Renault SCENIC a GRAND SCENIC

Nová vízia
rodinného vozidla
Je krásne byť rodičmi a môcť sa spolu so svojou rodinou vydať
na cestu do novej epochy, ktorá prichádza po ére tradičných
veľkopriestorových vozidiel.
Značka Renault, zakladateľ kategórie kompaktných MPV, vám
s hrdosťou predstavuje Renault SCENIC a GRAND SCENIC. Tieto
modely boli navrhnuté úplne od začiatku tak, aby spĺňali súčasné
aj budúce požiadavky všetkých členov rodiny.
Proporcie karosérie a zmyselné krivky vozidla Renault SCENIC
a GRAND SCENIC sa rozhodne nestratia v dave. Výrazne
sklonené predné sklo a panoramatické strešné okno zvýrazňujú
ich jednoliatu siluetu. Vysoká bočná línia karosérie im dodáva
plynulosť a dynamickosť.

Moderný vzhľad
Vďaka 20-palcovým kolesám s nízkym valivým odporom, ktoré
sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých verzií a znižujú
spotrebu paliva, sa Renault SCENIC a GRAND SCENIC svojimi
proporciami odlišujú od iných sériovo vyrábaných vozidiel. Ich
originálne krivky navyše zvýrazňuje dvojfarebná karoséria*.
Magnetizujúci štýl dopĺňa charakteristický tvar predných
a zadných svetlometov. Denné svetlá LED s technológiou
„Edge Light“ priťahujú pohľady svojím výrazným dizajnom,
ktorý dokresľujú zadné svetlá LED s 3D efektom.
* V závislosti od verzie.

Ako rodinný
apartmán
Renault SCENIC a GRAND SCENIC sú navrhnuté tak,
aby celej rodine zaistili pohodlné a príjemné cestovanie.
Množstvo inteligentných riešení zodpovedá potrebám
používateľov a zvyšuje pohodlie na palube.
Panoramatické strešné okno dokonale presvetľuje
priestranný interiér a vytvára príjemnú atmosféru,
vďaka ktorej budú vaše cesty plné nezabudnuteľných
zážitkov. Interiér ponúka päť alebo sedem pohodlných
miest a ako vždy aj množstvo možností konfigurácie.
Vo vozidle Renault GRAND SCENIC je navyše možné
úplne sklopiť sedadlá v treťom rade, čo umožňuje
výrazne zväčšiť batožinový priestor.
Výbava zodpovedá životnému štýlu dnešných rodín
a uľahčuje každodenné cesty autom.

Dokonale premyslené riešenia

Renault SCENIC a GRAND SCENIC ponúkajú množstvo nápaditých a dobre premyslených riešení, ktoré prídu vhod pri cestovaní s rodinou. Posuvná stredová
konzola Easy Life umožňuje vodičovi prispôsobiť si priestor okolo seba podľa potreby. V prednej polohe tvorí konzola jeden celok s prístrojovou doskou,
a vytvára tak dojem kokpitu okolo miesta vodiča; pri odsunutí konzoly úplne dozadu vznikne zdieľaný priestor medzi vodičom a spolujazdcom. Vnútri konzoly
sa nachádzajú praktické úložné priestory vrátane väčšej osvetlenej schránky ukrytej pod roletkou a menšej schránky pod lakťovou opierkou. Na zadnej strane
konzoly sa okrem praktického odkladacieho priestoru nachádzajú aj dva vstupy USB na nabíjanie multimediálnych zariadení, vstup jack a zásuvka na 12 V.
Ďalším nápaditým prvkom je schránka Easy Life s výnimočnou kapacitou 11,5 l, ktorá sa nachádza pred spolujazdcom v prístrojovej doske.

