NYA

RENAULT
TRAFIC PASSENGER

det perfekta
resesällskapet

dynamik och
elegans
Ny kylargrill, 17-tumsfälgar*, karakteristiska
ʶʠ˙ˢ˥ˠ˔˗˘˦˧˥̷˟˞˔˦˧˔˥˘ˠ˘˗ʿʸʷʡʡʡˇ˥˔Ѓ˖
Passenger har karminröda detaljer som framhäver
en redan dynamisk personlighet. I det helt
omarbetade passagerarutrymmet löper ett
elegant band utmed instrumentbrädan.
* tillval

6,6-liters Easy Life utdragbar låda

avkoppling och
uppkoppling
Ett luftigt passagerarutrymme, stora skjutfönster
˕˔˞˧˜˟˟ˢ˖˛Є˘˥˔˙͈˥˩˔˥˜ˡ˚˦˨˧˥ˬˠˠ˘ˡʛ˨ˣˣ
till 86,3 liter) bidrar till ökad komfort för
både förare och passagerare. Stig in i en
˨ˣˣ˞ˢˣˣ˟˔˗˩̶˥˟˗ʭʫʠ˧˨ˠ˦˦˞̶˥ˠˠ˘˗˘˟˟˘˥
˨˧˔ˡ˜ˡ˕ˬ˚˚˗ˡ˔˩˜˚˘˥˜ˡ˚ʝʟ˧˥̷˗˟͈˦˟˔˗˗˔˥˘ʝʟ
˦ˣ˘˚˟˜ˡ˚˔˩˔ˣˣ˔˥˙˥̷ˡ˦ˠ˔˥˧˧˘˟˘˙ˢˡ˘ˡʡʡʡ
ʝ˧˜˟˟˩˔˟
ʴˣˣ˟˘ʶ˔˥˃˟˔ˬϱ̶˥˘˧˧˩˔˥˨ˠ̶˥˞˘˦ˢˠ˧˜˟˟˛͈˥ʴˣˣ˟˘ʼˡ˖ʡ

Apple CarPlay™ spegling av smarttelefon

trådlös laddare

˞ˢˡЃ˚˨˥˔˧˜ˢˡˠ˘˗ˡ˜ˢˣ˟˔˧˦˘˥

bagageutrymme på

upp till 9 sittplatser utan att kompromissa med bagageutrymmet

massor av
möjligheter
ˇ˥˔Ѓ˖˃˔˦˦˘ˡ˚˘˥˛˔˥˘˧˧˟˔˦˧˨˧˥ˬˠˠ˘ˣ̷˨ˣˣ
˧˜˟˟ʩʣʣʣ˟˜˧˘˥ʟ˦̷˗˨˞˔ˡ˩˔˥˔˦̶˞˘˥ˣ̷˔˧˧˙̷
ˠ˘˗˗˜˚˔˟˟˧ˢ˖˛˟˜˧˘˧˜˟˟ʡʷ˘ˡˢ͈˩˘˥˧˥̶˙˙˔˗˘
ˠˢ˗˨˟̶˥˔˞ˢˡ˦˧˥˨˞˧˜ˢˡ˘ˡˠ˘˗ʦʟʩ˘˟˟˘˥
ʬˣ˟˔˧˦˘˥˚͈˥˔˧˧˗˨˘ˡ˞˘˟˧˔ˡˣ˔˦˦˔˥˗˜ˡ
ˇ˥˔Ѓ˖˃˔˦˦˘ˡ˚˘˥˘˫˔˞˧˘˙˧˘˥˗˜ˡ˔˕˘˛ˢ˩ʡ

alltid redo för
spontana äventyr
med SpaceClass
I SpaceClass-versionen med Loungepaketet
förvandlar du snabbt och lätt passagerarutrymmet
i SpaceClass till ett rymligt sovrum. Fäll sätet och
vips så har du en skön dubbelsäng med en längd
på 190 cm. Tonade rutor gör att ni slipper insyn.
förvandla baksätet till en säng

en helt plan, 190 cm lång, dubbelsäng

en ännu säkrare väg
ʷ˨˞˔ˡ˞̶ˡˡ˔˗˜˚˛˘˟˧˧˥ˬ˚˚˕˔˞ˢˠ˥˔˧˧˘ˡ˜ˡˬ˔˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖˃˔˦˦˘ˡ˚˘˥ʡʻ̶˥Ѓˡˡ˦˜ˡ˧˘ˠ˜ˡ˗˥˘̶ˡ
˦˝˨˧˧ˢˡ˦ˠ˔˥˧˔ˢ˖˛˔ˡ˩̶ˡ˗˕˔˥˔˙͈˥˔˥˦˧͈˗˦ˬ˦˧˘ˠ˦ˢˠ˚͈˥˗˜ˡ˔˥˘˦ˢ˥˕̷˗˘˦ˠ˜˗˜˚˔˥˘ˢ˖˛˦̶˞˥˔˥˘ʡ

En ny krockkudde fram ʠ˦ˢˠ˗˨˞˔ˡ˞ˢˣˣ˟˔˨˥ˢˠ˗˨˦˞˔
˦̶˧˧˔˜ˡ˘ˡ˕˔˥ˡ˦˧ˢ˟ʡˇ˜˟˟˦˔ˠˠ˔ˡ˦ˠ˘˗˦˜˗ˢ˞˥ˢ˖˞˞˨˗˗˔˥ˡ˔
˦˞ˬ˗˗˔˥˗˘ˡ˙˥̶ˠ˥˘˞˥ˢ˖˞˞˨˗˗˘ˡ˕̷˗˘˙͈˥˔˥˘ˢ˖˛ˣ˔˦˦˔˚˘˥˔˥˘
˙˥˔ˠʡˇ˜˟˟˦̶˞˘˥˛˘˧˦˨˧˥˨˦˧ˡ˜ˡ˚˘ˡ˛͈˥ˢ˖˞˦̷˕˟˔ˡ˗˔ˡˡ˔˧
˧˥˘ˣ˨ˡ˞˧˦˕̶˟˧˘ˡˠ˘˗˞˥˔˙˧˕˘˚˥̶ˡ˦˔˥˘ˢ˖˛˕̶˟˧˘˦˦˧˥̶˖˞˔˥˘ʡ

