
RENAULT
GRAND SCENIC



tukaj je GRAND SCENIC - 
enoprostorec, zasnovan za življenje
GRAND SCENIC se predstavlja v novi podobi s 5 ali 7 sedeži. Naj vas očara sodoben, aerodinamičen in eleganten 

slog. GRAND SCENIC s svojimi še mehkejšimi linijami, ki jim piko na i dodajo strešni nosilci v nesvetlečem kromu in 

nezamenljiv zadnji del, izstopa v množici.

Ker imajo tudi velike družine pravico, da se vozijo v slogu!







Pri Renaultu se novosti rojevajo iz pravih 

razlogov. V ospredje postavljamo počutje 

v vozilu, tehnologijo in aktivno varnost, zato 

vam ponujamo prilagodljivo in prostorno 

notranjostjo, tablični računalnik R-LINK2 s 

spletno povezavo, ki postane pravi nadzorni 

center vašega vozila, in številne sisteme za 

pomoč pri vožnji.

Da bi zadostili potrebam družin danes in jutri, 

vam GRAND SCENIC vsak dan prinaša udobje, 

brezskrbnost in povezljivost.

vrhunske 
storitve



Novi GRAND SCENIC, ki je zasnovan za zagotavljanje dobrega počutja potnikov in voznika, vas z udobjem in prilagodljivostjo vabi na vožnjo, 

polno užitkov. Potniški prostor, v katerega skozi velikansko vetrobransko steklo in druge velike steklene površine prodre ogromno svetlobe, 

postane sproščujoče življenjske okolje.

družinski prostor



Zadnja pomična sedežna klop (deljena v razmerju 1/3-2/3) z jasno oblikovanimi sedišči omogoča še boljše prilagajanje potniškega prostora. 

Renault GRAND SCENIC je idealen za velike družine, saj ima na voljo kar 7 sedežev.



Renault GRAND SCENIC je zaradi svoje elegantne armaturne plošče in velikih steklenih površin predvsem oaza neverjetnih občutenj. 

Tridelno vetrobransko steklo vam ponuja sproščujoč panoramski pogled. Poleg tega boste v vozilu GRAND SCENIC našli tudi številna 

praktična odlagalna mesta: značilna pomična sredinska konzola skriva dve ločeni odlagalni mesti, eno pod naslonom za roke s priključki 

za povezljivost ter eno neposredno dostopno in osvetljeno. Na sovoznikovi strani najdete tudi 11,5-litrski predal s funkcijo hlajenja, ki ga je 

mogoče zakleniti, na voljo pa so vam tudi predali v podu in odlagalna mesta v vratih. Tako lahko preprosto pospravite vse svoje stvari in si 

zagotovite dobro počutje. Otrok vendar ne prosimo zaman, naj pospravijo svoje sobe!

prostornost in brezskrbnost





Udobno nameščeni na pomični sedežni klopi bodo vaši potniki lahko zares uživali v razgledu skozi panoramsko strešno okno in 

velike zastekljene površine. Vse smo zasnovali, tako da vsaka vožnja postane prijetno doživetje: sredinska konzola skriva predal za 

shranjevanje, v katerega lahko pospravite igrače ali prigrizek, starejšim pa so na voljo priključki USB. Nazadnje pa so tu še lopute v podu, 

zložljive mizice in senčniki, brez katerih si GRAND SCENICA sploh ne moremo predstavljati, da zaokrožijo celotno podobo. Z vsem na dosegu 

roke se pot lahko začne ...

prostor, zasnovan za življenje





prilagajanje vašim potrebam

S preprostim pritiskom na zaslon multimedijskega sistema ali stikalo v prtljažniku se sedežna klop v razmerju 1/3-2/3 v 2. vrsti in dva ločena 

sedeža v 3. vrsti zložijo, da dobite raven pod. Preprosto zlaganje za preprosto nalaganje: to je sistem za prilagoditev One-Touch! 7, 6, 5, 4, 3 ali 

2 sedeža, izbira je vaša, uporabiti morate le svoj prst. Sistem za prilagajanje One-Touch omogoča preklop sovoznikovega sedeža v položaj za 

mizico, da si tako v vozilu GRAND SCENIC zagotovite nakladalno dolžino do 2,85 m.

