YENİ

RENAULT
EXPRESS
fırsatlara açılan
en geniş kapı

çok yönlülük
tarzını buldu
hem çağdaş hem de güçlü bir tarz ile
çok yönlülüğünü ortaya koyan bir combispace,
yeni Express. yükseltilmiş ızgarası ve genişletilmiş
tamponu ile, ön kısım yeniden tasarlandı. yeni c
şeklinde led farlar dinamik, ayırt edici ve çağdaş bir
hava kazandırıyor. Renault tarzının tüm ipuçları yeni
Express aracınızla gurur duymanız için bir arada.

1 litre saklama alanı ve iki usb port

4,2 litre açık saklama alanı

konfor ve
pratiklik
kabin içi atmosferin sıcak, konforlu ve pratik
havasını daha ilk bakışta fark edeceksiniz: sade bir
sürücü ekranı ve geniş açıdan yol görünümü.
ve sürücü bölümünde yükseklik ayarı ile ergonomik
koltuk. krom eklemeler, parlak ve dokuma kısımlar
modern ve şık bir dünya yaratıyor. 50 litreye varan
saklama alanıyla, sürücü ve yolculara gerekli
tüm eşyalara yolcu bölmesinde kolayca
yer bulunabilir: sürücü ekranında açık saklama alanı,
direksiyonsimidiüzerindekapalısaklamaalanı(2USB
portve12Vşarjgirişiile),kapılardaküçükkutular,geniş
baş üstü saklama alanı. günlük kabin içi deneyiminizi
kolaylaştıran 16 adede kadar saklama alanı.

2,9 litre kapı saklama alanı

21,8 litre baş üstü saklama alanı

kablosuz şarj cihazı

yeniExpressilebağlantı
iş günleri ve hafta sonları için vazgeçilmez
teknoloji şimdi yeni Express ile kabin içinde.
8” multimedya ekranı ve apple carplay özelliğini
keşfedin. navigasyonlu veya navigasyonsuz sunulan
Easylink multimedya sistemi ile içiniz rahat olsun. akıllı
telefon yansıtma ile sık kullandığınız uygulamalar
elinizin altında. kablosuz şarj, 3 usb port ve 3
adede kadar 12 v çıkış ile bağlanmak çok kolay.

apple carplay ile akıllı telefon yansıtma

pratik ve
geniş
iddialı sürgülü kapı yan açıklığı (716 mm) ve
alçak yükleme eşiği ile, yeni Express
günlük ihtiyaçlarınıza göre şekil alabilir. arka
koltuk sırası katlıyken, bagaj hacmi 3.000 litreye
çıkar. kolayca yükleme ve indirme yapın!

ihtiyaçlarınıza göre
modüler
800 ile 3.000 litre arasında değişen bagaj hacminden
ihtiyaçlarınıza göre faydalanabilirsiniz.

“araç görsellerinde yer alan ekipmanlar ve sunulan özellikler farklılık gösterebilir.”

entegre güvenlik
yeni Express’in sürüş destek sistemleri yolculuk güvenliğini artırır. gelişmiş teknolojiler ister yolda, ister park hâlinde olun, size her zaman eşlik eder.

elektronik denge kontrolü (ESC) “kritik” sürüş koşullarında araç kontrolünü korumaya yardımcı olur (engelden kaçınma, viraj dönüşü sırasında kavrama kaybı vb.).

yokuş kalkış desteği, ESC ile birlikte, otomatik olarak
fren basıncını 2 saniye koruyarak ayağınızı fren pedalından
kaldırarak gaza basmanız için size zaman kazandırır.
eğim %3’ü aştığında sistem etkin hâle gelir.

geri görüş kamerası geri vitesi devreye aldığınız anda arka
kısmın geniş bir görünümünü sağlar. ekranda beliren çizgiler
manevralarınızı daha kolay ve güvenli yapmanızı sağlar.

kör nokta uyarı sistemi, 30 km/sa ve 140 km/sa
arasında aktif hâle gelir ve uyarı ışıkları ile, dikiz aynasında
görünmeyen araçların varlığıyla ilgili sizi uyarır.

arka park asistanı arkanızdaki yakın engellere karşı sesli
ve görsel sinyallerle sizi uyarır ve manevralarınızı
kolaylaştırır.
*bu özellik joy paketinde opsiyonel, touch paketinde
standart olarak sunulur.

