
Renault SCENIC a GRAND SCENIC



Je krásné být rodiči a moci se spolu se svou rodinou vydat na cestu 

do nové epochy, která přichází po éře tradičních velkoprostorových 

vozů.

Značka Renault, zakladatel kategorie kompaktních MPV, vám 

s hrdostí představuje Renault SCENIC a GRAND SCENIC. Tyto 

modely byly navrženy zcela nově tak, aby splňovaly současné 

i budoucí požadavky všech členů rodiny.

Úplně nové proporce karoserie a působivé linie vozu SCENIC 

a GRAND SCENIC se rozhodně neztratí v davu. Čelní sklo s vý-

razným sklonem a panoramatické střešní okno zvýrazňují jejich 

jednolitou siluetu. Vysoká boční linie karoserie jim dodává na 

plynulosti a dynamičnosti. 

Nová vize
rodinného vozu







Díky 20palcovým kolům s nízkým valivým odporem, které jsou 

součástí standardní výbavy všech variant a snižují spotřebu 

paliva, se vozy Renault SCENIC a GRAND SCENIC svými 

proporcemi odlišují od jiných sériově vyráběných vozů. Jejich 

originální linie navíc zvýrazňuje dvoubarevná karoserie*.

Jejich přitažlivý styl doplňuje charakteristický tvar předních 

a zadních světlometů. LED denní svícení s technologií „Edge 

Light“ přitahuje pohledy svým výrazným designem, který 

dokreslují zadní LED světla s 3D efektem.

* V závislosti na verzi.

Moderní vzhled





Renault SCENIC a GRAND SCENIC jsou navrženy 

tak, aby celé rodině zajistily pohodlné a pohodové 

cestování. Řada inteligentních řešení odpovídá 

potřebám uživatelů a zvyšuje pohodlí na palubě.

Panoramatické střešní okno dokonale prosvětluje 

prostorný interiér a vytváří příjemnou atmosféru, 

díky které budou vaše cesty plné nezapomenutelných 

zážitků. Interiér nabízí pět nebo sedm pohodlných 

míst a jako vždy také četné možnosti konfigurace. 

Ve voze Renault GRAND SCENIC lze navíc sedadla 

ve třetí řadě zcela sklopit, což umožňuje výrazné 

zvětšení zavazadlového prostoru.

Výbava odpovídá životnímu stylu dnešních rodin 

a usnadňuje každodenní cesty autem. 

Jako rodinný 
apartmán



Renault SCENIC a GRAND SCENIC nabízejí řadu nápaditých a dobře promyšlených řešení, která se při cestování s rodinou budou hodit. Posuvná středová 

konzole Easy Life řidiči umožňuje přizpůsobit si prostor kolem sebe podle svých potřeb. V přední poloze konzole splývá v jeden celek s přístrojovou deskou 

a vytváří tak dojem kokpitu kolem místa řidiče. Při úplném posunutí konzole dozadu vznikne sdílený prostor mezi řidičem a spolujezdcem. Uvnitř konzole se 

nacházejí praktické úložné prostory, včetně větší, osvětlené přihrádky ukryté pod roletkou a menší přihrádky pod loketní opěrkou. Na zadní straně konzole 

se kromě praktického odkládacího prostoru nachází také dva vstupy USB pro nabíjení multimediálních zařízení, vstup na jack konektor a zásuvka na 12V. 

Dalším nápaditým prvkem je zásuvka Easy Life s výjimečným objemem 11,5 l, která se nachází před spolujezdcem v přístrojové desce.

Dokonale promyšlená řešení







Renault SCENIC a GRAND SCENIC se během okamžiku přizpůsobí vašim potřebám. Systém One Touch umožňuje jediným stiskem tlačítka automaticky 

složit zadní sedadla a vytvořit tak ve voze rovnou plochu usnadňující nakládání předmětů. Sedadla lze sklopit pomocí rozhraní multimediálního systému 

R-LINK 2 nebo panelu umístěného v zavazadlovém prostoru. Sedadla v druhé řadě dělená v poměru 1/3–2/3 se třemi plnohodnotnými místy jsou posuvná 

a umožňují tak optimálním způsobem využívat prostor v kabině vozu. Do objemného a prakticky řešeného zavazadlového prostoru se spolehlivě vejdou 

všechna vaše zavazadla. S těmito vozy najdete vždy řešení pro cestování s rodinou či přáteli, ale i pro přepravu většího nákladu.