Tako je. S tem domiselnim sistemom se GRAND SCENIC prilagodi vsem potrebam vaše družine.



Dobrodošli v voznikovem sedežu vozila Renault 

GRAND SCENIC. S povezanim tabličnim računalnikom 

multimedijskega sistema R-LINK 2 in velikim 8,7-palčnim 

pokončno postavljenim zaslonom na dotik z visoko 

ločljivostjo vam je na voljo pravi nadzorni stolp za 

digitalno odločanje ... Intuitiven in odziven multimedijski 

sistem R-LINK 2 omogoča dostop do številnih funkcij: 

MULTI-SENSE, prilagajanje zadnjih sedežev z enim 

dotikom, sistemi za pomoč pri vožnji in seveda 

navigacija, prostoročno telefoniranje prek povezave 

Bluetooth® ter glasba.

To pa še ni vse. Renault R-LINK 2 ponuja še več, saj vam 

je prek spletne trgovine R-LINK na razpolago vrsta 

aplikacij in funkcij. Izkoristite tudi funkcije, ki jih ponujata 

Android AutoTM ali Apple CarPlayTM, da boste združljive 

aplikacije na svojem pametnem telefonu lahko 

uporabljali tudi na multimedijskem zaslonu sistema 

R-LINK 2.

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.

Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

bogastvo 
tehnologij



Inženirji podjetij Bose® in Renault so s skupnimi 

močmi oblikovali zvok prav po meri vozila GRAND 

SCENIC. Z dvanajstimi visokozmogljivimi zvočniki, ki 

so premišljeno nameščeni v potniškem prostoru, se 

GRAND SCENIC spremeni v veliko koncertno dvorano. 

Zvok glasov in glasbil se pristno in prefinjeno vije 

skozi prednji osrednji zvočnik. Zvočniki v kombinaciji 

s tehnologijo prostorskega zvoka Bose® poskrbijo za 

edinstveno in polno zvočno izkušnjo. Vsi potniki so na 

poti obdani z glasbo.

sistem ozvočenja 
Bose®



Sistem za aktivno zaviranje v sili

GRAND SCENIC spremlja dogajanje na cesti in morebitne nevarnosti. Nenadno zaviranje, 

pešec, ki prečka … Vozilo vas na dogajanje opozori in lahko celo samodejno zavira v sili.

Sistem Easy Park Assist

Preprosto parkirajte bočno, poševno ali čelno. Sistem z uporabo tipal izmeri parkirni 

prostor in usmeri vozilo. Prepustite mu volan in z lahkoto parkirajte.

vgrajeni pametni sistemi

Za vašo varnost je celoten izbor vozil GRAND SCENIC opremljen z žarometi Full LED Pure Vision, ki vam zagotavljajo intenzivnejšo in 

natančnejšo osvetlitev kot halogenske luči, da boste ponoči bolje videli z manj naprezanja.

Sistem tudi samodejno preklaplja med zasenčenimi in dolgimi lučmi.
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Tudi brezskrbnost pripomore k užitku. Z najnovejšimi tehnologijami za pomoč vozniku, ki so bistvenega pomena za varnost in udobje vseh, 

Renault GRAND SCENIC naredi vaša potovanja mirnejša in odgovornejša.

sistemi za pomoč pri vožnji

1. Opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu
Je v vašem mrtvem kotu prisotno vozilo? Sistem vas nanj samodejno opozori s svetlobnim signalom na levem ali desnem zunanjem ogledalu.

2. Opozorilnik zaznave utrujenosti
GRAND SCENIC s sistemom za analizo smeri vožnje zazna morebitna odstopanja, povezana z utrujenostjo, in vas na to opozori.

3. Opozorilnik za prekoračitev hitrosti s prepoznavanjem prometnih znakov
Kamera prepoznava prometne znake in vas tako obvešča o trenutnih omejitvah hitrosti. Te informacije se združijo s podatki v navigacijskem 

sistemu, vi pa na instrumentni plošči prejmete vizualno opozorilo.

4. Opozorilnik za varnostno razdaljo
GRAND SCENIC nenehno meri razdaljo do vozila, ki vozi pred vami. Na podlagi podatkov o vaši hitrosti vas nato opozori, če ste preblizu.