Navrhnuté na mieru vašim potrebám

Renault SCENIC a GRAND SCENIC sa bleskurýchlo prispôsobia vašim potrebám. Systém One Touch umožňuje jediným stlačením tlačidla automaticky zložiť
zadné sedadlá, a vytvoriť tak vo vozidle rovnú plochu uľahčujúcu nakladanie predmetov. Sedadlá je možné sklopiť pomocou rozhrania multimediálneho
systému R-LINK 2 alebo panela umiestneného v batožinovom priestore. Sedadlá v druhom rade delené v pomere 1/3 – 2/3 s tromi plnohodnotnými miestami
sú posuvné, a umožňujú tak optimálnym spôsobom využívať priestor v kabíne vozidla. Do objemného a prakticky riešeného batožinového priestoru sa
spoľahlivo vmestí celá vaša batožina. S týmito vozidlami vždy nájdete riešenie na cestovanie s rodinou či priateľmi, ale aj na prepravu väčšieho nákladu.

Technológie vyššej triedy

Vitajte v kokpite vozidla Renault SCENIC a GRAND SCENIC! Najvýraznejším prvkom palubnej dosky je multimediálny systém R-LINK 2 s displejom s uhlopriečkou
7 palcov alebo 8,7 palca. Tento intuitívny systém zaisťuje rýchly prístup k mnohým funkciám vozidla vrátane systému MULTI-SENSE, ktorý umožňuje vybrať
jeden z režimov nastavenia celého vozidla a ambientné osvetlenie kabíny podľa momentálnej nálady. Na farebnom head-up displeji sa počas jazdy zobrazujú
všetky užitočné informácie. Vodič si môže ľahko prečítať tieto informácie bez toho, aby spustil oči z diania na ceste. Aj rodičia majú právo urobiť si radosť!

Účinné asistenčné systémy riadenia
Renault SCENIC a GRAND SCENIC vám budú nápomocné v každej situácii. Pokročilé asistenčné systémy ADAS plnia úlohu vášho súkromného asistenta.
Vďaka nim budú všetky vaše cesty bezpečné a komfortné.

Systém varovania pred opustením jazdného pruhu
V prípade neúmyselného vybočenia z jazdného pruhu bez použitia smerového svetla systém
upozorní vodiča, aby upravil jazdnú dráhu a vrátil sa do svojho jazdného pruhu. V multimediálnom
a navigačnom systéme R-LINK 2 sa dá nastaviť citlivosť a hlasitosť upozornení.

Parkovací asistent Easy Park Assist
Parkovanie nikdy nebolo také jednoduché! Systém meria dostupný priestor a vykoná potrebné
parkovacie manévre. Odovzdajte mu riadenie a bez problémov zaparkujte.

Najvyššia úroveň bezpečnosti
Renault SCENIC získal najvyššie možné hodnotenie 5 hviezdičiek v crash testoch nezávislej organizácie Euro NCAP, ktorá sa zaoberá hodnotením bezpečnosti
vozidiel.

Adaptívny tempomat
Idete príliš blízko vozidla pred vami? Systém automaticky prispôsobí vašu rýchlosť tak, aby bola
vždy zachovaná bezpečná vzdialenosť medzi vozidlami.

Systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti
Ak prekročíte povolenú rýchlosť, systém vás bude varovať pomocou vizuálnej signalizácie na
prístrojovom štíte a na farebnom head-up displeji.
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1. Vzhľad palubných prístrojov. Jednotlivé jazdné štýly sa líšia štýlom zobrazovania informácií aj ich obsahom. 2. Automatická dvojzónová klimatizácia. Umožňuje vodičovi a spolujazdcovi nastaviť
si ideálnu teplotu vo svojej časti. 3. Osvetlenie interiéru Ambient Lighting. Zvoľte si farbu osvetlenia interiéru podľa aktuálnej nálady. Môžete si vybrať zelenú, béžovú, červenú, modrú a ﬁalovú.
4. Sedadlo vodiča s masážnou funkciou. Špeciálna masážna funkcia sedadla vodiča v režime Comfort s premenlivou intenzitou masáže umožňuje dokonalú relaxáciu. 5. Účinok posilňovača
riadenia. Renault SCENIC a GRAND SCENIC sú vybavené inteligentným posilňovačom riadenia. Odpor volantu je prispôsobený zvolenému jazdnému štýlu. 6. Odozva motora. Ako by ste zmenili
vozidlo. Reakcia vozidla na stlačenie plynového pedálu sa mení v závislosti od zvoleného štýlu jazdy. 7. Zvuk motora. Od veľmi tichého a kultivovaného prejavu až po hlasný športový zvuk.

