Renault
Grand SCENIC
Rodinný vůz nové generace

NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZŮ NA
WWW.RENAULTBEZCEKANI.CZ

Zvýhodnění až 30 000 Kč

Financování FAIR CREDIT

Dle zvolené
motorizace

BEZ POPLATKU
úrok od 0 %

Platnost ceníku od 1. 7. 2020.

Verze

Ceníková cena

Akční cena

566 900

551 900

TCe 140 GPF

628 900

613 900

TCe 140 GDF EDC

680 900

665 900

TCe 160 GPF

648 900

633 900

TCe 160 GDF EDC

700 900

685 900

Blue dCi 150

703 900

673 900

Blue dCi 150 EDC

755 900

725 900

ZEN*
TCe 140 GPF

INTENS*

INTENS
LIFE
(ZEN+)

ZEN
LIFE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čelní, boční a hlavové airbagy
Tempomat s omezovačem rychlosti
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním
o překročení povolené rychlosti
Active Emergency Braking System s detekcí chodců
Dvouzónová automatická klimatizace
Rádio (4,2" displej, podporuje přehrávání MP3
formátu, vstup USB a Jack, Bluetooth hands-free)
Přístrojový štít s multifunkčním barevným TFT
displejem 7
Poloautomatická parkovací brzda
Hands-free karta Renault s funkcí Welcome Scenario
Dešťový a světelný senzor včetně automatického
přepínání dálkových světel
LED denní svícení vč. technologie Edge Light
Disky kol z lehkých slitin 20"

Navíc oproti výbavě Zen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multimediální a navigační systém R-Link 2, displej 7"
Přední a zadní parkovací senzory
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
Systém sledování únavy řidiče
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
Posuvná vysoká středová konzole mezi předními
sedadly Kombinace látkového čalounění s koženkou
Osvětlení interiéru Ambient Lighting
Přední mlhové světlomety
Přední světlomety LED PURE VISION®

Zvýhodnění až 30 000 Kč

Financování FAIR CREDIT

Dle zvolené
motorizace

BEZ POPLATKU
úrok od 0 %

www.renault.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

Platnost ceníku od 1. 7. 2020.
* Pouze do vyprodání skladových zásob
Zvýhodnění není kumulovatelné s velkoodběratelskými podmínkami.
Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

