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CENÍK1)
MOTOR
Blue dCi 190 EDC

1 270 000

NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZŮ NA
WWW.RENAULTBEZCEKANI.CZ

FINANCOVÁNÍ FAIR
CREDIT

RENAULT PREMIUM
ASSISTANCE

SLEVA AŽ

4 000 Kč
NA NÁKUP PŘÍSLUŠENSTVÍ**

www.renault.cz

ROZŠÍŘENÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA
ZDARMA*

Sledujte nás na sociálních sítích

1) Platí pouze do vyprodání skladových zásob.
20210331–35
Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
* 	 Asistenční služba Renault Premium Assistance je poskytována společností Europ Assistance, s. r. o. a to na dobu 5 let od uvedení do provozu
a maximálně do najetí 150 000 kilometrů, podle toho, co nastane dříve.
** Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu příslušenství
nad 15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmiňované částky jsou včetně DPH.
Pro více informací kontaktujte vašeho dealera.

LET

ZÁRUKA

BEZ POPLATKU ÚROK OD 0 %

TEST 2015

RENAULT ESPACE INITIALE PARIS
Exkluzivní verze spojující know-how značky Renault s myšlenkou na naprostou spokojenost uživatelů a jejich
maximální komfort.
Design kabiny je do detailu propracovaný s použitím kvalitních materiálů. Pohodlná sedadla jsou potažena
kůží Nappa příjemnou na dotyk, vkusné detaily a dokonalá zvuková akustika kabiny Vám naznačují, že se
nacházíte na výjimečném místě.

Unikátní výbava Initiale Paris:
Design
• Černá přístrojová deska s prošíváním

• Kožené potahy Nappa v černé barvě Titane nebo pískově šedé
barvě Sable

• Středová plovoucí konzole
• Označení Initiale Paris
• Disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris
Řízení automobilu
• Adaptivní tempomat Stop & Go
• Systém 4Control se 4 aktivně řízenými koly
• Systém Electronic Damper Control (přizpůsobení tuhosti tlumičů)
Viditelnost a osvětlení
• LED MATRIX VISION adaptivní světlomety
• Atermické čelní sklo
Komfort
• Přední sedadla elektricky nastavitelná, s masážní funkcí,
s pamětí polohy, klimatizovaná, vyhřívaná, s el. nastavitelnou
bederní opěrkou, nastavitelnou délkou sedáku a funkcí Easy
Entry pro řidiče
• 5 opěrek hlavy typu Relax
• Vyhřívání předních sedadel
• Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, s pamětí
polohy, vyhřívaná a s úpravou zorného pole při parkování
• Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s možností
otevření pohybem nohy pod zadním nárazníkem
Multimédia
• Bose® Surround Sound System a funkcí Active Noise Control
• Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3"
• Přístrojový štít s 10" barevným multifunkčním displejem
Bezpečnost a asistenční systémy řízení
• Auto Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera
a automatický parkovací asistent – podélný, kolmý a úhlový)
• Visio System®: Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
s automatickou korekcí jízdní dráhy, automatické přepínání
dálkových světel, systém varování při překročení rychlosti
s rozpoznáváním dopravních značek

Svůj Renault Espace Initiale Paris můžete dále vylepšit
například o:
• Winter Pack (Vyhřívání bočních sedadel ve druhé řadě, vyhřívaný
volant, vyhřívané čelní sklo a ostřikovače světlometů)
• Family Pack (7místná konfigurace - 2 sedadla ve třetí řadě
a dvě lampičky na čtení, 3-zónnová automatická klimatizace
s ovládáním v druhé řadě)
• Disky kol z lehkých slitin 20", design Initiale Paris
• Easy Pilot (asistent pro jízdu po dálnici a v kolonách)
• Panoramatické elektricky ovládané střešní okno s elektricky
ovládanou sluneční clonou
• Head-up display

