
Renault 
GRAND SCENIC Van

Storslået, 
alsidig og
komfortabel
Den nye Grand Scenic Van er en genial bil, 
der tilfører endnu fl ere dimensioner til den 
“almindelige” Scenic. Bred, høj og lang  med 
oceaner af plads og samtidig klassens 
fl o� este. Komforten er i særklasse og med 
med 7-trins automatgear samt 20” hjul glider 
den endnu mere elegant gennem trafi kken. 
Grand Scenic er stoppet med den seneste 
teknologi ude som inde og er en komplet bil 
med et imponerende motorprogram, der 
byder på 360 Nm og op til 25 km på en liter 
diesel.

Renault GARANTI
Fra indregistreringsdato er Grand Scenic 
Van dækket af 2 års fabriksgaranti. 

GRAND SCENIC Van har desuden: 
• 2 års Renault Assistance
• 3 års  lakgaranti 
• 12 års rustgaranti.

A Læssehøjde 614

B Højde i varerumsåbning 845

C Bredde i varerumsåbning 1059

D Bredde sidedør 365

E Højde sidedør 960

F Bredde mellem sidedøre 1305

G Bredde mellem hjulkasser 1105

H Varerumslængde 1720

I Indvendig højde ml. sidedøre 960

Elegant og visuel let opbygning med afl åselige opbevaringsrum. 
Fulddækkende gulvtæppe i varerum.
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GRAND SCENIC Van - Mål (mm)



Renault SECURITY+

Renault er blandt verdens førende 
bilfabrikker indenfor passiv og aktiv 
sikkerhed. Således implementerer 
Renault kontinuerligt nye avancerede 
sikkerhedssystemer, der gør din hverdag 
mere sikker. Seneste eksempler er 
skiltegenkendelse, vognbaneassistent, 
aut. nær- og fjernlys samt  automatisk 
nødbremsesystem. Se mere på renault.dk

Renault CARE

Med Renault Care får du endnu mere 
tryghed gennem en omfa� ende 
servicea� ale med store fordele:
• Fullservice i henhold til producentens 
anbefalede serviceintervaller uden 
omkostninger. Du betaler ikke ekstra 
for udski� ning af olie, oliefi lter, pærer, 
vinduesviskere og andre normale 
udski� ningsdele.
• Så snart du opdager en fejl eller har brug 
for at udski� e nogle dele, lægger du bare 
vejen forbi dit Renault-værksted og får 
det ordnet. Gælder på alle værksteder i 
Danmark, som er Renault Care-partnere.

Renault ASSISTANCE 

Renault Assistance er en serviceydelse, 
der er inkluderet i garantien - i 2 eller 3 år 
afhængig af bilmodel. Renault Assistance er 
til rådighed døgnet rundt, året rundt. 
Ring blot 80 88 93 53 (gratis) eller uden for 
Danmark +46 8-4111132 og du vil blive 
betjent af Renault Assistance. De fl este 
reparationer vil blive udført på stedet. 
Hvis din bil ikke kan repareres samme dag, 
eller hvis reparationen overstiger 3 timer, 
vil Renault tilbyde en løsning alt e� er 
omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, 
vidererejse, overnatning).

Hvid “Nacre”* 
(QNC - MEL)

Rød “Carmine”*
(NFP - MEL)

Brun “Vision”
(CNM - MEL)

Blå “Celeste”*
(RPQ - MEL)

Grå “Platine”*
(D69 - MEL)

Grå “Cassiopée”*
(KPN - MEL)

Beige “Dune”*
(HNP - MEL)

Hvid “Glacier” 
(369 -ML)

Zen 
Energy 
1.2 TCe 

115 

Zen 
Energy 
1.2 TCe 

130 

Zen 
Energy 
1.5 dCi 

110

Zen 
Energy 
1.5 dCi 

110 EDC

Bose 
Energy 
1.5 dCi 

110 EDC

Bose 
Energy 
1.6 dCi 

130

Bose 
Energy 
1.6 dCi 

160 EDC

Køreklar vægt  1.570  1.560  1.607  1.615  1.615  1.676  1.735 

Egenvægt  1.437  1.427  1.474  1.482  1.482  1.543  1.602 

Totalvægt  2.244  2.252  2.298  2.306  2.306  2.354  2.378 

Vogntogsvægt  3.744  3.752  3.798  3.806  3.806  3.854  3.878 

Maks. lasteevne*  807  825  824  824  824  811  776 

Maks. anhængervægt 
m/bremser**  1.850  1.850  1.850  1.850  1.850  1.850  1.850 

Maks. anhængervægt 
u/bremser  750  750  750  750  750  750  750 

GRAND SCENIC Van - Farver

* Beregnet ud fra minimum egenvægt. ** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt 
+ anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt. 

GRAND SCENIC Van - Vægte (kg)

ML: Mat lak (standard)  
MEL: Metallak (ekstraudstyr)

* Fås med sort tag som ekstraudstyr.
** Fås med gråt tag som ekstraudstyr.

Sort “Étoile”**
(GNE - MEL)

Blå “Cosmos”*
(RPR - MEL)