Záruka

Let
20200909–93

TEST 2016

VOLITELNÁ VÝBAVA

pakety
Pack R-Link
(Multimediální systém R-Link 2, displej 7", Navigace pro systém R-Link 2, Hudební systém Arkamys, Přístup k online
aplikacím pro systém R-Link 2, Mapové pokrytí celé Evropy, Systém varování před opuštěním jízdního pruhu)
Pack Multimédia
(Multimediální systém R-Link 2, displej 7", Hudební systém Arkamys, Systém varování před opuštěním jízdního pruhu)
Pack Parking
(Přední a zadní parkovací senzory, Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, Zásuvka na 12V ve druhé řadě, Posuvná vysoká
středová konzole, Sluneční záclonky na zadních oknech ve druhé řadě; nutno s Přední mlhové světlomety)
Pack City
(Systém sledování mrtvého úhlu, Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací
asistent - podélný, kolmý a úhlový)
Pack Modularita
(Sedadlo řidiče man. nastav. v 6 směrech s manuální bederní opěrkou a odkládacím prostorem pod sedadlem, Sedadlo
spolujezdce man. nast. v 6 směrech, sklopné, Kapsy na zadní straně předních sedadel, Stolky Easy Life vestavěné do opěradel
předních sedadel, Zadní sedadla dělená v poměru 1/3–2/3 se středovou loketní opěrkou a funkcí One Touch, záchytná síť do
zavazadlového prostoru, zásuvka Easy Life před spolujezdcem)
(Dostupné pouze pro skladové vozy)
Pack Komfort
(Sedadlo řidiče man. nastav. v 6 směrech s manuální bederní opěrkou a odkládacím prostorem pod sedadlem, Sedadlo
spolujezdce man. nastav. v 6 směrech,  sklopné, Kapsy na zadní straně předních sedadel, Stolky Easy Life vestavěné do
opěradel předních sedadel, Vyhřívání předních sedadel)
(Nutno s Pack R-Link nebo Pack Multimédia)
Pack Komfort Plus
(Sedadlo řidiče man. nastav. v 6 směrech s elektrickou bederní opěrkou, masážní funkcí, nastavitelnou délkou sedáku
a odkládacím prostorem pod sedadlem, Sedadlo spolujezdce man. nastav. v 6 směrech s manuální bederní opěrkou,
sklopné, Kapsy na zadní straně předních sedadel, Stolky Easy Life vestavěné do opěradel předních sedadel, Ostřikovače
předních světlometů, Vyhřívaná přední sedadla)
Pack Leather
(Sedadlo řidiče el. nastav. v 8 směrech s elektrickou bederní opěrkou, pamětí, masážní funkcí, nastavitelnou délkou
sedáku a odkládacím prostorem pod sedadlem, Sedadlo spolujezdce el. nastav. v 8 směrech s elektrickou bederní
opěrkou, pamětí, masážní funkcí a nastavitelnou délkou sedáku, Kapsy na zadní straně předních sedadel, Stolky Easy Life
vestavěné do opěradel předních sedadel, Hlavové opěrky Relax na předních a 3 zadních sedadlech, Ostřikovače předních
světlometů, Vyhřívaná přední sedadla, Stolky Easy Life vestavěné do opěradel předních sedadel)
(Nutno s koženým čalouněním, na Intens nelze kombinovat s Pack Komfort Plus)
Pack Safety Plus
(Safe distance warning, Adaptivní tempomat)
(Nelze na motorizaci TCe 140 GPF)
Pack Premium
(Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Panoramatické střešní okno fixní s elektricky ovládanou clonou; nutno se střešními
lištami)
• v sérii

Zen

Intens

19 000

•

9 000

•

14 000

-

-

18 000

15 000

-

10 000

-

-

15 000

-

19 000

-

6 000

-

25 000

VOLITELNÁ VÝBAVA

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
Asistent rozjezdu do kopce
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
Boční airbagy chránící hrudník na straně řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech
Tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě s předpínači pro boční sedadla
Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle spolujezdce a zadních bočních sedadlech
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody
Tempomat s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti (nelze na motorizace TCe 140 GPF)
Head-up displej
Systém sledování mrtvého úhlu
Systém sledování únavy řidiče
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti s integrovanými rychlostními limity
z navigace
Čelní protikolizní systém
Active Emergency Braking System s detekcí chodců
Safe distance warning
VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie nebo v barvě střechy v případě dvoubarevné karoserie
Vnější kliky dveří v barvě karoserie / v barvě karoserie s dekorativním chromovaným prvkem
Střešní lišty
Disky kol z lehkých slitin 20", design Silverstone
Disky kol z lehkých slitin 20" s přídavnými okrasnými prvky, design Exception
Metalický lak Šedá Platine, Šedá Cassiopée, Černá Etoile, Béžová Dune, Modrá Cosmos, Červená Carmin, Hnědá Vison
Speciální metalický lak Bílá Nacré
Jednobarevná karoserie
Dvoubarevná karoserie
VNITŘNÍ VZHLED
Tmavý interiér
Látkové čalounění tmavé Zen
Kombinace látkového čalounění s koženkou, tmavě šedé / černé
Kožené čalounění Carbone černé (nutno s Pack Leather)
Kožené čalounění světle šedé (nutno s Pack Leather)
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Přední světlomety LED PURE VISION®
LED denní svícení vč. technologie Edge Light
Přední mlhové světlomety
Ostřikovače předních světlometů
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná
Panoramatické střešní okno fixní s elektricky ovládanou clonou (nutno se střešními lištami)
Tónovaná skla
Zatmavená zadní okna
Dešťový a světelný senzor včetně automatického přepínání dálkových světel
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
Osvětlení interiéru Ambient Lighting
• v sérii
0 dostupné za 0 Kč