Je príjemné
mať možnosť voľby
Máte množstvo nápadov a každý deň túžite po zmene? Niekedy potrebujete trochu adrenalínu a inokedy máte zas chuť
upokojiť sa?
Vďaka systému MULTI-SENSE môžete personalizovať svoje
jazdné zážitky podľa toho, na čo máte práve chuť, alebo podľa
toho, aký štýl jazdy uprednostňujete.
Normal, Comfort, Eco, Sport či Perso? Päť nastavení a päť neopakovateľných jazdných režimov. Svoje pocity z jazdy môžete
kedykoľvek zmeniť. So systémom MULTI-SENSE je to tak, akoby
ste mali niekoľko áut v jednom!

Všetko na svojom mieste

Renault SCENIC a GRAND SCENIC sú majstrami, pokiaľ ide o premyslené a praktické odkladacie priestory na menšie aj väčšie predmety.
Ich celkový objem je 63 litrov, čo je v tejto triede vozidiel rekord. Ľahko nájdete miesto na všetky drobnosti, ktoré nesmú chýbať na žiadnej
ceste, a menej používané predmety môžete uschovať napríklad do úložných priestorov pod podlahou. Okrem toho, že systém One Touch
umožňuje bleskurýchlo automaticky zložiť zadné sedadlá, je možné sklopiť aj sedadlo spolujazdca, čo uľahčuje prevážanie dlhých predmetov.
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Výbava
ZEN

Disky kolies z ľahkých zliatin 20"
dizajn Silverstone

Fotograﬁa zobrazuje verziu ZEN s automatickou prevodovkou, s príplatkovou výbavou (multimediálny systém R-LINK 2 so 7-palcovým dotykovým displejom,
posuvná stredová konzola Easy Life)

• Hands-free karta Renault
• Dvojzónová automatická klimatizácia
• Dažďový a svetelný senzor vrátane
automatického prepínania diaľkových
svetiel
• Prístrojový štít s multifunkčným farebným
TFT displejom 7"
• Čelné, bočné a hlavové airbagy
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
s varovaním o prekročení povolenej
rýchlosti
• Active Emergency Braking System
s detekciou chodcov
• Rádio (4,2" displej, podporuje prehrávanie
MP3 formátu, vstup USB a Jack, Bluetooth
hands-free)
• LED denné svietenie vr. technológie Edge
Light
• Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch
s manuálne nastaviteľnou bedrovou
opierkou
• Posuvné zadné sedadlo delené 1/3 – 2/3
s lakťovou opierkou

• 1 zásuvka 12 V v batožinovom priestore
• Ozdobná chrómovaná lišta nad bočnými
oknami
• Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
s dekoratívnym chrómovaným prvkom
• Bočné ochranné lišty v čiernej farbe,
s dekoratívnym prvkom vo farbe chrómu
• Disky kolies z ľahkých zliatin 20", dizajn
Silverstone

Látkové poťahy

Výbava
INTENS (ZEN +)

Disky kolies z ľahkých zliatin 20",
dizajn Exception

Fotograﬁa zobrazuje verziu INTENS s automatickou prevodovkou, s príplatkovou výbavou (multimediálny systém R-LINK 2 s 8,7-palcovým dotykovým displejom,
farebný head-up displej)