Navrženy na míru podle vašich potřeb



Technologie vyšší třídy

Vítejte v kokpitu vozu Renault SCENIC a GRAND SCENIC! Nejvýraznějším prvkem palubní desky je multimediální systém R-LINK 2 s displejem o úhlopříčce 

7 nebo 8,7 palce. Tento intuitivní systém zajišťuje rychlý přístup k řadě funkcí vozu včetně systému MULTI-SENSE, který umožňuje vybrat jeden z režimů 

nastavení celého vozu a ambientní osvětlení kabiny podle momentální nálady. Na barevném head-up displeji se během jízdy zobrazují všechny užitečné 

informace. Řidič si tyto informace může snadno přečíst, aniž by spustil oči z dění na silnici. I rodiče mají právo udělat si radost!





Renault SCENIC a GRAND SCENIC vám budou nápomocny v každé situaci. Pokročilé asistenční systémy ADAS plní úlohu vašeho soukromého asistenta. 

Díky nim budou všechny vaše cesty bezpečné a pohodové.

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu 
V případě neúmyslného vybočení z jízdního pruhu bez použití směrovky upozorní systém řidiče, 

aby upravil jízdní dráhu a vrátil se do svého jízdního pruhu. V multimediálním a navigačním 

systému R-LINK 2 lze nastavit citlivost a hlasitost upozornění. 

Parkovací asistent Easy Park Assist
Parkování nikdy nebylo tak snadné! Systém měří dostupný prostor a provede potřebné parkovací 

manévry. Předejte mu řízení a bez problémů zaparkujte.

Pokročilé asistenční systémy řízení



Adaptivní tempomat
Jedete příliš blízko vozu jedoucího před vámi? Systém automaticky přizpůsobí vaši rychlost tak, 

aby byla vždy zachována bezpečná vzdálenosti mezi vozidly.

Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním při překročení povolené rychlosti
Pokud překročíte povolenou rychlost, systém vás bude varovat pomocí vizuální signalizace na 

přístrojovém štítu a na průhledovém head-up displeji.

Nejvyšší úroveň bezpečnosti
Renault SCENIC získal nejvyšší možné hodnocení 5 hvězdiček v crash testech nezávislé organizace Euro NCAP, která se zabývá hodnocením bezpečnosti 

vozidel.
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1. Vzhled palubních přístrojů. Jednotlivé jízdní styly se liší stylem zobrazování informací i jejich obsahem. 2. Dvouzónová automatická klimatizace. Umožňuje řidiči a spolujezdci nastavit si 

ideální teplotu ve své části. 3. Osvětlení interiéru Ambient Lighting. Zvolte si barvu osvětlení interiéru podle aktuální nálady. Máte na výběr mezi zelenou, béžovou, červenou, modrou a fi alovou. 

4. Sedadlo řidiče s masážní funkcí. Speciální masážní funkce sedadla řidiče v režimu Komfort s proměnlivou intenzitou masáže poskytne dokonalou relaxaci. 5. Účinek posilovače řízení. Renault 

SCENIC a GRAND SCENIC jsou vybaveny inteligentním posilovačem řízení. Odpor volantu je přizpůsoben zvolenému jízdnímu stylu. 6. Odezva motoru. Jako byste změnili vůz. Reakce vozu na 

stlačení pedálu plynu se mění v závislosti na zvoleném stylu jízdy. 7. Zvuk motoru. Od velmi tichého a kultivovaného projevu až po hlasitý sportovní zvuk.



Máte spoustu nápadů a každý den toužíte po změně? Někdy 

potřebujete trochu adrenalinu a jindy máte zase chuť se zklidnit?