Zen

Intens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pack R-Link /
Multimédia
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pack Safety Plus
9 000
Pack City
•
•
-

-

•

•
•
-

•
•
Pack Safety Plus

•
•/7 000
•
17 000
21 000
•
10 000

•
-/•
7 000
•
17 000
21 000
•
10 000

•
•
-

•
•
26 000
26 000

•
4 000

•
•
•
Pack Komfort Plus /
Leather
•
Pack Premium
•
•
•
Pack Premium
•

•
Pack Parking
•
•
-

VOLITELNÁ VÝBAVA
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem
Poloautomatická parkovací brzda
Systém Renault Multi-Sense® (5 režimů nastavení celého vozu)
Přední a zadní parkovací senzory
Easy park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent - podélný,
kolmý a úhlový)
Palubní počítač
Ukazatel optimálního rychlostního stupně
Imobilizér
Sada na opravu pneumatik
Rezerva
KOMFORT
Dvouzónová automatická klimatizace
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Hands-free karta Renault s funkcí Welcome Scenario
Předpříprava pro alarm
Výškově a podélně nastavitelný volant
Volant potažený kůží
Elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním
Elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním
Varianta pro 7 cestujících - dvě sklopná sedadla ve třetí řadě
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou a odkládacím prostorem
pod sedadlem. Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech. Kapsy na zadní straně předních sedadel.
Hlavové opěrky na předních sedadlech výškově nastavitelné
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou a odkládacím prostorem
pod sedadlem. Sedadlo spolujezdce nastavitelné v 6 směrech, sklopné. Kapsy na zadní straně předních sedadel. Stolky
Easy Life vestavěné do opěradel předních sedadel. Hlavové opěrky na předních sedadlech výškově nastavitelné
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou a odkládacím prostorem
pod sedadlem. Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech sklopné. Kapsy na zadní straně předních
sedadel. Hlavové opěrky na předních sedadlech výškově nastavitelné
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou, masážní funkcí, nastavitelnou
délkou sedáku a odkládacím prostorem pod sedadlem. Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech s manuálně
nastavitelnou bederní opěrkou, sklopné. Kapsy na zadní straně předních sedadel. Stolky Easy Life vestavěné do opěradel
předních sedadel.
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou, pamětí, masážní funkcí,
nastavitelnou délkou sedáku a odkládacím prostorem pod sedadlem. Sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 8
směrech s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou, pamětí, masážní funkcí a nastavitelnou délkou sedáku. Kapsy na
zadní straně předních sedadel. Stolky Easy Life vestavěné do opěradel předních sedadel. Hlavové opěrky typu Relax na
předních sedadlech
Vyhřívání předních sedadel
Zadní sedadla dělená v poměru 1/3–2/3 se středovou loketní opěrkou. Hlavové opěrky na 3 zadních sedadlech výškově
nastavitelné
Zadní sedadla dělená v poměru 1/3–2/3 se středovou loketní opěrkou a funkcí One Touch. Hlavové opěrky na 3 zadních
sedadlech výškově nastavitelné.
Zadní sedadla dělená v poměru 1/3–2/3 se středovou loketní opěrkou a funkcí One Touch. Hlavové opěrky typu Relax na 3
zadních sedadlech
Síť do zavazadlového prostoru
Nízká středová konzole mezi předními sedadly s otevřenými odkládacími prostory a držáky na kelímky
Posuvná vysoká středová konzole mezi předními sedadly s uzavřenými odkládacími prostory a držáky na kelímky
Zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená
Sluneční clony řidiče a spolujezdce s kosmetickým zrcátkem / s osvětlením
Sluneční záclonky na zadních oknech ve druhé řadě
Zásuvka na 12V vpředu
Zásuvka na 12V vpředu a vzadu