5. Opozorilnik za nenamerno skrenitev z voznega pasu
Ali ste zapeljali čez neprekinjeno ali prekinjeno črto, ne da bi vključili smerokaz? Opozorilnik za nenamerno skrenitev z voznega pasu vas 

opozori, da morate popraviti smer vožnje.

6. Regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje
Ohranite ustrezno razdaljo do vozila, ki vozi pred vami. Regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje samodejno prilagaja hitrost, da 

ohranja varnostno razdaljo do vozila, ki vozi pred nami.



Ker sta človek in odkrivanje novih kotičkov sveta neločljivo 

povezana, je GRAND SCENIC z vami na vseh vaših poteh. S 

prostornim prtljažnikom, ki ga zaradi ravnih sten in nizkega 

praga preprosto naložite, boste na pot brez strahu lahko 

vzeli, vse kar potrebujte. Po potrebi premaknite sedežno 

klop naprej, da pridobite še več prostora, zadnjo polico pa 

shranite v pod. Z GRAND SCENICOM je življenje preprosto!

preprostost in 
učinkovitost





čustva in značaj
GRAND SCENIC Black Edition vas bo v trenutku očaral. Prednji del 

dopolnjujejo maske žarometov in okrasna letev v svetleči črni barvi. 

51-centimetrska (20'') platišča Black Edition pustijo nepozaben vtis, 

mehke strešne linije v svetleče črni barvi pa odražajo zanesljivost. 

Odgovor se skriva v subtilnosti.

BLACK EDITION



BLACK EDITION

eleganca in udobje
GRAND SCENIC Black Edition ne skriva svojih adutov! Notranjost je hkrati 

elegantna, razkošna, funkcionalna in navdihujoča, da vsakdo najde 

nekaj zase. Objemajoče in ogrevane prednje sedeže v blagu Alcantara 

odlikujeta predvsem ergonomija in eleganca. Vrhunsko vzdušje pa 

nežno poudarjajo tudi številni aluminijasti detajli na pedalih, zaščiti 

praga vrat ali zvočnikih...



dimenzije

Dimenzije (mm) GRAND SCENIC 
5/7 sedežev

G1 Celotna širina vozila z zunanjimi ogledali 2 128

H Celotna širina vozila z zunanjimi ogledali 1 660 / 1 655

H1 Višina praznega vozila pri odprtih prtljažnih vratih 2 073 / 2 062

J Višina praga pri praznem vozilu 689 / 680

L1 Širina v višini komolcev spredaj - / 128

M Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev 1 478 / 1 484

M2 Prostor v predelu kolen v 3. vrsti sedežev 1 275

P
Višina do strehe pod kotom 14° v 1. vrsti
sedežev (običajna / fiksna panoramska streha) 918 (923)

P1
Višina do strehe pod kotom 14° v 2. vrsti
sedežev (običajna / fiksna panoramska streha)

878 (867) / 
886 (879)

P2 Višina do strehe pod kotom 14° v 3. vrsti sedežev - / 814

Y
Širina odprtine prtljažnih vrat 
(na zgornjem delu / največja širina odprtine) 1 087

Y1 Širina odprtine prtljažnih vrat na spodnjem delu 1 036

Y2 Notranja širina med blatniškima košema 1 095 / 1 088

Z Višina odprtine prtljažnih vrat 787

Z1
Nakladalna dolžina za zadnjimi sedeži v 2. vrsti
(pod zastiralom / na podu) 840

Z2
Nakladalna dolžina za zadnjimi sedeži v 3. vrsti
(pod zastiralom / na podu) -/ 419

Z3
Največja nakladalna dolžina 
(preklopljeni sprednji in zadnji sedeži) 570 / 428

Z4
Nakladalna dolžina za sprednjimi sedeži 
(brez preklopa naslonjala sovoznikovega sedeža) 2 847

Prostornina (dm3)
Prostornina prtljažnika pri 5 sedežih po VDA (dm3)
(nazaj pomaknjeni sedeži v 2. vrsti)

718 ==> 866 / 
533 ==> 676

Prostornina prtljažnika pri 7 sedežih po VDA (dm3)
(nazaj pomaknjeni sedeži v 3. vrsti) - / 189

TCe 140 in 160 EDC FAP
Zmogljivost in udobje

Nova generacija bencinskih motorjev v vozilu GRAND SCENIC 

prinaša večjo prostornino motorja za večjo zmogljivost in prožnejšo 

vožnjo vsak dan. Zaradi turbinskega polnilnika motorji TCe 140 in 

160 FAP zagotavljajo velik navor za gladko in odzivno vožnjo že pri 

nizkih vrtljajih.