VOLITELNÁ VÝBAVA
Initiale Paris
PAKETY
Pack Winter (Vyhřívání bočních sedadel ve druhé řadě, vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo a ostřikovače světlometů)
Pack Family (7místná konfigurace - 2 sedadla ve třetí řadě a dvě lampičky na čtení, 3-zónnová automatická klimatizace
s ovládáním v druhé řadě)
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody
Asistent rozjezdu do kopce
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče i spolujezdce
Hlavové airbagy v první a druhé řadě
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech
Tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé a třetí řadě
Zvuková a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na všech místech
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na třech sedadlech ve druhé řadě
Automatické uzamčení dveří za jízdy
Adaptivní tempomat Stop & Go
Head-Up display
Systém sledování mrtvého úhlu
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
Systém sledování únavy řidiče
Systém upozornění na křížení dopravy během couvání
Automatické přepínání dálkových světel
Safe Distance Warning
Active emergency braking system s detekcí chodců
E-Call - systém pro přivolání pomoci v případě nehody
VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější kliky dveří v barvě karoserie s osvětlením nástupního prostoru, chromované boční lišty, chromované rámování bočních oken
Označení Initiale Paris
Disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris
Disky kol z lehkých slitin 20", design Initiale Paris
Samozacelující se pneumatiky
Nemetalický lak Bílá Glacier
Metalický lak
Speciální metalický lak Bílá Nacré
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BÍLÁ GLACIER

BÍLÁ NACRE

ŠEDÁ PLATINE

ŠEDÁ CASSIOPEE

ŠEDÁ TITANIUM

MODRÁ COSMOS

ČERNÁ ETOILE

ČERVENÁ MILLESIME

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA
Initiale Paris
VNITŘNÍ VZHLED
Kožené čalounění1 Nappa Titane v čené barvě
Kožené čalounění1 Nappa Sable v pískově šedé barvě
Přístrojová deska v černé barvě Titane s dvojitým prošíváním
Ozdobný panel plovoucí konzole v designu Initiale Paris
Označení Initiale Paris
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Světlomety MATRIX LED VISION®
LED denní svícení
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, s pamětí polohy, vyhřívaná,
s úpravou zorného pole při parkování
Panoramatické střešní okno - nad předními sedadly, fixní
Panoramatické střešní okno - elektricky ovládané
Tónovaná a vrstvená přední boční skla
Zatmavená a vrstvená zadní boční skla
Atermické čelní sklo
Vyhřívané čelní sklo a ostřikovače světlometů
Dešťový a světelný senzor
Bezrámečkové elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
Osvětlení interiéru Ambient Lighting
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem
Poloautomatická parkovací brzda
Systém Renault Multi-Sense®
Systém 4Control se 4 aktivně řízenými koly
Systém Electronic Damper Control (přízpůsobení tuhosti tlumičů)
Auto Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a automatický parkovací
asistent - podélný, kolmý a úhlový)
Easy Pilot - asistent pro jízdu na dálnici a v dopravní koloně (nutno s Head-Up displejem)
Ukazatel optimálního rychlostního stupně
Sada na opravu pneumatik
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Hovězí kůže. Sedadla potažená kůží (barevná hověží kůže) – přední část sedadla, opěradla, opěrky hlavy a boční opěrky. Ostatní části interiéru jsou potaženy impregnovanou látkou.
• v sérii
0 volitelné za 0 Kč
1

19" disky kol z lehkých slitin, design Initiale Paris

20" disky kol z lehkých slitin, design Initiale Paris

VOLITELNÁ VÝBAVA
Initiale Paris
KOMFORT
Automatická klimatizace s odděleným nastavením pro řidiče a spolujezdce
Automatická klimatizace s odděleným nastavením pro řidiče, spolujezdce a zadní sedadla
Hands-free karta Renault s uvítací funkcí Welcome Scenario, která se aktivuje při přiblížení k vozu
Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s možností otevření pohybem nohy pod zadním nárazníkem
Výškově a podélně nastavitelný volant
Multifunkční volant a hlavice řadící páky potažená kůží Nappa
Elektrické ovládání předních a zadních oken, impulzní
Tří samostatná sedadla ve druhé řadě, podélně posuvná
Sklopná sedadla One Touch (elektrické sklápění sedadel ovládané pomocí panelu v zavazadlovém prostoru
nebo na displeji multimediálního systému)
Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 10 směrech, ventilované, manuálně nastavitelná délka sedáku, elektricky
nastavitelná bederní opěrka ve 4 směrech s masážní funkcí
Sedadlo řidiče s funkcí Easy Entry (automatické odsunutí sedadla řidiče pro lepší nastupování a vystupování)
5 opěrek hlavy typu Relax
Vyhřívání předních sedadel
Vyhřívaný volant
Vyhřívání bočních sedadel ve druhé řadě
Varianta pro 7 cestujících - dvě sklopná sedadla ve třetí řadě a dvě lampičky na čtení
Charakteristická středová plovoucí konzole
Sluneční záclonky na zadních oknech ve druhé řadě
Zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená
Sluneční clony řidiče a spolujezdce s integrovanými kosmetickými zrcátky
Zásuvka 12V ve všech řadách sedadel, jeden AUX a dvě USB zásuvky pro nabíjení v 1. a 2. řadě
Indukční (bezdrátové) nabíjení telefonu pod středovou konzolí
Prémiové koberečky Initiale Paris vpředu a vzadu
MULTIMÉDIA
Přístrojový štít s 10" barevným multifunkčním displejem s možností projekce navigace
Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3", Audio Bose (navigační systém s dynamickým plánováním
trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, 3D zobrazení budov ve velkých sídlech,
Bluetooth s funkcí audiostreamingu, podporuje Apple CarPlay a Android Auto, ovládání rádia pod volantem,
online služby, digitální příjem rádia DAB)
Hudební audiosystém BOSE Surround Sound System s 12 reproduktory včetně subwooferu a funkcí Active Noise Control
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• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT
2 090 Kč
1 990 Kč
4 790 Kč
2 090 Kč
3 190 Kč
1 990 Kč
5 590 Kč
od 9 790 Kč
590 Kč