Zen

Intens

•
•
Pack Parking

•
•
•
•

-

Pack City

•
•
•
•
5 000

•
•
•
•
5 000

•
•
•
2 000
•
•
•
•
15 000

•
•
•
2 000
•
•
•
•
15 000

•

-

Pack Komfort

-

-

•

-

Pack Komfort Plus

-

Pack Leather

Pack Komfort

Pack Komfort Plus /
Leather

•

-

Pack Modularita

•

-

Pack Leather

Pack Modularita
•
Pack Parking
Pack Modularita
•/•
Pack Parking
•
Pack Parking

Pack Modularita
•
•
•/•
2 000
•
•

Zen

Intens

•

•

•

-

Pack R-Link /
Multimédia

•

-

8 000

-

21 000

Pack R-Link

•

• v sérii
0 dostupné za 0 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA
MULTIMÉDIA
Přístrojový štít s multifunkčním barevným TFT displejem 7"
Rádio (4,2" displej, podporuje přehrávání MP3 formátu, vstup USB a Jack, ovládání pod volantem, Bluetooth hands-free
s funkcí audiostreamingu, 6 reproduktorů)
Multimediální systém R-Link 2, displej 7" (hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, nastavení asistenčních systémů vozu
- dle specifikace vozidla, 7" displej, podporuje přehrávání MP3 formátu, vstup vepředu 2 x USB a 1 x Jack vpředu, vstupy 2
x USB (nabíjení) a 1 x Jack ve druhé řadě, ovládání rádia pod volantem, hlasové ovládání, Bluetooth hands-free
s funkcí audiostreamingu)
Multimediální systém R-Link 2, displej 8,7" (hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, nastavení asistenčních systémů
vozu - dle specifikace vozidla, 8,7" displej, podporuje přehrávání MP3 formátu, vstup vepředu 2 x USB a 1 x Jack vpředu,
vstupy 2 x USB (nabíjení) a 1 x Jack ve druhé řadě, ovládání rádia pod volantem, hlasové ovládání, Bluetooth hands-free
s funkcí audiostreamingu)
Multimediální systém R-Link 2, Bose, displej 8,7" (hudební systém Bose, 12 reproduktorů vč. subwooferu, Bose zvukový
procesor, 6-kanálový ekvalizér, nastavení asistenčních systémů vozu - dle specifikace vozidla, 8,7" displej, podporuje
přehrávání MP3 formátu, vstup 2 x USB a 1 x Jack vpředu, vstup 2 x USB (nabíjení) a 1 x Jack ve druhé řadě, ovládání
rádia pod volantem, hlasové ovládání, Bluetooth hands-free s funkcí audiostreamingu)
Navigace pro systém R-Link 2 (navigační systém s dynamickým plánováním trasy dle aktuální dopravní situace TomTom
HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy, přístup k online aplikacím)*
• v sérii
* mapové podklady pro menší sídla neobsahují č.p

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik
KOMPLET
S HLINÍKOVÝM DISKEM
GOODYEAR UG. Perf.
195/55 R20 95H
eC dC b 70 dB
Výhodná
cena
včetně
montáže!