Díky systému MULTI-SENSE můžete personalizovat své jízdní 

prožitky podle toho, na co máte zrovna chuť, nebo podle toho, 

jaký styl jízdy upřednostňujete.

Normal, Komfort, Eco, Sport či Perso? Pět nastavení a pět 

ne opa kovatelných jízdních režimů. Své pocity z jízdy můžete 

kdykoli změnit. Se systémem MULTI-SENSE máte pocit, jako 

byste měli několik aut v jednom!

Je příjemné
mít možnost volby







Vše na svém místě

Renault SCENIC a GRAND SCENIC jsou mistry, pokud jde o promyšlené a praktické odkládací prostory pro menší i větší předměty. Jejich 

celkový objem činí 63 litrů, což je v této třídě vozů rekordní číslo. Snadno najdete místo pro všechny drobnosti, které na žádné cestě nesmějí 

chybět, a méně používané předměty můžete uschovat třeba do úložných prostor pod podlahou. Kromě toho, že systém One Touch umož-

ňuje během okamžiku automaticky složit zadní sedadla, lze sklopit také sedadlo spolujezdce, což usnadňuje převážení dlouhých předmětů.



Barvy karoserie
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* Nemetalický lak.
** Speciální metalický lak.
*** Dostupný pouze pro SCENIC.
**** Dostupný pouze pro GRAND SCENIC.

ŠŠŠeŠeŠeŠŠeŠeŠeŠŠŠŠeŠedádádádádádádáddádádá PPPPPPllalalalattititit ne

ŽŽŽlŽlŽlŽlŽlŽŽŽlŽlŽlŽlŽlŽlŽŽ tutututututtuttttu ááááááááááááá MMiMiMiMiMMMiMielelelel****** *

BéBéBéBéBéBéBéBéBéBBéBéBéBéB žožžžžožožžžožžoožožoo áávávávávávávvávávává DDDDDDDDuunune

ČČČČČČČČeČeČeČeČeČeČeČeeČ rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrveeneneneneneeee ááááááááááááá á CCCCaCaCaCaCaCaCaaCarmrmrmrmrmrmrmr in

HHHnHnHnHnHnHnHnHnHnnnnědědědědědědědědědědědááá áááááá ViViViViVissoson****

ČČČČeČeČeČeČČČČernrnrnrnááááá ÉÉtÉtÉtÉtoilé

ŠŠŠŠŠŠŠŠeŠeŠeŠeŠeŠeŠeŠeŠeŠŠ dádádádádádádádádáddáádádád CCCCCCCCCCCasasasasassisissiisisiooopopoppéée



 • Hands-free karta Renault

 • Dvouzónová automatická klimatizace

 •   Dešťový a světelný senzor včetně 

automatického přepínání dálkových světel

 • Přístrojový štít s multifunkčním barevným 

TFT displejem 7"

 • Čelní, boční a hlavové airbagy

 • Tempomat s omezovačem rychlosti

 • Systém rozpoznávání dopravních značek 

s varováním při překročení povolené 

rychlosti

 • Active Emergency Braking System s detekcí 

chodců

 • Rádio (4,2" displej, podporuje přehrávání 

MP3 formátu, vstup USB a na jack konektor, 

Bluetooth hands-free)

 • LED denní svícení vč. technologie Edge Light

 • Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech 

s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou

 • Posuvné zadní sedadlo dělené 1/3–2/3 

s loketní opěrkou

 • 1 zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru

 • Ozdobná chromovaná lišta nad bočními 

okny

 • Vnější kliky dveří v barvě karoserie 

s dekorativním chromovaným prvkem

 • Boční ochranné lišty v černé barvě, 

s dekorativním prvkem v barvě chromu

 • Disky kol z lehkých slitin 20”, design 

Silverstone

ZEN

Látkové potahyFotografi e zobrazuje verzi ZEN s automatickou převodovkou, volitelnou výbavou (multimediální systém R-LINK 2 se 7palcovým 

dotykovým displejem, posuvnou středovou konzolou Easy Life)

Disky kol z lehkých slitin 20",

design Silverstone

Výbava



 •  Multimediální a navigační systém 

R-LINK 2, displej 7"