Ker so opremljeni z najnovejšimi tehnologijami, združujejo nizko 

porabo goriva in dokazan užitek v vožnji.

Za zmanjšanje emisij škodljivih izpušnih plinov so novi bencinski 

motorji TCe FAP odslej opremljeni s filtrom sajastih delcev. Motor 

TCe 160 FAP je na voljo s 7-stopenjskim avtomatskim menjalnikom 

z dvojno sklopko EDC za še bolj gladko in varčnejšo vožnjo.



izbor barv
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1 - Navadna barva

2 - Kovinska barva

3 - Kovinska barva - posebna

Slike so simbolne.
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Oblazinjenje iz črnega usnja**

Varnost
 • Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
 • Sistem proti blokiranju koles - ABS
 • Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
 • Čelna varnostna blazina za voznika in 

sovoznika
 • Indirekten sistem za nadzor tlaka v 

pnevmatikah
 • Stranski varnostni blazini
 • Sistem za nadzor stabilnosti ESP 

+ nadzor zdrsa
 • pogonskih koles ASR
 • Samodejna parkirna zavora
 • 3. zavorna luč
 • Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov 

(za vse sedeže)
 • Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
 • Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX 
 • Možnost izklopa prednje sovoznikove 

varnostne blazine
 • Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave 

voznega pasu
 • Sistem Energy Smart Management
 • Sistem za pomoč pri parkiranju 

spredaj in zadaj
 • Sistem za opozorilo pred čelnim trkom
 • Sistem za zaznavo utrujenosti voznika 
 • Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo 

prometnih znakov
 • Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo 

pešcev pri mestni vožnji

Vožnja
 • Indikator prestavljanja 

(samo za ročni menjalnik)
 • Regulator in omejevalnik hitrosti
 • Kit za popravilo pnevmatik
 • Sistem Multi-Sense®

Multimedija
 • Multimedijski sistem R-LINK 2 z 

18-centimetrskim (7") zaslonom na dotik + DAB
 • Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android 

Auto™ in Apple CarPlay
 • Kartografija Evrope
 • Spletna povezava

Udobje
 • Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov
 • Ogrevano zadnje steklo
 • El. nastavljivi,ogrevani in poklopljivi stranski 

ogledali z osvetlitvijo
 • Vzglavniki nastavljivi po višini
 • Vzglavniki zadaj
 • Voznikov sedež nastavljiv in prilagodljiv v 

ledvenem delu
 • Sovoznikov sedež poklopljiv in nastavljiv
 • Naslon zad. klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3 z 

naslonom za roke
 • Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
 • Kartica Renault za prostoročno odklepanje in 

zagon vozila

 • Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem 
za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi

 • Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
 • Električni pomik prednjih stekel 

z impulzno funkcijo
 • Električni pomik zadnjih stekel s 

funkcijo proti priprtju
 • 12 V vtičnica spredaj 

(centralna konzola) in zadaj
 • Pomična sredinska konzola z naslonom za 

roke, zadaj z dodatno AUX vtičnico in dvema 
USB priključkoma

 • Senčnika za voznika ter sovoznika 
z ogledalom - osvetljena

 • Senčnika na stranskih steklih zadaj
 • Predal Easy Life z osvetlitvijo in hlajenjem

Dizajn
 • Full LED Pure Vision prednji žarometi
 • LED dnevne luči v obliki črke C
 • Notranjost v bež barvi
 • Oblazinjenje v temnem blagu v komb. 

z imitacijo usnja
 • Tonirana stekla
 • 51-centimetrska (20") platišča 

iz lahke litine Uraya
 • Volanski obroč v Nappa usnju*
 • Zunanja ogledala v črni barvi 
 • Prednji LED meglenki s funkcijo 

osvetlitve ovinkov
 • Dodatno zatemnjena stekla zadaj
 • Shark antena

INTENS

Oblazinjenje v temnem blagu v 
komb. z imitacijo usnja

51-centimetrska (20") platišča iz 
lahke litine Uraya

ustvarjalna delavnica

* Usnje živalskega izvora.
** Na voljo z doplačilom.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc. 
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Slike so simbolne.