Dimljusen med kurvfunktion˧̶ˡ˗˦˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞˧ˡ̶˥˗˨˦˩̶ˡ˚˘˥
˜˟̷˚˔˛˔˦˧˜˚˛˘˧˘˥ʡʷ˨˞˔ˡ˞̶ˡˡ˔˗˜˚˧˥ˬ˚˚̶˩˘ˡ˜˞˨˥˩ˢ˥ˡ˔ʡ

Tack vare en kamera högst upp på vindrutan bländar bilen
˔˩˧˜˟˟˛˔˟˩˟˝˨˦˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞˧ˡ̶˥˗˘˧˕˘˛͈˩˦ʡʾ˔ˠ˘˥˔ˡ˔ˡ˔˟ˬ˦˘˥˔˥
˧˥˔Ѓ˞Є͈˗˘˧˨˧˜˙˥̷ˡ˗˔˚˦˟˝˨˦ʟ˩̶˚˕˘˟ˬ˦ˡ˜ˡ˚ˢ˖˛˧˥˔Ѓ˞˦˜˧˨˔˧˜ˢˡʡ

Parkeringssensorerna˩˔˥ˡ˔˥˗˜˚ˠ˘˗˟˝˨˦ˢ˖˛˟˝˨˗˙͈˥˛˜ˡ˗˘˥
ˢ˖˛˙͈˥˘ˠ̷˟˙˥˔ˠ˙͈˥ʟ˕˔˞ˢˠˢ˖˛ˣ̷˦˜˗ˢ˥ˡ˔˔˩˕˜˟˘ˡʡ

Adaptiv farthållare˛˝̶˟ˣ˘˥˗˜˚˔˧˧˛̷˟˟˔˘˧˧˟˔˚ˢˠ˔˩˦˧̷ˡ˗
˧˜˟˟˙˥˔ˠ˙͈˥˩˔˥˔ˡ˗˘˙ˢ˥˗ˢˡʡˆˬ˦˧˘ˠ˘˧˕˥ˢˠ˦˔˥˕˜˟˘ˡˢˠ
˔˩˦˧̷ˡ˗˘˧˕˟˜˥˙͈˥˟˜˧˘˧ˢ˖˛˚˔˦˔˥ˡ̶˥˞˨˦˧˘ˡ̶˥˞˟˔˥ʡ

Varningsfunktionen om bilen lämnar körfältet̶˥˔˞˧˜˩˘˥˔˗˜
˛˔˦˧˜˚˛˘˧˘˥ˠ˘˟˟˔ˡʪʣ˞ˠʢ˛ˢ˖˛ʤʫʣ˞ˠʢ˛ʡˆˬ˦˧˘ˠ˘˧˩˔˥ˡ˔˥˗˜˚
ˢˠ˗˨˞͈˥͈˩˘˥˘ˡ˛˘˟˗˥˔˚˘ˡ˘˟˟˘˥˦˧˥˘˖˞˔˗˟˜ˡ˝˘˨˧˔ˡ˔˧˧˕˟˜ˡ˞˔ʡ

Dödavinkelvarnaren˦ˢˠ̶˥˜ˡ˞ˢˣˣ˟˔˗˜˛˔˦˧˜˚˛˘˧˘˥
ˠ˘˟˟˔ˡʦʣ˞ˠʢ˛ˢ˖˛ʤʧʣ˞ˠʢ˛˩˔˥ˡ˔˥˗˜˚˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞˧
ʛˠ˘˗˘ˡ˟˝˨˦˦˜˚ˡ˔˟ʜˢˠ˗˘˧˟˜˚˚˘˥˘ˡ˕˜˟˕˥˘˗˩˜˗˘˟˟˘˥
˦˧˥˔˫˕˔˞ˢˠ˦ˢˠ˗˨˜ˡ˧˘˦˘˥˜ˬ˧˧˘˥˕˔˖˞˦ˣ˘˚˘˟ˡʡ

ʹˢ˥˧˞͈˥ˡ˜ˡ˚˦˩˔˥ˡ˔˥˘ˠ˘˗˧˥˔Ѓ˞˦˞ˬ˟˧˦˔˩˟̶˦ˡ˜ˡ˚
ˣ̷ˠ˜ˡˡ˘˥˗˜˚ˢˠ˛˔˦˧˜˚˛˘˧˦˚˥̶ˡ˦˘ˡˠ˘˗˘ˡ˜ˡ˗˜˞˘˥˜ˡ˚
ˣ̷˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˣ˔ˡ˘˟˘ˡˢ˖˛˩˔˥ˡ˔˥ˢˠ˗˨˞͈˥˙͈˥˙ˢ˥˧
˧˔˖˞˩˔˥˘˘ˡ˞˔ˠ˘˥˔˟̶ˡ˚˦˧˨ˣˣˣ̷˩˜ˡ˗˥˨˧˔ˡʡ