renkler

beyaz (opak)

duman gri (opak)

arsenik gri (metalik)

demir mavi (metalik)

siyah (metalik)

jantlar

döşemeler

15” kijaro çelik jant kapağı

chiku koltuk döşeme

15” purna alüminyum alaşım jant

ambiyanslar

joy
güvenlik ekipmanları
• ABS - anti blokaj fren sistemi
• AFU - acil fren destek sistemi
• ESC - elektronik denge programı
• HSA - yokuş kalkış destek sistemi
• yağmur sensörü ve otomatik farlar
• ön ve yan hava yastıkları
• perde hava yastıkları
• hız ayar ve sınırlayıcı
• sürücü ve yolcu kemer ikaz uyarısı
• ön sis farları
• acil yardım çağrısı
• merkezi kilit sistemi
• elektrikli ve ısıtmalı yan dikiz aynaları
tasarım unsurları (dış tasarım)
• camlı sağ ve sol sürgülü kapı
• gövde rengi kapı kolları
• gövde rengi yan aynalar
• kijaro 15" çelik jant kapağı
• c-şeklinde led gündüz farları
tasarım unsurları (iç tasarım)
• chiku koltuk döşeme
• yükseklik ayarlı elektrik takviyeli direksiyon
• krom detaylı vites kutusu
• krom çerçeveli hava kanalları
• krom detaylı iç kapı kolları
konfor özellikleri
• 2 adet 12V şarj girişi
• 1/1 katlanabilen arka yolcu koltuğu
• arka yolcu koltuğu isofix bağlantı girişi (2 adet)
• bagaj perdesi

• baş üstü saklama alanı
• 3 düğmeli geri çekilebilir anahtar
• otomatik cam açma/kapama (sürücü tarafında tek
dokunuş özelliği)
• yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
• manuel klima
• R&GO özellikli standart radyo (aux, 4 hoparlör, 3 usb
girişi)
• kapalı torpido gözü saklama alanı
• yağmur sensörü ve otomatik yanan farlar
• ön koltuk arkası cepleri
opsiyonlar
• metalik renk
• 8" Easylink multimedya ekranı
• 8" Easylink navigasyonlu multimedya ekranı
• geri görüş kameralı otomatik kararan iç dikiz aynası
• ön koltukların arkasına entegre katlanabilir masa
• arka park asistanı
• kablosuz şarj cihazı
• geri görüş kamerası
• kör nokta uyarı sistemi

touch
güvenlik ekipmanları
• ABS - anti blokaj fren sistemi
• AFU - acil fren destek sistemi
• ESC - elektronik denge programı
• HSA - yokuş kalkış destek sistemi
• yağmur sensörü ve otomatik farlar
• ön ve yan hava yastıkları
• perde hava yastıkları
• hız ayar ve sınırlayıcı
• sürücü ve yolcu kemer ikaz uyarısı
• ön sis farları
• acil yardım çağrısı
• merkezi kilit sistemi

tasarım unsurları (dış tasarım)
• camlı sağ ve sol sürgülü kapı
• gövde rengi kapı kolları
• gövde rengi yan aynalar
• 15" purna alüminyum jantlar
• krom detaylı ön ızgara
tasarım unsurları (iç tasarım)
• chiku koltuk döşeme
• yükseklik ayarlı elektrik takviyeli direksiyon
• krom detaylı vites kutusu
• krom çerçeveli hava kanalları
• krom detaylı iç kapı kolları
• arka panellerde ek saklama alanları
• sürgülü kapılarda ek saklama alanları

konfor özellikleri
• sürücü ve yolcu bölümünde 12V şarj girişi (3 adet)
• 1/1 katlanabilen arka yolcu koltuğu
• arka yolcu koltuğu isofix bağlantı girişi (2 adet)
• bagaj perdesi
• baş üstü saklama alanı
• 3 düğmeli geri çekilebilir anahtar
• otomatik cam açma/kapama (sürücü tarafında tek tuş
özelliği)
• yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
• manuel klima
• R&GO özellikli standart radyo (aux, 4 hoparlör, 3 usb girişi)
• kapalı torpido gözü saklama alanı
• yağmur sensörü ve otomatik yanan farlar
• ön koltuk arkası cepleri