Vožnja
 • Aktivni tempomat
 • Bočni senzorji
 • Sistem za nadzor mrtvega kota
 • Sistem prostoročnega parkiranja Easy Park 

Assist, pomoč pri parkiranju 360°, kamera za 
vzvratno vožnjo

Multimedija
 • Multimedijski sistem R-LINK 2 z 22 cm (8,7") 

zaslonom na dotik + DAB + BOSE® Surround 
Sound System

Udobje
 • Gretje sedežev spredaj
 • Komfortni naslonjali Relax za glavo 

voznika in sovoznika
 • Komfortna naslonjala Grand Confort 

na zadnjih sedežih 

Dizajn
 • Oblazinjenje v črnem usnju Black Edition*
 • 51-centimetrska (20") platišča iz lahke 

litine Black Edition

BLACK EDITION (INTENS+)

Oblazinjenje Alcantara 51-centimetrska (20") platišča iz 
lahke litine Brilliant črna**

51-centimetrska (20'') platišča iz 
lahke litine Black Edition

* Usnje živalskega izvora.
** Na voljo z doplačilom.
Slike so simbolne.



Oblikovanje, udobje, varnost in multimedijski sistem

dodatna oprema

2.

5.

1.

6.

4.

1. Zaščita praga prtljažnika: Zaščitite zadnji 

odbijač s stilom. 2. Zaščita prtljažnega prostora 
EasyFlex. Je protizdrsna in neprepustna ter se 

popolnoma prilagodi obliki vašega prtljažnika. 

Številne možnosti namestitve zagotavljajo 

najboljšo zaščito ob upoštevanju prilagodljivega 

položaja sedežev. 3. Pedali iz aluminija. Izdelani 

so po meri in v vožnjo vnesejo športen pridih, 

njihova protizdrsna površina pa zagotavlja 

ustrezen oprijem. 4. Nosilec za tablični računalnik. 

Preprosto se namesti na vzglavnik in potnikom 

na zadnjih sedežih omogoča udoben ogled 

videovsebin na tabličnem računalniku z zaslonom 

na dotik. 5. Preproge iz prvovrstnih tkanin. 

Izdelane so po meri za vozilo in tako zagotavljajo 

popolno zaščito poda v potniškem prostoru. 

Na voljo tudi ločeno za prtljažnik. 6. Alarmni 
sistem. Učinkovito zmanjšuje tveganje za krajo 

vozila in predmetov, ki so v potniškem prostoru. Z 

modulom za zaznavanje dviga vozila ter zunanjo 

in prostorsko zaščito vozila zazna vsak poskus 

nasilnega odpiranja vrat in vdora v vozilo ali 

premike v potniškem prostoru.

3.



3. 4.

1.

Več prtljage na varnejši način

1. Prtljažnik za kolesa na vlečni kljuki. Za prevoz do treh 

koles, preprosto in povsem varno; prilagodljiv in zložljiv 

glede na model. 2. Zložljiva vlečna kljuka. Kadar ni v 

uporabi, je povsem nevidna, obenem pa je ves čas na 

voljo. Aktivira se z neopazno ročico v prtljažniku. 

3. Strešni kovček. Renault združuje estetiko in varnost 

uporabe ter vam ponuja širok izbor velikosti za povečano 

nakladalno zmogljivost po meri. 4. Aluminijasti strešni 
nosilci in nosilci za smuči. Preprosta in hitra namestitev 

brez kakršnega koli orodja z inovativnim sistemom za 

pritrditev QuickFix. Primerni so za namestitev nosilca 

za kolesa, nosilca za smuči ali strešnega kovčka in 

tako povečajo zmogljivost prevoza prtljage. 5. Snežne 
verige Premium Grip. Zagotavljajo najvišjo stopnjo 

varnosti in najboljši oprijem v najtežjih zimskih pogojih. 

Zaradi samodejnega sistema za preprosto montažo in 

kompaktnih mer se namestijo hitro in brez težav.

2. 5.



Za nova doživetja z vozilom Renault GRAND SCENIC 
obiščite spletno stran www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 6,3 - 6,9 l/100 km. Emisije CO
2
: 143 - 156 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0225- 0,03454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0002 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 - 

0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 

zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike 

nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni 

v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se 

obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. 

Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
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