• Multimediálny a navigačný systém
• R-LINK 2, displej 7"
• Systém MULTI-SENSE
• Osvetlenie interiéru Ambient Lighting
• Systém detekcie únavy vodiča (FDW)
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
s varovaním o prekročení povolenej
rýchlosti s integrovanými rýchlostnými
limitmi z navigácie
• Systém varovania pred opustením
jazdného pruhu
• Parkovací asistent s prednými a zadnými
parkovacími senzormi
• Posuvná vysoká stredová konzola medzi
prednými sedadlami
• Zásuvka Easy Life
• Systém sklápania sedadiel One Touch
• Kombinácia látkového čalúnenia
s koženkou, tmavo sivé/čierne

• Sedadlo spolujazdca manuálne
nastaviteľné v 6 smeroch, sklopné
• Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
nastaviteľné, vyhrievané a sklopné
• Zatmavené zadné sklá
• Predné hmlové svetlomety
• 2 vstupy USB + 1 vstup Jack vpredu
• 2 vstupy USB (iba na nabíjanie
multimediálnych zariadení) + 1 vstup Jack
v zadnej časti stredovej konzoly
• Zásuvka na 12 V vpredu a vzadu
• Pochrómovaná maska chladiča

Látkové poťahy v kombinácii
s prvkami z ekologickej kože
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Rozmery (mm)
A Celková dĺžka
B Rázvor
C Predný previs
D Zadný previs
E Rozchod vpredu
F Rozchod vzadu
šírka so sklopenými vonkajšími spätnými
G Celková
zrkadlami
G1 Celková šírka vrátane vonkajších spätných zrkadiel
nezaťaženého vozidla
H Výška
(so strešnými lištami/bez nich)
H1 Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla
prahu batožinového priestoru nezaťaženého
J Výška
vozidla
K Svetlá výška zaťaženého vozidla
L Priestor na nohy vo výške kolien v 2. rade
L1 Priestor na nohy vo výške kolien v 3. rade

SCENIC GRAND SCENIC
4 406
4 634
2 734
2 804
931
931
741
899
1 594
1 594
1 583
1 587
1 866

1 866

2 128

2 128

1 653

1 655

2 069

2 062

686

680

170
212
-

159
109 / 255*
128

M Šírka v lakťoch vpredu
M1 Šírka v lakťoch v 2. rade
M2 Šírka v lakťoch v 3. rade
N Šírka v ramenách vpredu
N1 Šírka v ramenách v 2. rade
N2 Šírka v ramenách v 3. rade
pod strechu pod uhlom 14° na predných
P Výška
miestach (panoramatické strešné okno, ﬁxné)
Výška pod strechu pod uhlom 14° v 2. rade
(panoramatické strešné okno, ﬁxné)

SCENIC GRAND SCENIC
1 526
1 526
1 488
1 475
1 275
1 494
1 494
1 388
1 417
1 218
918 (918)

918 (923)

869 (856)

-

Výška pod strechu pod uhlom 14° v 2. rade
v 7-miestnej konﬁgurácii (panoramatické strešné
P1 okno, ﬁxné)

-

886 (879)

Výška pod strechu pod uhlom 14° v 2. rade
v 5-miestnej konﬁgurácii (panoramatické strešné
okno, ﬁxné)

-

878 (867)

pod strechu pod uhlom 14° v 3. rade
P2 Výška
(panoramatické strešné okno, ﬁxné)
Y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti
Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi
Z Výška otvoru batožinového priestoru

SCENIC GRAND SCENIC
batožinového priestoru za operadlom sedadiel
Z1 Dĺžka
v 2. rade (po kryt/roletu batožinového priestoru)
Dĺžka batožinového priestoru za operadlom
Z2 predných sedadiel (s rozloženým operadlom sedadla
spolujazdca)
Maximálna dĺžka batožinového priestoru (so
Z3 zloženými sedadlami v 2. rade a so zloženým
operadlom sedadla spolujazdca)
batožinového priestoru za operadlom sedadiel
Z4 Dĺžka
v 3. rade

-

814
1 087
1 036
1 128
787

840

1 688

1 963

2 618

2 847

-

419

Objem batožinového priestoru
(dm3 podľa normy VDA/l)**
Objem batožinového priestoru

1 069
1 043
1 132
773

625

Objem batožinového priestoru
v 5-miestnej konﬁgurácii***
Objem batožinového priestoru
v 7-miestnej konﬁgurácii****

*
V 7-/5-miestnej konﬁgurácii.
** So súpravou na opravu pneumatík.
*** Sedadlá v 3. rade, skryté v podlahe.
**** Sedadlá v 3. rade, rozložené.