•
•
•
•
•

elektrikli ve ısıtmalı yan dikiz aynaları
tavan barları
ön koltukların arkasına entegre katlanabilir masa
arka park asistanı
yükseklik ayarlı TEP suni deri direksiyon

opsiyonlar
• metalik renk
• 8" Easylink multimedya ekranı
• 8" Easylink navigasyonlu multimedya ekranı
• geri görüş kameralı otomatik kararan iç dikiz aynası
• kablosuz şarj cihazı
• geri görüş kamerası
• kör nokta uyarı sistemi
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yükleme kapasitesi (dm3)
minimum yükleme hacmi

800

maksimum yükleme hacmi

3000

(1)tavanbarlarıileyükseklik(2)antenileyükseklik(3)yüksüzyerdenyükseklik(4)sürgülükapıyan
açıklığı(5)arkakapıdanyolönkoltuklaraolanmesafe(6)yüklemealanıuzunluğu(7)arkayükleme
alanı kapı giriş bölümü

teknik özellikler
Express

1,5 blue dci 95 bg

motor tipi
silindir hacmi (cm3)
çap x strok (mm)
silindir adedi
subap adedi
maksimum güç (bg)
maksimum güç devri (dev/dak)
maksimum tork (nm)
maksimum tork devri (dev/dak)
yakıt tipi
emisyon normu
adblue
start&stop
enjeksiyon tipi
aktarma organları
vites tipi
vites sayısı
çekiş tipi
performans
maksimum hız (km/s)
0 - 100 km/s hızlanma (sn)
direksiyon
direksiyon tipi
direksiyon tur sayısı
iki kaldırım arası dönüş çapı (m)
tüketim değerleri*
yakıt deposu (l)
adblue deposu (l)
ortalama co2 salımı (g/km)
ortalama yakıt tüketimi
ağırlıklar
boş ağırlık (kg)
istiap haddi (kg)
ölçüler
toplam uzunluk (mm)
dingil mesafesi (mm)
toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm)
toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm)
ön dingil uzantısı (mm)
arka dingil uzantısı (mm)
bagaj hacmi (lt) / arka yolcu koltukları katlandığında (lt)
yürüyen aksam
lastik ebatları

1.461
76 x 80,5
4
8
95
3.750
240
2.000
dizel
euro6dtemp
var
var
direct (turbo) common rail
manuel
6 ileri
önden çekiş
162
13
elektrik takviyeli
3,3
11,1
50
17
113 g /100 km (NEDC)
4,4
1304 / 1450
600
4.394
2.812
1.775 / 2.079
1.804
851
730
800 / 3000
185/65r15

* yakıt tüketim ve co2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım,araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.			
* boş ağırlık verisi, sürücü hariç (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki ağırlığı temsil etmektedir. 				
* tabloda yer alan boş ağırlık ve istiap haddi değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.			

ekipmanlar
Express

joy (4 kişilik)

touch (4 kişilik)

1.5 blue dci 95 bg

1.5 blue dci 95 bg

güvenlik ve sürüş destek sistemleri
anti blokaj fren sistemi (ABS)

s

s

acil fren destek sistemi (AFU)

s

s
s

acil durum çağrısı (E-CALL)

s

elektronik denge kontrolü (ESC)

s

s

elektronik patinaj önleme sistemi (ASR)

s

s

yokuş kalkış destek sistemi (hill holder)

s

s

emniyet kemeri ikaz uyarısı (4 koltuk)

s

s

hız ayar ve sınırlayıcı (cruise control)

s

s
s

sürücü ve yolcu ön hava yastığı

s

sürücü ve yolcu yan hava yastığı

s

s

perde hava yastıkları

s

s

sürücü ve yolcu yükseklik ayarlı emniyet kemeri

s

s

kör nokta uyarı sistemi

o

o

geri görüş kamerası

o

o

arka park asistanı

o

s

çocuk koltuğu sabitleyici (isofix)

s

s

ön yolcu hava yastığı iptal kolu

s

s

otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü

s

s
s

iç ekipmanlar
manuel klima

s

elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

s

s

elektrikli ön camlar (sürücü tarafı tek dokunuş)

s

s

camlı sürgülü kapı (sol)

s

s
s

camlı sürgülü kapı (sağ)

s

uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi

s

s

yükseklik ayarlı TEP suni deri direksiyon

-

s

yükseklik ayarlı direksiyon

s

-

baş üstü saklama alanı

s

s

sürgülü kapı saklama alanları

-

s
s

bagaj bölümü kaplaması

s

bagaj perdesi

s

s

sürücü koltuğu yükseklik ayarı

s

s

ön kol dayama

s

s

tek parça katlanabilir arka koltuk

s

s

chiku koltuk döşeme

s

s

manuel kararan iç dikiz aynası

s

s

kablosuz şarj cihazı

o

o

ön koltukların arkasına entegre katlanabilir masa

o

s

multimedya
usb ve bluetooth bağlantılı radyo sistemi

s

s

8" dokunmatik ekran, bluetooth ve usb bağlantısı, apple carplay

o

o

8'' dokunmatik ekranlı bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, apple carplay