Aktiv panikbromsning (AEBS)˛˝̶˟ˣ˘˥˗˜˚˨ˡ˗˩˜˞˔˘˟˟˘˥
ˠ˜˟˗˥˔˘˙˙˘˞˧˘˥ˡ˔˔˩˞ˢ˟˟˜˦˜ˢˡ˘˥˕̷˗˘ˣ̷ˠˢ˧ˢ˥˩̶˚˘ˡˢ˖˛
˜˦˧˔ˡʟˢ˔˩˦˘˧˧˧˜˗ˣ̷˗ˬ˚ˡ˘˧ʡˆ˘ˡ˦ˢ˥˘˥ˡ˔˞̶ˡˡ˘˥˔˩ˢˠ˗˨
˥˜˦˞˘˥˔˥˔˧˧˞͈˥˔ˣ̷ˡ̷˚ˢ˧ʡ˂ˠ˗˨˜ˡ˧˘˥˘˔˚˘˥˔˥ʟ˘˟˟˘˥˥˘˔˚˘˥˔˥
˙͈˥˟̷ˡ˚˦˔ˠ˧ʟ˔˞˧˜˩˘˥˔˦˦ˬ˦˧˘ˠ˘˧ˢ˖˛˕˜˟˘ˡ˕˥ˢˠ˦˔˥ʡ

Trötthetsvarnaren˔ˡ˔˟ˬ˦˘˥˔˥˙͈˥˔˥˘ˡ˦˕˘˧˘˘ˡ˗˘ˢ˖˛˟̶˚˚˘˥
˘˫˧˥˔˩˜˞˧˩˜˗˥˔˧˧˥͈˥˘˟˦˘˥ˡ˔ʡʸˡ˟˝˨˗ʠˢ˖˛˟˝˨˦˜ˡ˗˜˞˘˥˜ˡ˚ˣ̷
˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˣ˔ˡ˘˟˘ˡ˙͈˥˘˦˟̷˥˔˧˧˗˘˧˞˔ˡ˩˔˥˔˗˔˚˦˙͈˥˘ˡˣ˔˨˦ʡ

carlab
färger och lack

fälgar och navkapslar
klädsel
färgteman
tillbehör
utrustning och tillval
motorer
mått

Färger och lack

Highland-grå (ML)

Fälgar och navkapslar

Kometgrå (ML)

16" Siras navkapsel

klädsel

Karminröd (ML)

Midnattssvart (ML)

Textilklädsel Kompo

Glaciärvit (SL)

Magmaröd (SL)

Urbangrå (SL)

SL = solidlack MP: metallic-lack. Endast metallic-lack på SpaceClass.
fotona visar endast exempel och är inte juridiskt bindande.

Textilklädsel Java

17" Avens lättmetallfälgar

färgteman

Passenger
Den viktigaste standardutrustningen
Design
ϧTvåfärgad stötfångare
ϧKylargrill med kromat handtag
ϧInstrumentbräda i blankt titansvart och mattsvart,
stoppat material
ϧFull LED-strålkastare och LED-varselljus med
C-formad ljussignatur
ϧDimljus
ϧKlädsel Kompo
Utrustning
ϧHelt passagerarsäte med två platser
ϧInfällbar nyckel med tre knappar

SpaceClass (utöver Passenger)
ϧ12 V-uttag i mittkonsolen på andra raden
ϧRadio Connect R&Go (rattreglage, USB-uttag och
teleplugg, Bluetooth® och R&Go-appen)
ϧÖppna förvaringsfack i instrumentpanelen
ϧInstrumentpanel med 3,5-tums svartvit display och
analoga mätare
ϧFörarstol med armstöd som är justerbar i höjdled
ϧLuftkonditionering fram med tillsatsvärmare
ϧKrockkuddar förare & passagerare fram samt
sidokrockkudde & gardin fram
ϧParkeringssensorer bak

Den viktigaste standardutrustningen
Design
ϧKarossens färg på: stötfångare fram och bak,
bakljushållare, dörrskeneskydd och ytterbackspeglar
ϧKromdetaljer på AC-reglage, växelspaksdekal,
luftmunstycken, högtalare och invändiga
dörrhandtag
ϧLackad list upptill
ϧMeteor grå-detaljer
ϧExtra kromdetaljer på kylargrillen
ϧFrämre LED-dimljus med kromad sarg
ϧTextilklädsel Java
ϧTonade rutor
Utrustning
ϧInsynsskydd för bagageutrymme
ϧLuftkonditionering ECC fram och bak + tillsatsvärmare
ϧKupébelysning fram med läslampor med tre
lysdioder
ϧStängt förvaringsfack i instrumentbrädan med två
USB-uttag
ϧFörarstol med armstöd
ϧHöjdjusterbart passagerarsäte med armstöd

ϧInstrumentpanel med 4,2-tums digital färgdisplay
och analoga mätare
ϧÖppningsbara rutor bak
ϧArmstöd bak
ϧHastighetsvarning
ϧFörstärkt batteri
ϧFörvaringslåda
ϧTrötthetsvarnare
ϧDödavinkeln-varning
ϧFilbytesvarning (Lane Departure Warning)
ϧGlasad baklucka
ϧParkeringssensorer fram + bak + sidor
ϧEasy Link 8" display med navigation, smartphonespegling (Apple+Android) & DAB
ϧVänster Sidolastdörr med öppningsbar ruta
ϧAutomatiskt helljus
ϧ17" aluminiumfälgar black diamond
ϧUppvärmda & infällbara elspeglar
ϧBackkamera
ϧBackspegel med automatisk avbländning
ϧHandsfree nyckelkort
ϧLäderratt med kromdetaljer

tillbehör

1.

2.

3.

4.

5.

