RENAULT
GRAND SCENIC

de essentie
7 volwaardige
zitplaatsen*

tot 718 liter
bagageruimte

veelzijdigheid
met één druk
op de knop

12 assistentiesystemen
onderweg

63 liter
opbergruimte

* afhankelijk van de versie.

opvallend modern

Met grensverleggende proporties en vloeiende lijnen, heeft de Grand
Scénic een eigentijdse uitstraling. Met zijn 20 inch wielen, aluminium
dakrailing*, two-tone kleurstelling* en LED PURE VISION koplampen is de
Grand Scénic de nieuwe benchmark voor stijlvol personenvervoer.
* beschikbaar als optie.

1. bekleding rundleder in de kleur antraciet
met comfort hoofdsteunen*
2. head-up display* met navigatiegegevens
en het 7” digitale instrumentenpaneel
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comfortabel in stijl
Om het de bestuurder en de passagiers zo aangenaam mogelijk te maken,
biedt de Grand Scenic een overdadig gevoel van ruimte. De panoramische
voorruit biedt volop licht in het interieur en met het optionele
panoramadak waan je je in een rijdende openluchtvoiture. Je zit perfect
in de comfortabele stoelen met mooie bekleding en het head-up display
geeft je alle informatie die je nodig hebt voor een veilige en rustgevende rit
zonder je ogen van de weg te halen. De reis is de bestemming.
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* de met rundleder beklede stoelen zijn gedeeltelijk bekleed met TEP leder.
Neem contact op met uw dealer voor verdere details over de bekleding die gebruikt wordt. De
zitting, rusleuning, en de comfort hoofdsteunen zijn bekleed met rundleder; de overige delen en
de derde zitrij - indien aanwezig - zijn bekleed met TEP leder.

1. 'magic drawer'-opberglade van 11,5 liter
met koelfunctie
2. de verschuifbare 'Easy Life-middenconsole'
met twee USB-poorten en een 12-volt
aansluiting
3. 7 comfortabele zitplaatsen
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lounge voor iedereen
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Easy Life-middenconsole met 13 liter opbergruimte; armsteun met
opbergruimte; USB, jack en 12-volt aansluitingen; 'Magic drawer'opberglade van 11,5 liter met koelfunctie; stoelverwarming… Niets wordt
aan het toeval overgelaten om het comfort te waarborgen. Geniet volop
van de ruimte met 7 zitplaatsen en het optionele glazen panoramadak.
Luister ook naar de zuivere klanken van je favoriete muziek die via het
BOSE® SURROUND premium audiosysteem het dito interieur
binnenkomen - afhankelijk van de uitvoering.

1. one-touch folding functionaliteit, bedienbaar
vanuit de bagageruimte
2. one-touch folding menu op het
portrait display
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ruimte en vrijheid
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De nieuwe Grand Scénic geeft een geheel nieuw gevoel van ruimte:
comfortabel, ruim en naar eigen wens modulair in te delen. Zijn optionele
zeven zitplaatsen bieden genoeg ruimte voor het hele gezin. De
verschuifbare 1/3–2/3 gedeelde achterbank op de tweede zitrij is net als
de afzonderlijke stoelen op de derde zitrij met een One-touch folding
functionaliteit wegklapbaar. De laadruimte wordt zo meer dan 718 liter
met een vlakke laadvloer.

1. 3D navigatie met Google-zoeken
2. menu voor rijhulpsystemen
3. Apple CarPlay™ interface
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intuïtieve bediening

Vanaf het R-link 2 8.7” portrait touchscreen kies je eenvoudig één van de
vijf rijmodi en één van de vijf kleuren die beschikbaar zijn in multi-sense.
Gebruik je favoriete apps veilig tijdens het rijden met Android Auto™ of
Apple CarPlay™. Bedien de 3D-navigatie en voer telefoongesprekken
zonder de handen van het stuur te halen.
Android Auto™ is a Google Inc. brand.
Apple CarPlay™ is an Apple Inc. brand.

Vermoeidheidsherkenning

Lane Departure Warning

Traffic Sign Recognition

Dit systeem analyseert het gedrag van de bestuurder op
basis van stuurwielbewegingen. Indien nodig verzoekt de
auto de bestuurder een pauze te nemen door middel van een
geluidssignaal en een bericht op het display.