Kryty zpětných zrcátek - chromované

Sportovní pedály
Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex
Věšák za opěrku hlavy
Vana zavazadlového prostoru
Textilní koberce - INITIALE PARIS
Střešní tyče QuickFix
Střešní box Renault (380 l - 630 l)
Magnetický držák telefonu
Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství.
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.

SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY
Blue dCi 190 EDC
Smluvní záruka Renault (5 let / 150 000 km)
Navýšení krytí záruky na 200 000 km*
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 150 000 km

•
11 490
26 490
34 190
49 990
54 890


Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
*	Nabídka navýšení km je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka Renault - 5 let / 150 000 km v ceně nového vozu.
• v ceně vozidla

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY
MOTORIZACE
Typ převodovky
Zdvihový objem (cm3)
Palivo
Počet válců / ventilů
Typ vstřikování
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min)
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min)
Emisní norma
Systém Stop&Start a rekuperace energie při brzdění
Filtr pevných částic
PNEUMATIKY*
Disky kol z lehkých slitin 19"
Disky kol z lehkých slitin 20"
VÝKONY
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Maximální rychlost (km/h)
ŘÍZENÍ
Průměr otočení na 1 otočku volantu se systémem 4Control (m)
Počet otáček volantu mezi krajními polohami se systémem 4Control
SPOTŘEBA A EMISE**
Kombinovaná spotřeba (l)
Emise CO2 (g/km)
Objem palivové nádrže (l)
Objem nádrže AdBlue (l)
ROZMĚRY A HMOTNOSTI ***
Objem zavazadlového prostoru 5 míst (dm3; metoda VDA)
Sedadla v 2. řadě posunuta zcela vpřed / vzad
Sedadla v 2. řadě sklopená
Objem zavazadlového prostoru 7 míst (dm3; metoda VDA)
Sedadla v konfiguraci 7 míst
Sedadla ve 3. řadě sklopená, v 2. řadě posunuta zcela vpřed / vzad
Sedadla v 2. a 3. řadě sklopená
Provozní hmotnost (kg) (5 míst / 7 míst)
Maximální užitečné zatížení (5 míst / 7 míst)
Maximální povolená celková hmotnost (kg)
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

Blue dCi 190 EDC
Dvouspojková EDC 6stup. automatická
1 997
nafta
4 / 16
Common Rail
139 / 189 při 3 500
400 při 1 750
Euro 6
ano
ano
235/55 R19
255/45 R20
10,6
207
11,1
2,5
6,7–7,0
175–183
62
21,4

785 / 680
2 101
247
719 / 614
2 035
1 850 / 1 908
783 / 737
2 568
4 568
2 000
750

*	Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně
Váš prodejce.
**	Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel
v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách
a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.
*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
Nabídka financování Fair Credit pro model Renault Espace Initiale Paris Blue dCi 190: pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 1 270 000,- Kč; spotřebitel uhradí
z vlastních zdrojů: 698 500 Kč (55 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 571 500 Kč, pevná úroková sazba: 0 % p. a., RPSN: 9,7 %, p. a. 1. – 48. pravidelná měsíční splátka
úvěru 11 906 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a povinného ručení: 3 137 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 15 043 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč,
celková splatná částka vč. havarijní poj. a pov. ručení: 722 064 Kč, délka úvěru 48 měsíců. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial
Services, s. r. o.
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících
osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace
vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 5 let/150 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součást.