 •  Systém MULTI-SENSE

 • Osvětlení interiéru Ambient Lighting

 • Systém detekce únavy řidiče (FDW)

 •  Systém rozpoznávání dopravních značek 

s varováním při překročení povolené 

rychlosti s integrovanými rychlostními 

limity z navigace

 •  Systém varování před opuštěním jízdního 

pruhu

 •  Parkovací asistent s předními a zadními 

parkovacími senzory

 •  Posuvná vysoká středová konzole mezi 

předními sedadly 

 • Zásuvka Easy Life

 •  Systém sklápění sedadel One Touch

 • Kombinace látkového čalounění s koženkou, 

tmavě šedé / černé

 • Sedadlo spolujezdce manuálně 

nastavitelné v 6 směrech, sklopné

 •  Vnější zpětná zrcátka elektricky 

nastavitelná, vyhřívaná a sklopná

 • Zatmavená zadní okna

 • Přední mlhové světlomety

 • 2 vstupy USB + 1 vstup na jack konektor 

vpředu

 •  2 vstupy USB (pouze pro nabíjení 

multimediálních zařízení) + 1 vstup na jack 

konektor v zadní částí středové konzole

 • Zásuvka na 12V vpředu a vzadu

 •  Chromovaná maska chladiče

INTENS (ZEN +)

Látkové potahy v kombinaci 

s prvky z ekologické kůže

Fotografi e zobrazuje verzi INTENS s automatickou převodovkou, s volitelnou výbavou (multimediální systém R-LINK 2 s 8,7palcovým 

dotykovým displejem, průhledový head-up displej)

Disky kol z lehkých slitin 20",

design Exception

Výbava



SCENIC

GRAND SCENIC 

Rozměry

Rozměry (mm) SCENIC GRAND SCENIC

A Celková délka 4 406 4 634
B Rozvor 2 734 2 804
C Přední převis 931 931
D Zadní převis 741 899
E Rozchod vpředu 1 594 1 594
F Rozchod vzadu 1 583 1 587
G Celková šířka se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky 1 866 1 866
G1 Celková šířka včetně vnějších zpětnýchzrcátek 2 128 2 128
H Výška nezatíženého vozu (s / bez střešních lišt) 1 653 1 655
H1 Výška otevřeného víka nezatíženého vozu 2 069 2 062

J
Výška prahu zavazadlového prostoru nezatíženého 
vozu 686 680

K Světlá výška zatíženého vozu 170 159
L Prostor pro nohy ve výši kolen ve 2. řadě 212 109 / 255*
L1 Prostor pro nohy ve výši kolen ve 3. řadě - 128

SCENIC GRAND SCENIC

M Šířka v loktech vpředu 1 526 1 526
M1 Šířka v loktech ve 2. řadě 1 488 1 475
M2 Šířka v loktech ve 3. řadě - 1 275
N Šířka v ramenech vpředu 1 494 1 494
N1 Šířka v ramenech ve 2. řadě 1 388 1 417
N2 Šířka v ramenech ve 3. řadě - 1 218

P
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních 
místech (prosklená střecha, stálá) 918 (918) 918 (923)

P1

Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 2. řadě 
(prosklená střecha, stálá) 869 (856) -

Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 2. řadě 
u 7místné konfi gurace (prosklená střecha, stálá) - 886 (879)

Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 2. řadě 
u 5místné konfi gurace (prosklená střecha, stálá) - 878 (867)

P2
Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 3. řadě 
(prosklená střecha, stálá) - 814 

Y Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní části 1 069 1 087
Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části 1 043 1 036
Y2 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1 132 1 128
Z Výška otvoru zavazadlového prostoru 773 787

SCENIC GRAND SCENIC

Z1
Délka zavazadlového prostoru za opěradlem sedadel 
ve 2. řadě (po kryt/roletu zavazadlového prostoru)

625 840

Z2
Délka zavazadlového prostoru za opěradlem 
předních sedadel (s rozloženým opěradlem sedadla 
spolujezdce)