1. Coach cykelhållare för dragkrok. Få plats
med upp till fyra cyklar på en vanlig
dragkrok med Coach cykelhållare.
2. Skjutbart takräcke och skidhållare. Den
lättanvända skidhållaren sätts fast på takräcket
för säker transport av alla slags skidor.
3. Instegslister med belysning. Sportiga Renaultinstegslister som inte bara är snygga utan
dessutom skyddar trösklarna fram. Med
tidsfördröjd belysning när dörrarna öppnas.
4. Bagagerumsskydd och bagagetröskel.
Bagagerumsskyddet är perfekt för allt från
uttjänta julgranar till cementsäckar. Det är
måttanpassat efter bagageutrymmet och
skyddar originalmattan mot vatten och
smuts. Bagagetröskeln täcker och skyddar
bagagerumsöppningen vid i- och urlastning.
5. Gummimattor. Skydda golvet i passagerarutrymmet
med mattor speciellt framtagna för din bil. De
vattentäta och lättskötta mattorna går snabbt
att sätta fast med de medföljande fästena.

motorer
Blue dCi 110

Blue dCi 150

Blue dCi 150 EDC

Blue dCi 170 EDC

M1

ʶ˘˥˧˜Ѓ˘˥˜ˡ˚

Motorer
ʵ˥̶ˡ˦˟˘
ˀ˔˫˘˙˙˘˞˧˞ˊʸʸʶʛ˛˞ʜ˩˜˗˘˧˧ˠˢ˧ˢ˥˩˔˥˩˧˔˟ˣ̷ʛ˩˔˥˩ʢˠ˜ˡʜ
ˀ˔˫ʡ˩˥˜˗ˠˢˠ˘ˡ˧ˁˠʸʸʶʛˠʡ˞˚ʜ˩˜˗˘˧˧ˠˢ˧ˢ˥˩˔˥˩˧˔˟ˣ̷ʛ˩˔˥˩ʢˠ˜ˡʜ