506 / 572

-

-

533 / 596

-

189 / 233

Príslušenstvo

Štýl

1. Chrómované kryty vonkajších spätných zrkadiel.
Obstarajte si chrómované kryty vonkajších spätných
zrkadiel a zdôraznite výnimočný štýl svojho auta
2. Disky kolies z ľahkých zliatin Quartz 20". Vytvorte
štýlový vzhľad svojho vozidla pomocou výnimočných
diskov kolies z ľahkých zliatin. 3. Vnútorné osvetlené
prahy dverí. Podsvietenie prahov (s automatickým
spínačom) priťahuje pohľady cez deň aj v noci.
Hliníková povrchová úprava s nápisom Renault
chráni prahy dverí proti poškodeniu. 4. Ochrana
hrany batožinového priestoru. Chráňte vaše vozidlo
pomocou špeciálnej, mimoriadne praktickej lišty
prahu batožinového priestoru.
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Príslušenstvo

Komfort

2.

3.

1.

4.

1. Obojstranný koberec batožinového priestoru. Obojstranný koberec
s textilným povrchom na jednej strane
a gumovým povrchom na druhej strane
je vyrobený na mieru z veľmi kvalitných
materiálov. 2. Alarm. Bezpečnostný systém s detekciou priblíženia a objemovou
detekciou zaznamená všetky pokusy
o otvorenie dverí, odtiahnutie vozidla,
o vlámanie do vozidla a akýkoľvek pohyb
v oblasti batožinového priestoru. 3. Vešiak
za opierku hlavy. Umožňuje zavesiť kabát
či sako za predné sedadlo. 4. Textilné koberce Premium. Chránia podlahu kabíny
vášho vozidla. Sú vyrobené na mieru,
ľahko sa upevňujú pomocou špeciálnych
patentov.

Príslušenstvo

Voľný čas

1. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie. Vyrazte
na cyklovýlet bez starostí s našim prak tickým
nosičom bicyklov. 2. Ochrana batožinového
priestoru EasyFlex. Protisklzová a vodeodolná.
Možno ju ľahko rozložiť a zložiť. Po rozložení pokrýva
celý povrch batožinového priestoru. 3. Hliníkové
strešné tyče QuickFix so strešným boxom Urban
Loader. Ľahká a rýchla montáž bez použitia náradia
vďaka inovačnému systému QuickFix. Možno na ne
uchytiť nosič bicyklov, lyží alebo strešný box, ktorý
výrazne zvýši prepravné možnosti vozidla. 4. Vaňa
do batožinového priestoru. Ideálna na prepravu
rôznych predmetov, praktická najmä pri prevoze
znečistených predmetov. Účinne chráni podlahu
batožinového priestoru, pretože presne kopíruje jej
tvar. 5. Snehové reťaze Grip. Zaisťujú maximálnu
bezpečnosť a optimalizujú priľnavosť aj v najťažších
zimných podmienkach. Ľahko sa nasadzujú vďaka
automatickej intuitívnej montáži a malým rozmerom.
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Objavte Renault SCENIC a GRAND SCENIC
na scenic.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali maximálnu pozornosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si
spoločnosť RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špeciﬁkácie aj opisované a predstavované vozidla. Spoločnosť RENAULT oznámi tieto úpravy svojim koncesionárom v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho,
pre ktorú krajinu sú určené; určité vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch získate od najbližšieho koncesionára. Z technických a polygraﬁckých dôvodov sa
môžu farby reprodukované v tomto dokumentu mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti vytvorená akoukoľvek formou
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