Het systeem informeert de bestuurder over een onbedoelde
overschrijding van een ononderbroken of onderbroken lijn
wanneer je je richtingaanwijzer niet gebruikt. De camera zit
achter de binnenspiegel.

Via het instrumentenpaneel word je tijdens jouw reis gewaarschuwd
voor snelheidsbeperkingen dankzij een camera.

Safe Distance Warning

Blind Spot Warning

Grootlichtassistent

Een camera aan de voorkant van de auto berekent de veilige
afstand tot het voertuig voor je. Bij gevaar voor een aanrijding
activeert het systeem een hoorbare en visuele waarschuwing.

Boven 15 km/u waarschuwt deze je via een lamp in de
buitenspiegel voor de aanwezigheid van voertuigen links of
rechts en buiten het gezichtsveld.

Een camera op de voorruit die lichtstromen analyseert, schakelt
automatisch tussen grootlicht en dimlicht.

12 assistentiesystemen
onderweg

Active Emergency Braking met auto- en
voertgangerherkenning

De Grand Scenic is uitgerust met 12 innovatieve rijhulpsystemen en belooft je
een veilige reis.

Hill Start Assist

Parkeersensoren vóór en achter

Houdt automatisch de remdruk aan als je met je voet van het
rempedaal naar het gaspedaal gaat. Het systeem is actief bij
een hellingspercentage vanaf 3 %.

De standaard parkeersensoren laten je moeiteloos inparkeren
door middel van optische en sonische waarschuwingen over
obstakels rondom het voertuig.

Achteruitrijcamera

Easy Park Assist

Adaptive Cruise Control

Geeft op het R-link display een overzicht van de situatie
achter de auto wanneer je de achteruitversnelling inschakelt;
hierdoor wordt achteruit rijden makkelijk en veilig.

Hierdoor kun je gemakkelijk parkeren. Het zoeken naar een
parkeerplaats en het sturen wordt geregeld door het voertuig.
Het enige dat je hoeft te doen, is de snelheid beheren.

Met Adaptive Cruise Control houd je tijdens het rijden
de juiste veilige afstand tot het voertuig voor je. Het
systeem grijpt in op de rem als de afstand te kort is en
omgekeerd op het gaspedaal als de weg weer vrij is.

Detecteert voertuigen en voetgangers voor de auto of die van de
zijkant komen en stopt het voertuig bij gevaar. Rijden in de stad is
nog nooit zo veilig geweest, dag en nacht.

kleuren

Blanc Glacier 369 (V)

Blanc Nacré QNC (SMV)

Bleu Cosmos RPR (MV)

Noir Étoilé GNE (MV)

Gris Platine D69 (MV)

Gris Cassiopée KNG (MV)

V: standaardlak met vernislaag.
MV: metallic lak met vernislaag.
kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Rouge Millesime NPN (MV)

bekleding

bekleding stof ‘Equilibre’ antraciet

bekleding kunstleder TEP/stof
antraciet

bekleding rundleder antraciet*

* alle stoelen die in dit document als leer worden vermeld, zijn gemaakt van echt leer en gecoat textiel. Neem contact op met uw verkoopadviseur voor meer
informatie over de gebruikte materialen. De zittingen van de stoelen, de rugleuningen, de hoofdsteunen en de zijkanten zijn bekleed met leder. De overige
delen en de derde zitrij zijn bekleed met gecoat textiel.

wielen

stalen wielen 20” met wieldop ‘Vortex’

lichtmetalen wielen 20” ‘Uraya’

lichtmetalen wielen 20” ‘Quartz’

bekleding alcantara/TEP ‘Executive’

accessoires
1

1. EasyFlex modulaire bescherming
van de bagageruimte. Antislip
en waterdicht. Eenvoudig
in- en uit te vouwen en past
zich aan aan de stand van de
achterstoelen. Wanneer hij volledig
is uitgevouwen, is de gehele
laadruimte bedekt.
2. fietsendrager bevestigd op de
trekhaak. Neem je mountainbikes
mee tijdens een weekendje weg
of help vrienden en familie als zij
onverhoopt stranden als gevolg
van bijvoorbeeld een lekke band.
De fiets kan mee zonder dat je je
zorgen hoeft te maken over het
interieur van jouw Grand Scenic
én er blijft nog ruimte over voor
de bestuurder van de defecte
tweewieler.
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3. QuickFix aluminium
dakrails. Gemakkelijk en
snel zonder gereedschap te
monteren dankzij het innovatieve
QuickFix-bevestigingssysteem.
Ideaal voor een fietsendrager,
skidrager of dakkoffer (Urban
Loader) en vergroting van de
bagagecapaciteit.
4. wegklapbare trekhaak. Profiteer
van een trekhaaksysteem dat
in één beweging kan worden
weggeklapt; het verdwijnt uit
het zicht, zodat de trekhaak het
design van de auto niet ontsiert.
Doordat dit systeem door Renault
is ontwikkeld, past het perfect bij
de auto.
5. sierlijst achterbumper. Bedek
en bescherm de achterbumper
met deze op maat gemaakte
beschermstrip en verfraai tevens
je auto.