ʷ˜˘˦˘˟
ʫʤʛʤʤʣʜ˩˜˗ʦʟʨʣʣ

ʤʤʣʛʤʨʣʜ˩˜˗ʦʟʨʣʣ

ʤʤʣʛʤʨʣʜ˩˜˗ʦʟʨʣʣ

ʤʥʨʛʤʪʣʜ˩˜˗ʦʟʨʣʣ

ʦʣʣ˩˜˗ʤʟʨʣʣ

ʦʨʣ˩˜˗ʤʟʨʣʣ

ʦʨʣ˩˜˗ʤʟʨʣʣ

ʦʫʣ˩˜˗ʤʟʨʣʣ

ʼˡ˦ˣ˥˨˧ˡ˜ˡ˚

ʶˢˠˠˢˡ˥˔˜˟ʞ˧˨˥˕ˢ˟˔˗˗˔˥˘ˠ˘˗˩˔˥˜˔˕˘˟˧ˠ˨ˡ˦˧ˬ˖˞˘

ʶˬ˟˜ˡ˗˘˥˩ˢ˟ˬˠʛ˖ˠʦʜ

ʤʟʬʬʪ

ʴˡ˧˔˟˖ˬ˟˜ˡ˗˥˔˥ʢ˩˘ˡ˧˜˟˘˥

˥˔˞ʧʢʤʩ

ˆ˧˔ˡ˗˔˥˗˙͈˥˔˩˚˔˦˥˘ˡ˜ˡ˚

ʸ˨˥ˢʩ˗ʠ˙˨˟˟
Ja

ˆ˧ˢˣʙˆ˧˔˥˧

ˈˣˣ˧˜˟˟ʦʣʣʣʣ˞ˠʢʥ̷˥ʛʤʜ

ˈˡ˗˘˥˛̷˟˟˦˜ˡ˧˘˥˩˔˟˟

Funktion
ˀ˔˫˛˔˦˧˜˚˛˘˧ʛ˞ˠʢ˛ʜʢʣϝʤʣʣ˞ˠʢ˛ʛ˦ʜ

ʤʩʤʢʤʩʟʨ

ʤʪʫʢʤʦʟʩ

ˀ˔ˡ˨˘˟˟˩̶˫˘˟˟̷˗˔

ˀ˔ˡ˨˘˟˟˩̶˫˘˟˟̷˗˔

ʤʪʫʢʤʤʟʩ

ʤʫʩʢʤʣʟʩ

ʸʷʶ˔˨˧ˢˠ˔˧˟̷˗˔ˠ˘˗˗˨˕˕˘˟˞ˢˣˣ˟˜ˡ˚

ʸʷʶ˔˨˧ˢˠ˔˧˟̷˗˔ˠ˘˗˗˨˕˕˘˟˞ˢˣˣ˟˜ˡ˚

Växellåda
ˇˬˣ˔˩˩̶˫˘˟˟̷˗˔
ʴˡ˧˔˟˩̶˫˟˔˥

ʩ

Styrning
ˆ˩̶ˡ˚˥˔˗˜˘ˠ˘˟˟˔ˡ˧˥ˢ˧˧ˢ˔˥˘˥ʢˠ˘˟˟˔ˡ˩̶˚˚˔˥ʛˠʜ

ʾˢ˥˧˔˫˘˟˔˩˦˧̷ˡ˗ʭʤʥʟʧʢʤʥʟʫϝʿ̷ˡ˚˧˔˫˘˟˔˩˦˧̷ˡ˗ʭʤʦʟʫʢʤʧʟʦ

Bromsar
ʴʵˆˠ˘˗ʸʵʴˢ˖˛˔˗˔ˣ˧˜˩ʸʵˉʢʸˆ˃ˠ˘˗ʴˆ˅

ˆˢˠ˦˧˔ˡ˗˔˥˗

ʹ˥˔ˠʭ˩˘ˡ˧˜˟˘˥˔˗˘˦˞˜˩ˢ˥̪ʛˠˠʜ˫˧˝ˢ˖˞˟˘˞ʛˠˠʜ

ʥʬʩ˫ʥʫ

ʵ˔˞ʭ˦ˢ˟˜˗˔˦˞˜˩ˢ˥̪ʛˠˠʜ˫˧˝ˢ˖˞˟˘˞ʛˠˠʜ

ʥʫʣ˫ʤʥ

Bränsleförbrukning och utsläpp(2)
ˊʿˇ˃ʛʦʜ

ʶ˘˥˧˜Ѓ˘˥˜ˡ˚˦ˣ˥ˢ˧ˢ˞ˢ˟˟
ʸ˖ˢʠ˟̶˚˘

Ja

ʵ˥̶ˡ˦˟˘˧˔ˡ˞˘ˡ˦˩ˢ˟ˬˠʛ˟ʜ

ʫʣ

ʴ˗ʵ˟˨˘̀ʠ˧˔ˡ˞˘ˡ˦˩ˢ˟ˬˠʛʧʜʛ˟ʜ

ʥʧʡʪ

ˀ˜ˡʡʢˠ˔˫ʡʶ˂2ʠ˨˧˦˟̶ˣˣʛ˚ʢ˞ˠʜʛ˕˟˔ˡ˗˔˗˞͈˥ˡ˜ˡ˚ʜ

ˆ˘ˣ˥˜˦˟˜˦˧˔

ˀ˜ˡʡʢˠ˔˫ʡ˙͈˥˕˥˨˞ˡ˜ˡ˚˩˜˗˕˟˔ˡ˗˔˗˞͈˥ˡ˜ˡ˚ʛ˟ʢʤʣʣ˞ˠʜ

ˆ˘ˣ˥˜˦˟˜˦˧˔
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fälgar och däck
Sommardäck

Tillval

ʷ̶˖˞ʢ˙̶˟˚˗˜ˠ˘ˡ˦˜ˢˡ

ʥʤʨʢʩʨ˅ʤʩ

ʥʤʨʢʩʣ˅ʤʪ

ˇ˜˟˟˩˘˥˞˔˥˘ˢ˖˛ˠ̶˥˞˘

ʺˢˢ˗ˬ˘˔˥
ʸ˙Ѓ˖˜˘ˡ˧˚˥˜ˣʶ˔˥˚ˢ

ʺˢˢ˗ˬ˘˔˥
ʸ˙Ѓ˖˜˘ˡ˧˚˥˜ˣʶ˔˥˚ˢ

ʵ˥̶ˡ˦˟˘˘˙˙˘˞˧˜˩˜˧˘˧

B

B

ˉ̶˚˚˥˘ˣˣˣ̷˩̷˧˧˨ˡ˗˘˥˟˔˚

A

A

ʪʣ˗ʵʴ˩˜˗ʫʣ˞ˠʢ˛
ʩʦʟʬ˗ʵʴ˩˜˗ʨʣ˞ˠʢ˛

ʩʬ˗ʵʴ˩˜˗ʫʣ˞ˠʢ˛
ʩʥʟʪ˗ʵʴ˩˜˗ʨʣ˞ˠʢ˛

ʿ˝˨˗ˡ˜˩̷˨˧˔ˡ˙͈˥˕˜˟˘ˡʛ˗ʵʜ

mått (mm)
L1H1

L2H1

ʤʬʪʦ

ʤʬʪʧ

ʥʣʪ
ʤʣʤʧ

ʤʬʣ
ʦʣʬʫ
ʨʣʫʣ

ʬʩʫ

ʤʩʩʥ

ʤʣʤʧ

ʦʧʬʫ
ʨʧʫʣ

ʬʩʫ

ʤʩʩʥ

ʩʬʦ

ʤʩʤʩ
ʤʬʨʩ
ʥʦʤʥ

ʬʣʫ

ʤʧʤʦ

L1H1

L2H1

ʨʟʣʫʣ

ʨʟʧʫʣ

̨ˣˣˡ˜ˡ˚˘ˡ˦˕˥˘˗˗ʟ˦˜˗ˢ˦˞˝˨˧˗͈˥˥ʟʩʣʣˠˠ˙˥̷ˡ˚ˢ˟˩˘˧

ʬʣʪ

ʬʣʪ

ʤʟʬʨʩʢʥʟʦʤʥ

ʤʟʬʨʩʢʥʟʦʤʥ

̨ˣˣˡ˜ˡ˚˘ˡ˦˕˥˘˗˗ʟ˦˜˗ˢ˦˞˝˨˧˗͈˥˥ʟʤʣʣˠˠ˙˥̷ˡ˚ˢ˟˩˘˧

ʤʟʣʦʣ

ʤʟʣʦʣ

̨ˣˣˡ˜ˡ˚˘ˡ˦˛͈˝˗ʟ˦˜˗ˢ˦˞˝˨˧˗͈˥˥

ʤʟʥʫʧ

ʤʟʥʫʧ

Utvändiga mått
ˇˢ˧˔˟˟̶ˡ˚˗
ˇˢ˧˔˟˟̶ˡ˚˗ˠ˘˗ʢ˨˧˔ˡˬ˧˧˘˥˕˔˖˞˦ˣ˘˚˟˔˥

L1H1

L2H1

Sidoskjutdörr

˂˟˔˦˧˔˗˛͈˝˗

ʤʟʬʪʦ

ʤʟʬʪʧ

ʴ˫˘˟˔˩˦˧̷ˡ˗

ʦʟʣʬʫ

ʦʟʧʬʫ

̨˩˘˥˛̶ˡ˚˙˥˔ˠ

ʤʟʣʤʧ

ʤʟʣʤʧ

Bakdörr

̨˩˘˥˛̶ˡ˚˕˔˞

ʬʩʫ

ʬʩʫ

̨ˣˣˡ˜ˡ˚˘ˡ˦˕˥˘˗˗ʟ˕˔˞˗͈˥˥ʟʪʣˠˠ˙˥̷ˡ˚ˢ˟˩˘˧

˂˟˔˦˧˔˗ˠ˔˥˞˙˥˜˚̷ˡ˚

ʥʣʪ

ʤʬʣ

̨ˣˣˡ˜ˡ˚˘ˡ˦˛͈˝˗ʟʤʫʣ̂˗͈˥˥ʢ˕˔˞˟˨˖˞˔
ʿ˔˦˧˧˥͈˦˞˘˟

Invändiga mått

ʤʟʦʬʤ

ʤʟʦʬʤ

ʤʟʦʥʣʢʤʟʥʬʨ

ʤʟʦʥʣʢʤʟʥʬʨ

ʨʨʥ

ʨʨʥ

ʿ˔˦˧˟̶ˡ˚˗ʝ˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫʢʬˣ˟˔˧˦˘˥

ʪʦʩ

ʤʟʤʦʩ

Nyttovolym** (m )