PNEUMATIKA
GOODYEAR UG. Perf.
195/55 R20 95H
eC dC b 70 dB

3 969 Kč/ks
15 876 Kč/sada 4 ks
VOUCHER 500 Kč

  špičková kvalita
  renomovaný výrobce

10 739 Kč/ks
42 956 Kč/sada 4 ks

  ventilek TPMS
  disk Quartz
  montáž
  středová krytka

VYSVĚTLIVKY: e valivý odpor d brzdné vlastnosti na mokru b vnější hlučnost
Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Cena samostatných pneumatik nezahrnuje montáž. V případě koupě sady 4 ks samostatných zimních pneumatik značky Motrio, Continental, Goodyear, Dunlop, Fulda,
Nokian nebo Bridgestone bude zákazníkovi poskytnut poukaz v hodnotě 500 Kč vč. DPH, který je možné uplatnit u autorizovaného prodejce a v servisu Renault, kde byla koupě uskutečněna, a to buď ihned
nebo nejpozději 31. 5. 2021 na nákup příslušenství, náhradních dílů, servisní zásahy (např. přezutí zakoupených pneumatik) nebo službu sezonního uskladnění pneumatik, pokud ji daný autorizovaný prodejce
a servis Renault nabízí. Poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově. Bude-li poukaz uplatněn na nákup produktů či služeb v hodnotě nižší než 500 Kč, nevyužitá část hodnoty poukazu propadá. Cena
kompletních kol již zahrnuje jejich kompletaci, montáž na vůz (práce a drobný materiál, ventilky, závaží) a ozdobné kryty kol / středové krytky, jejichž design je zvolen dle aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku
disků naleznete na www.renault.cz, akční nabídku samostatných pneumatik na pneumatiky.renault.cz nebo u svého autorizovaného prodejce a v servisu Renault, s kterým prosím konzultujte aktuálnost
doporučených cen. Nabídka platí do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob u participujících autorizovaných prodejců a servisů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km)
Navýšení krytí záruky na 150 000 km*
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT
ASSISTANCE) - 5 let / 60 000 km
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT
ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km

TCe 140 GPF /
TCe 160 GPF

TCe 140 GPF EDC
/ TCe 160 GPF
EDC

Blue dCi 150

•
6 490

•
6 490

•

•

6 490

6 490

15 990
28 490

15 990
28 490

15 990
39 390

15 990
39 390

19 990
34 890

19 990
38 590

19 990
39 390

19 990
46 190

• v ceně vozidla
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Blue dCi
150 EDC

OUNTRY PACK

Balíky příslušenství

TYLING PACK

Využijte cenového 20% zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků
AMILYpříslušenství:
PACK
DVENTURE PACK

OMFORT PACK

OUNTRY PACK

OLIDAY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK
OMFORT PACK
OLIDAY PACK

Hliníkové střešní tyče QuickFix, vana zavazadlového prostoru,
gumové koberce s vysokým okrajem.
Cena 7 490 Kč

Parkovací kamera - zadní, textilní koberce Comfort, zástěrky
Standard.
Cena 6 090 Kč

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT
Alarm - s modulem proti odtažení
Ochrana hrany zavazadlového prostoru
Vnitřní osvětlené prahy dveří s nápisem Renault přední – nerezová ocel
Střešní box 380 l
Vana zavazadlového prostoru
Dělící mříž
Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex
Hliníkové střešní tyče QuickFix – na podélné střešní tyče
Nosič kol Coach na TZ – 3 kola (13 pin)
Držák otočný
USB nabíječka
Parkovací asistent – zadní nebo přední
Sada povinné výbavy

Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže. Uvedené ceny balíků příslušenství jsou již po slevě včetně DPH a bez montáže.

6 490
1 590
3 790
9 790
2 490
3 890
4 690
5 090
15 390
459
449
4 390
999

Technické údaje a rozměry
Motorizace

TCe 140 GPF

Typ převodovky

manuální 6stup.

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
PNEUMATIKY*
Disky kol z lehkých slitin 20"
VÝKONY
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Maximální rychlost (km/h)
SPOTŘEBA A EMISE**
Kombinovaná spotřeba (l)
Spotřeba město (l)
Spotřeba mimo město (l)
Emise CO2 (g/km)
Objem palivové nádrže (l)
Objem nádrže AdBlue (l)
ROZMĚRY A HMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru 5 míst/7 míst ( dm3),
metoda VDA
Maximální objem zavazadlového prostoru se
sklopenými zadními sedadly (dm3), metoda VDA
Provozní hmotnost (kg)
Maximální užitečné zatížení
Maximální povolená celková hmotnost (kg)
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

1 333
benzín
4/16
přímé
103/140 při 5 000

TCe 140 GPF EDC
Dvouspojková EDC - 7stup.
automatická
1 333
benzín
4/16
přímé
103/140 při 5 000

TCe 160 GPF

1 333
benzín
4/16
přímé
117/160 při 5 500

TCe 160 GPF EDC
Dvouspojková EDC - 7stup.
automatická
1 333
benzín
4/16
přímé
117/160 při 5 500