Services

Wij staan altijd aan je zijde om het leven
gemakkelijker te maken en je tijd te besparen bij
het onderhoud van jouw RENAULT: online offertes
en afspraken, pakketten, onderhoudscontracten,
verzekeringen en assistentie, gepersonaliseerd
MY RENAULT-programma... Profiteer van onze
eenvoudige, snelle oplossingen afgestemd op jouw
behoeften.
Je eerste stappen
Alle informatie die je nodig hebt is te vinden:
- op onze websites, product-/service-/
financieringsaanbiedingen en afspraken voor
proefritten;
- in ons dealernetwerk, in gesprek met met onze
verkoop- en technische teams.
Renault Service, 100% gedekt
Bescherm je tegen onverwachte gebeurtenissen
met onze uitgebreide garanties, verzekeringen en
Renault Assistance, die altijd voor je klaar staat.
My Renault, dagelijkse partner
Geniet van de voordelen van een gepersonaliseerde
web account, vooral voor advies, aanbiedingen,
exclusieve voordelen, herinneringen aan onderhoud
en je geplande afspraken.
Renault Service, zorgeloos onderhoud
Onze Renault onderhoudscontracten bieden je de
voordelen van een totaalpakket op maat.
Accessoires, je eigen aangepaste Renault
Ons assortiment accessoires bevat alles wat je
nodig hebt om je voertuig nog aantrekkelijker,
praktischer, comfortabeler en persoonlijker te
maken.

Scenic:
het icoon

de uitvinding van een
compacte monospace
Gezinnen uit de jaren negentig herinneren zich nog steeds de iconische
Scenic. Het werd al snel een succes: van een aanvankelijke productie van
600 voertuigen per dag verviervoudigde de Scenic zijn voorspellingen en
overschreed al snel 2.000 nieuwe auto's per dag in het eerste jaar!
In 1996 werd een nieuw segment geboren, dat van de de compacte gezinsauto.
De Scenic werd in 1991 onthuld als een 'uitnodiging om te reizen'-conceptauto
en zou een nieuwe, eenvoudige en comfortabele manier van reizen voor het
hele gezin uitvinden. Na te hebben geïnnoveerd met de Espace ontwikkelde
Renault nu een nieuwe 'moving cocon'-niche waar alle passagiers gelijk worden
behandeld. Gebruikmakend van het technische platform van de Megane ontwikkeld op basis van de Renault 19 - bood het nieuwe voertuig een keuze uit
diesel- en benzinemotoren gericht op brandstofbesparing.

Brandstofverbruik was inderdaad een belangrijk probleem voor fabrikanten die
er allemaal voor zorgden dat ze meer slimme motoren uitbrachten.
Qua prestaties bood de Scenic - compact van buiten, ruim van binnen zeer slimme modulaire lay-outs en zeer gebruiksvriendelijke ruimtes.
De verschuifbare centrale stoel achterin kon dienst doen als tafel, de
achterstoelen konden afzonderlijk worden gekanteld, waardoor het
laadvermogen groter werd en de lades aan de achterkant van de voorstoelen
verbeterden het passagierscomfort. Er waren talloze opbergruimtes onder
de stoelen en in de vloer. Voor het eerst profiteerde de bestuurder van een
verhoogde rijpositie, een concept dat tegenwoordig door veel SUV's wordt
toegepast. De carrosserie, alle bochten en rondingen, zou in 1999 een facelift
krijgen om deze aan te passen aan de trends van die tijd. In totaal zijn er tot nu
toe vier generaties Scenic geweest.

→ 1997 Europees 'Auto van het Jaar'

Vervolg uw Renault Grand Scenic ervaring op www.renault.nl
Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (maart 2022) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het
kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en
accessoiresdoor te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet
leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze
brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van
onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Renault.
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