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫϝʬˣ˟˔˧˦˘˥ʢ˥˔˗ʦˡ˘˗˙̶˟˟˗

ʤʟʤʨʥ

ʤʟʨʨʥ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫϝʬˣ˟˔˧˦˘˥

1

1.8

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨʢʩˣ˟˔˧˦˘˥

ʤʟʩʨʣ

ʥʟʣʨʣ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫϝʬˣ˟˔˧˦˘˥ʢ˥˔˗ʦˡ˘˗˙̶˟˟˗

ʥʡʨ

ʦʡʧ

3

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨϝʩˣ˟˔˧˦˘˥ʢ˥˔˗ʥˡ˘˗˙̶˟˟˗

ʥʟʣʩʩ

ʥʟʧʩʩ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨϝʩˣ˟˔˧˦˘˥

ʦʡʥ

ʧʡʤ

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʥϝʦˣ˟˔˧˦˘˥ʛ˥˔˗ʥ˕ˢ˥˧˧˔˚˘ˡʜ

ʥʟʨʦʪ

ʥʟʬʦʪ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨϝʩˣ˟˔˧˦˘˥ʢ˥˔˗ʥˡ˘˗˙̶˟˟˗ʛʶˢˠ˕˜ˁʤʜ

ʧʡʪ

ʨʡʪ

ˀ˔˫ʡ˕˥˘˗˗˜ˡ˩̶ˡ˗˜˚˧

ʤʟʩʩʥ

ʤʟʩʩʥ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʥϝʦˣ˟˔˧˦˘˥ʛ˥˔˗ʥ˕ˢ˥˧˧˔˚˘ˡʜ

ʨʡʥ

ʩ

ʵ˥˘˗˗ˠ˘˟˟˔ˡ˛˝˨˟˛˨˦

ʤʟʥʩʫ

ʤʟʥʩʫ

ʝ˟˔˦˧˟̶ˡ˚˗ˣ̷˚ˢ˟˩ˠ˘˗˕˔˞˟˨˖˞˔ʡʝʝˉʷʴʠˠ˘˧ˢ˗˘ˡʭ˨˧˥ˬˠˠ˘˧ˠ̶˧˦ˠ˘˗ʤʠ˟˜˧˘˥˦˧˘˦˧˘˟˘ˠ˘ˡ˧˦ˢˠ̶˥ʥʣʣ˫ʤʣʣ˫ʨʣˠˠʡ
ʵ˔˚˔˚˘˨˧˥ˬˠˠ˘˦˩ˢ˟ˬˠˠ˘˗˟˔˦˧ˡ̶˧ʛ˧˜˟˟˩˔˟ʜʡ

ˁˬ˧˧ˢ˛͈˝˗

ʤʟʦʩʬ

ʤʟʦʩʬ

utrustning och tillval
Passenger

SpaceClass

ã
¤

-

¤

-

Exteriör

Kylargrill med kromat handtag; stötfångare fram, ytterbackspegelkåpor, sidostolpar bak och sidoskydd delvis i samma färg som karossen; mattsvart stötfångare bak
Designpaket: grill med kromdekor, tvåfärgad stötfångare fram, sidostolpar bak och dörrskeneskydd i samma färg som karossen
Style-paket: kromdekor på kylargrillen fram, stötfångare fram och sidostolpar bak helt i samma färg som karossen, dörrskeneskydd och ytterbackspeglar i karossens färg,
stötfångare bak delvis i samma färg som karossen
Komplett style-paket: kromdekor på kylargrillen fram, stötfångare fram helt i samma färg som karossen, sidostolpar bak, dörrskeneskydd, ytterbackspeglar, sidoskydd och
stötfångare bak i karossens färg
Metallic-lack/speciallack på förfrågan
Mörkt tonad bakruta
Mörkt tonade rutor (90 % ogenomskinliga)
16” SIRAS navkapslar
17” AVENS lättmetallfälgar
17” black diamond lättmetallfälgar
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ã
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¤
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Invändig design

Längsgående dekor på instrumentbrädan i blankt titansvart och mattsvart material med stoppning, öppna förvaringsfack
Längsgående dekor på instrumentbrädan i blankt titansvart och mattsvart material med stoppning, stängda förvaringsfack
Matt krom runt ventilationsmunstycken, högtalare, AC-reglage, etikett på växelspak samt invändiga dörrhandtag
Ratt med skumstoppning och blanksvart dekor
Plastöverdragen textilratt med matt kromdekor på ratten och växelspaksbasen
Läderratt* med matt kromdekor på ratten och växelspaksbasen
Klädsel Kompo
Klädsel Black Java