240 při 1 600

240 při 1 600

260 při 1 750

270 při 1 800

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

195/55 R20

195/55 R20

195/55 R20

195/55 R20

10,6
194

9,9
194

10,2
200

9,5
200

5,7–5,9
6,9–7,4
4,9–5,1
130–135
53
-

5,8–5,9
6,9–7,0
5,1–5,3
132–135
53
-

5,9–6,2
7,5–7,7
5,0–5,3
136–141
53
-

5,8–5,9
7,2–7,3
5,0–5,1
132–135
53
-

718 / 533

718 / 533

718 / 533

718 / 533

1 901 / 1 737

1 901 / 1 737

1 901 / 1 737

1 901 / 1 737

1 679
538
2 217
3 519
1 800
750

1 674
490
2 164
3 664
1 800
750

1 683
538
2 221
3 644
1 800
745

1 678
490
2 168
3 668
1 800
750

manuální 6stup.

1 087 mm

1 660 mm

1 602 mm
1 866 mm
2 128 mm

931 mm

2 804 mm
4 634 mm

899 mm

1 036 mm
1 596 mm

*	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 a konvertovány na testovací cyklus NEDC.
***	Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
Nabídka financování Fair Credit pro model Renault Grand Scénic ZEN TCe 140 GPF: pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 534 400,- Kč; spotřebitel uhradí
z vlastních zdrojů: 213 760,- Kč (40 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 320 640,- Kč, pevná úroková sazba: 2,60 % p. a., RPSN: 9,4 %, p. a. 1. – 60. pravidelná měsíční splátka
úvěru: 5 705 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a povinného ručení: 1268 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 6 973 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč, celková
splatná částka vč. havarijní poj. a pov. ručení: 418 380 Kč, délka úvěru 60 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/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí
kupní smlouvy.

Technické údaje a rozměry
Motorizace

Blue dCi 150

Typ převodovky

manuální 6stup.

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
PNEUMATIKY*
Disky kol z lehkých slitin 20"
VÝKONY
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Maximální rychlost (km/h)
SPOTŘEBA A EMISE**
Kombinovaná spotreba (l)
Spotreba mesto (l)
Spotreba mimo mesto (l)
Emisie CO2 (g/km)
Objem palivovej nádrže (l)
Objem nádrže AdBlue (l)
ROZMĚRY A HMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru 5 míst/7 míst ( dm3),
metoda VDA
Maximální objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadly (dm3), metoda VDA
Provozní hmotnost (kg)
Maximální užitečné zatížení
Maximální povolená celková hmotnost (kg)
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

1 749
nafta
4 / 16
Common Rail
110 / 150 při 3 500
340 při 1 750
Euro 6

Blue dCi 150 EDC
Dvouspojková EDC
6stup. automatická
1 749
nafta
4 / 16
Common Rail
110 / 150 při 3 500
340 při 1 750
Euro 6

195/55 R20

195/55 R20

12,4
200

10,6
200

4,8–4,9
5,8–5,9
4,2–4,3
127–129
53
17

4,8–4,9
5,7–5,9
4,3
127–129
53
17

718 / 533

718 / 533

1 901 / 1 737
1 801
490
2 291
3 791
1 800
750

1 901 / 1 737
1 830
490
2 320
3 820
1 800
750

1 087 mm

1 660 mm

1 602 mm
1 866 mm
2 128 mm

931 mm

2 804 mm
4 634 mm

899 mm

1 036 mm
1 596 mm

*	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 a konvertovány na testovací cyklus NEDC.
***	Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
Nabídka financování Fair Credit pro model Renault Grand Scénic ZEN TCe 140 GPF: pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 551 900,- Kč; spotřebitel uhradí
z vlastních zdrojů: 220 760,- Kč (40 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 331 140,- Kč, pevná úroková sazba: 1,75 % p. a., RPSN: 8,6 %, p. a. 1. – 60. pravidelná měsíční
splátka úvěru: 5 768 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a povinného ručení: 1 337 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 7 105 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru
0 Kč, celková splatná částka vč. havarijní poj. a pov. ručení: 426 3000 Kč, délka úvěru 60 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/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí
kupní smlouvy.

