybavení interiéru
• Zavěšená středová konzola s držákem nápojů
• Klimatizovaná přihrádka Easy Life
• Modularita One Touch (sedadla lze sklopit elektrickým
ovladačem ze zavazadlového prostoru nebo
prostřednictvím tabletu EASY LINK)
Vnější design
• Světla LED pro denní svícení
• Fixní skleněná panoramatická střecha
• Tónovaná boční okna a zadní okno
• Elektricky nastavitelná a sklopná vnější zpětná zrcátka
s odmrazováním, paměťovou funkcí a snímačem
teploty
• Světlomety LED Matrix Vision s funkcí externího
osvětlení při přiblížení k vozu a osvětlením klik dveří
• Označení INITIALE PARIS na masce chladiče
• 19" disky INITIALE PARIS z lehké slitiny

Vnitřní design
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
s automatickým přepínáním režimu den/noc
• Kožené* čalounění Nappa v černě barvě INITIALE
PARIS
• Kobereček na podlaze s označením INITIALE PARIS
Volitelné vybavení
• Zádržná síť pro zavazadla
• Pack Family (7místná konfigurace, přídavná
klimatizace a modularita One Touch)
• Pack Winter (vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná zadní
a přední sedadla, vyhřívaný volant, ostřikovače
světlometů)
• 20" disky Kubera z lehké slitiny
• Vzadu otevíratelná panoramatická střecha se
zatemňující roletou s pohonem
• 20" disky INITIALE PARIS z lehké slitiny
• Kožené* čalounění Nappa ve světle pískově šedé
barvě Sable, design INITIALE PARIS

* Hovězí kůže.
Android Auto™ je značka Google Inc.
Apple CarPlay je značka Apple Inc.

Rozměry

Objemy
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (DM3)
Objem zavazadlového prostoru dle VDA v 5místném uspořádání / se složenými sedadly
v 7místném uspořádání
Objem zavazadlového prostoru dle VDA v 7místném uspořádání s rozloženou 3. řadou sedadel
Maximální objem dle VDA se složenými zadními sedadly (pod střechu) v 5místném uspořádání /
7místném uspořádání
Objem úložného prostoru dle VDA pod nevyjímatelnou podlahou zavazadlového prostoru
v 5místném uspořádání

680/614
247
2 101 / 2 035
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Prodlužte si svůj zážitek s vozem Renault ESPACE
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vytvořen na základě nulté série nebo prototypů. V rámci politiky trvalého zdokonalování si Renault vyhrazuje právo kdykoliv provést
modiﬁkace popsaných a uvedených speciﬁkací, vozidel a příslušenství. Tyto úpravy Renault svým autorizovaným prodejcům sdělí v co nejkratší lhůtě. Verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako
sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého autorizovaného prodejce. Z technických a polygraﬁckých důvodů se mohou barvy uvedené v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo
materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této publikace nebo její části v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.
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