Säkerhet

ABS med EBV (elektronisk bromskraftsfördelning) och panikbromsningsassistans, ansluten till fyra skivbromsar
Krockkudde med programmerbart motstånd på förarsidan, nackskydd och trepunktsbälten (inkl. kraftbegränsare och bältessträckare)
Krockkudde på passagerarsidan (urkopplingsbar) för mitt- och sidopassagerare
Krockgardiner och krockkuddar i brösthöjd (på passagerarsidan förutsätter krockkudde i brösthöjd fristående stol)
Elektronisk motorstartspärr
Centrallås med fjärrstyrning och automatisk låsning av alla dörrar under körning
ESP lastanpassad elektronisk stabilitetskontroll, Extended Grip, starthjälp i backe, släpstabilisering, lastanpassad kontroll
ʼ˦ˢЃ˫ʠ˙̶˦˧˘ˡˣ̷˦˜˗ˢˣ˟˔˧˦˘˥ˡ˔ˣ̷˙͈˥˦˧˔˥˔˗˘ˡ
Däckuppblåsnings- och reparationssats
16” reservhjul med plåtfälg, under karossen
Stöldskyddad reservhjulshållare (förutsätter reservhjul)
Förberedelse för larm
Manuell barnspärr
System för däcktrycksövervakning

Förarstödssystem

Farthållare/fartbegränsare (bromsning i nedförsbacke)
Fartbegränsare 90/100/110/120 eller 130 km/h
Adaptiv farthållare
Automatisk aktivering av vindrutetorkare

Aktiv säkerhet

Avståndsvarnare
Aktiv panikbromsning med bilavkänning
Varning om bilen lämnar körfältet
Varning för döda vinkeln
ʹˢ˥˧˞͈˥ˡ˜ˡ˚˦˩˔˥ˡ˔˥˘ˠ˘˗˧˥˔Ѓ˞˦˞ˬ˟˧˦˔˩˟̶˦ˡ˜ˡ˚
Trötthetsvarnare

Parkeringssensorer

Parkeringssensorer – varningssignaler med ljus och ljud
Parkeringssensorer fram / bak / fram och på sidorna – varningssignaler med ljus och ljud
Backkamera med visning på skärm i innerbackspegeln eller på Easy Link-skärmen (beroende på tillval)

Belysning

Extra LED-dimljus med kurvfunktion
Pure Vision Full LED
Automatisk aktivering av halvljus
Automatisk omställning mellan hel- och halvljus

Körning

Eco-knapp
Färddator: medelhastighet, total/genomsnittlig/aktuell bränsleförbrukning, uppskattad räckvidd, klocka, trippmätare – totalt och delsträcka
Visning av utomhustemperatur

Passenger

SpaceClass

¤
ã
¤
ã
ã
ã
¤
ã
¤
ã
ã
¤
¤
ã
¤
ã

ã
¤
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã
¤
ã
¤
ã
ã
ã
¤
¤
-
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Komfort

Renault handsfree-kort med möjlighet till låsning/upplåsning av endast bagageutrymme
Infällbar nyckel med tre knappar (reservnyckeln är inte infällbar) inklusive fjärrlåsning med möjlighet till låsning/upplåsning av endast bagageutrymme
Reservnyckel
ˀ˔ˡ˨˘˟˟˧˩̶˥ˠ˘ʠˢ˖˛˟˨˙˧˞ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ˘˥˜ˡ˚˦˦ˬ˦˧˘ˠˠ˘˗ˣˢ˟˟˘ˡЃ˟˧˘˥
Automatisk luftkonditionering ECC fram och bak
Extra, icke-programmerbart 5 kW värmesystem för snabbare uppvärmning av kupén
Kupébelysning fram med två halogenläslampor
Kupébelysning fram med läslampor med tre lysdioder
Kylt handskfack med belysning (förutsätter AC)
Easy life kyld utdragslåda (förutsätter AC)
Elektriska fönsterhissar/med impulsfunktion på förarsidan
Eldrivna, uppvärmda backspeglar
Elektriska, infällbara backspeglar
Elektrokromatisk backspegel med automatisk omställning mellan dag- och nattläge
Instrumentbräda med 3,5-tums svartvit digital display och analoga mätare
Instrumentbräda med 4,2-tums digital färgdisplay och analoga mätare
Servostyrning, ratt med fyra ekrar, justerbar i höjd- och djupled

Säten

Förarsäte med förstärkta sidor, skjutbart och med justerbar lutning
Armstöd på förar- och passagerarsäte (fristående stolar)
Helt framsäte för två passagerare, med förstärkta sidor och förvaringsfack under sätet
Passagerarsäte fram: delat komfortsäte som är justerbart i höjd- och djupled, går att skjuta framåt och bakåt och luta, med justerbart svankstöd samt armstöd
Framsäten med värme (om helt säte och på passagerarsidan: helt säte utan värme)
Första raden bak: Helt säte med tre platser (ryggstöd som kan fällas 1/3)
Andra raden bak: Helt säte med tre platser (går att luta, fälla och ta bort helt)
Utan helt säte på andra raden
Armstöd på baksäten
Loungepaket: 2 vändbara stolar andra sätesrad, bord & möjlighet till 1,90m säng

Multimedia

Trådlös smarttelefonladdare (kontrollera om det fungerar för din telefon)
2 USB-uttag i mittförvaring i instrumentbräda
12 V-uttag rad 1, rad 2
Radio Connect R&Go med rattreglage, USB-uttag fram, Bluetooth® och R&Go-appen)
Easy link med 8-tums skärm: uppkopplat multimediasystem med 8-tums pekskärm, kompatibelt med Android Auto™ och Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB-uttag framtill
Easy link med 8-tums skärm och navigering: uppkopplat multimediasystem med 8-tums pekskärm, kompatibelt med Android Auto™ och Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB-uttag framtill
DAB digitalradio

Dörrar och fönster

Skjutdörr med fönster, höger sida
Skjutdörr med fönster, vänster sida
Öppningsbart fönster, höger sida
Öppningsbart fönster, vänster sida
Bakre delen av karossen med fönster
180°-bakdörrar med fönster
Baklucka med ruta
Bakrutetorkare och uppvärmd bakruta

Lastning och förvaring

Förstärkta lastöglor i golvet – 6 st. i L1, 8 st. i L2 (490 daN vid 30 s, standard ISO-2 7956)
Hållbart bagageöverdrag som tål upp till 50 kg
Lackad list upptill
Gummimatta till bagageutrymme
Lastnät

Övrig utrustning

Batteri med hög kapacitet (800 A)
Dragkrok
Extra adapterenhet
Kablage för framtida ombyggnation
ã

= standard;

¤

= tillval; - = ej tillgängligt. * kontakta din säljare för mer information om de material som används. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Största möjliga ansträngning har gjorts för att informationen ska vara korrekt. Se också renault.se. Reservation för felskrivningar.