1 688 1 963

Z3
Maximální délka zavazadlového prostoru (se 
složenými sedadly ve 2. řadě a se složeným 
opěradlem sedadla spolujezdce)

2 618 2 847

Z4
Délka zavazadlového prostoru za opěradlem sedadel 
ve 3. řadě - 419

Objem zavazadlového prostoru 
(dm3 dle normy VDA / l)**

Objem zavazadlového prostoru 506 / 572 -

Objem zavazadlového prostoru u 5místné konfi gurace*** - 533 / 596

Objem zavazadlového prostoru u 7místné konfi gurace**** - 189 / 233

* U 7/5místné konfi gurace.
** Se sadou pro opravu pneumatik.
*** Sedadla ve 3. řadě schovaná v podlaze.
**** Sedadla ve 3. řadě rozložena.
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Styl

1.

1. Chromované kryty vnějších zpětných zr cá   tek. 

Pořiďte si chromované kryty vnějších zrcátek a zdů-
razněte výjimečný styl vašeho auta 2. Disky kol 

z lehkých slitin Quartz 20". Vytvořte stylový vzhled 
vašeho vozu pomocí výjimečných disků kol z lehkých 
slitin.  3. Vnitřní osvětlené  prahy dveří. Podsvícení 
pra hů (vybavené automatickým spínačem) přitahuje 
pohledy ve dne i v noci. Hliníková povrchová úpra   -
va s nápisem Renault chrání prahy dveří proti po-
škozením. 4. Ochrana hrany zavazadlového prostoru. 

Chraňte váš vůz pomocí speciální, mimořádně 
praktické lišty prahu zavazadlového prostoru.

3.2. 4.

Příslušenství



Komfort

1.

2.

4.

3.

1. Oboustranný koberec zavazadlo-

vého prostoru. Oboustranný koberec 
s tex  til   ním povrchem na jedné straně 
a gumovým povrchem na druhé straně 
je vyroben na míru z vysoce kvalitních 
materiálů. 2. Alarm. Bezpečnostní systé-
my detekcí přiblížení a objemovou detekcí 
zaznamená všechny pokusy o otevření 
dveří, o vloupání se do vozu a veškerý 
pohyb v oblasti zavazadlo vého prostoru. 
3. Věšák za opěrku hlavy. Umožňuje 
pověsit si kabát či sako za předním se-
dadlem. Snímatelný, snad né upevnění. 
4. Textilní koberce Premium. Chrání po-
dlahu kabiny vašeho vozu. Jsou vyrobeny 
na míru, snadno se upevňují pomocí spe-
ciálních paten tů. 

Příslušenství



Volný čas

1.

1. Nosič kol na tažné zařízení. Vyražte na cyklovýlet 
bez starostí s  našim praktickým nosičem kol. 
2. Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex. 

Protiskluzová a voděodolná. Lze ji snadno rozložit 
a  složit. Po rozložení pokrývá celý povrch za-
vazadlového prostoru. 3. Hliníkové střešní tyče 

QuickFix se střešním boxem Urban Loader. Snad ná 
a rychlá montáž bez použití nářadí díky inovačnímu 
systému QuickFix. Lze na ně uchytit nosič  kol, lyží 
nebo střešní box, který výrazně zvýší přepravní 
možnosti vozu. 4. Vana zavazadlového prostoru. 

Ideální pro přepravu různých předmětů, praktická 
zejména při převozu znečištěných předmětů. 
Účinně chrání podlahu zavazadlového prostoru, 
jelikož přesně kopíruje její tvar. 5. Sněhové řetězy 

Grip. Zajišťují maxi mál ní bezpečnost a optimalizují 
přilnavost i v nejtěž ších zimních podmínkách. Snadno 
se nasazují díky automatické, intuitivní montáži 
a malým rozměrům.

2. 4.3. 5.

Příslušenství



Objevte Renault SCENIC a GRAND SCENIC
na scenic.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT 
vyhrazuje právo kdykoli upravit specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla. Tyto úpravy RENAULT svým dealerům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí 
být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním dealerem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované 
v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez 
předchozího písemného svolení společnosti RENAULT je zakázána. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.  
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