ʾˢˡЃ˚˨˥˘˥˔ˢ˖˛˕˘˦˧̶˟˟˗˜ˡ˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖ʶˢˠ˕˜
ˣ̷www.renault.se

Alla försiktighetsåtgärder vidtogs för att säkerställa att detta dokument var korrekt och uppdaterat vid tiden för publiceringen. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. I enlighet med företagets
˞ˢˡ˧˜ˡ˨˘˥˟˜˚˔ˣ˥ˢ˗˨˞˧˨˧˩˘˖˞˟˜ˡ˚˙͈˥˕˘˛̷˟˟˘˥˅ʸˁʴˈʿˇ˦˜˚˥̶˧˧˘ˡ˔˧˧ˡ̶˥˦ˢˠ˛˘˟˦˧̶ˡ˗˥˔˦ˣ˘˖˜Ѓ˞˔˧˜ˢˡ˘˥ʟ˕˜˟˔˥ˢ˖˛˧˜˟˟˕˘˛͈˥˦ˢˠ˕˘˦˞˥˜˩˦ˢ˖˛˔˩˕˜˟˗˔˦˛̶˥ʡ˅˘ˡ˔˨˟˧˦̷˧˘˥˙͈˥˦̶˟˝˔˥˘˙̷˥ˠ˘˗˗˘˟˔ˡ˗˘ˢˠ˔˟˟˔˦̷˗˔ˡ˔̶ˡ˗˥˜ˡ˚˔˥˦̷˦ˡ˔˥˧˦ˢˠ
ˠ͈˝˟˜˚˧ʡʵ˘˥ˢ˘ˡ˗˘ˣ̷˙͈˥˦̶˟˝ˡ˜ˡ˚˦˟˔ˡ˗˞˔ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˥ˡ˔˩˔˥˜˘˥˔ʟˢ˖˛˩˜˦˦˨˧˥˨˦˧ˡ˜ˡ˚˞˔ˡ˩˔˥˔ˢ˧˜˟˟˚̶ˡ˚˟˜˚ʛ˦ˢˠ˦˧˔ˡ˗˔˥˗ʟ˧˜˟˟˩˔˟˘˟˟˘˥˧˜˟˟˕˘˛͈˥ʜʡʾˢˡ˧˔˞˧˔˗˜ˡˡ̶˥ˠ˔˦˧˘̷˧˘˥˙͈˥˦̶˟˝˔˥˘˙͈˥˗˘ˡ˦˘ˡ˔˦˧˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ˘ˡʡ˃̷˚˥˨ˡ˗˔˩˕˘˚˥̶ˡ˦ˡ˜ˡ˚˔˥
˜ˡˢˠ˧˥ˬ˖˞˧˘˞ˡ˜˞˘ˡ˞˔ˡ˙̶˥˚˘˥ˡ˔˜˗˘ˡ˛̶˥˕˥ˢ˦˖˛ˬ˥˘ˡ˔˩˩˜˞˔ˡ̷˚ˢ˧˙˥̷ˡ˗˘˩˘˥˞˟˜˚˔˙̶˥˚˘˥ˡ˔ˣ̷˟˔˖˞ˢ˖˛˞˟̶˗˦˘˟˜˞˨ˣ̻ˡʡˀ˘˗˘ˡ˦˔ˠ˥̶˧˧ʡʷ˘˧̶˥˙͈˥˕˝˨˗˘˧˔˧˧˛˘˟˧˘˟˟˘˥˗˘˟˩˜˦ʟˢ˔˩˦˘˧˧ˠ˘˧ˢ˗ˢ˖˛˙ˢ˥ˠ˔˧ʟˠ̷ˡ˚˙˔˟˗˜˚˔˛˘˟˔˘˟˟˘˥˗˘˟˔˥˔˩
den här publikationen utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande från Renault.
fotorättigheter:
– september 2021.
˅ʸˁʴˈʿˇ˦ʡ˔ʡ˦ʡʟ˦ˢ˖˜̻˧̻ˣ˔˥˔˖˧˜ˢˡ˦˦˜ˠˣ˟˜Ѓ̻˘ʟˠ˘˗˘˧˧˔˞˧˜˘˞˔ˣ˜˧˔˟ˣ̷ʨʦʦʬʧʤʤʤʦʟʣʣ˘˨˥ˢʢʤʦʠʤʨˤ˨˔˜ʿ˘ʺ˔˟˟ˢϝʬʥʤʣʣʵˢ˨˟ˢ˚ˡ˘ʠʵ˜˟˟˔ˡ˖ˢ˨˥˧˖˘˗˘˫ϝʹ͈˥˘˧˔˚˦ˡ˨ˠˠ˘˥˛ˢ˦˛˔ˡ˗˘˟˦˥˘˚˜˦˧˥˘˧ʭʵʪʫʣʤʥʬʬʫʪʢʵʪʫʣʤʥʬʤʥʬʟʬʫʪʢ˧˘˟ʡʭʞʦʦʛʣʜʫʤʣʣʣʥʣʥʣ
Renault rekommenderar

renault.se