o

o

2 adet 12v şarj girişi + 3 usb bağlantısı

s

-

3 adet 12v şarj girişi + 3 usb bağlantısı

-

s

dış ekipmanlar
ön sis farları

s

s

c şeklinde gündüz led farları

s

s

gövde rengi ön tampon

s

s

gövde rengi yan dikiz aynaları

s

s

tavan barları

-

s

15" alüminyum alaşımlı jantlar

-

s

15" çelik jant kapağı

s

-

3 düğmeli geri çekilebilir anahtar

s

s

yedek lastik

s

s

aksesuarlar

1.

2.
1. Express yüksek kenarlı bagaj kaplaması.
ürünlerinizi, özellikle kirli olanları kolayca taşımak
için idealdir. yarı sert, su geçirmez, kaydırmaz.
2. siyah boyuna tavan barları. Express ürününüzün
taşıma kapasitesini artırır ve bisiklet rafı,
kayak rafı veya tavan bagajı eklenebilir.
bu barlar 75 kg’a kadar yükü destekler.
3. konforlu dokuma kumaş halı paspasları.
		 bu özel yapım kaliteli, güvenli ve dayanıklı
halılar pratiktir ve bakımı kolaydır.
4. krom kapı kolu ve dikiz aynası kapakları.
Express ürününüze tarz ve kişisellik kazandırın.
bu krom kaplama aksesuarlar ile kapı açma
bölgelerini ve dikiz aynalarını koruyun.

3.

4.

Renault’nuza en iyi biz bakarız!

garanti
yeniaraçgarantisi;malzeme,montajveüretimhatalarınakarşıkilometre
sınırı olmaksızın 2 yıldır. YENİ RENAULT EXPRESS 2 yıl sınırsız kilometre
garantisine ek olarak 3 yıl / 100.000 km (hangisi önce dolarsa) yeni araç
garantisikapsamındadır.antikorozyongarantisikilometresınırıolmaksızın
12 yıl, boya garantisi ise kilometre sınırı olmaksızın 3 yıl süre için geçerlidir.
aracın yaşı
ne olursa olsun, Renault yetkili servislerinde, ücret ile yapılan
tüm müdahaleler, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı
2 yıl / 100.000 km yedek parça ve onarım garantisi kapsamındadır.
Renault şebekesinde sunulan diğer hizmetler
hiçkimseRenault’nuzunbakımveonarımınıRenault’dandahaiyiyapamaz,
aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve aksesuarlarla teçhiz edemez.
•ilkmontajparçalarınaeşdeğerkalitedeolanRenaultorijinalyedekparçaları
Renault’nuzun orijinal değerinin korunmasını sağlar.
•artıoto,çokcazipşartlarveuygunfiyatlarlaotomobilkiralamahizmetiverir.
• aracınızı kişiselleştirmek için sağlam ve ileri teknolojili, geniş Renault
aksesuarları yelpazesinden seçiminizi yapabilirsiniz.
•aracınızayapılanhermüdahaledensonraaracınızdaki40nokta,Renault
şebekesi çalışanları tarafından güvenliğiniz için ücretsiz olarak kontrol
edilir.sonuçlar,kontrolsertifikasıilesizeverilir.ayrıcaaracınız,dışyıkaması
yapılarak, size temiz bir şekilde teslim edilecektir.
• her bir servis paketinin fiyatının baştan belli olduğu Renault fix servis
paketleri, aracın bakımı için gerekli temel işlemleri ve bakım sırasında
değiştirilen parçaları kapsıyor. diğer bir deyişle,
bupaketlersizeyedekparça,işçilikvekdv’siiçinde,“herşeydâhil”fiyatlarla
sunuluyor.
Renault yardım
türkiye’ninheryerindegünde24saat,yılda365günarızalıvekazalıaraçlara
yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren
Renault yardım’a 444 62 47 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

RENAULT
YA R D I M
444 62 47
365 GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.

bire bir iletişim merkezi
Renault diyalog : 444 66 22
Whatsapp : 444 66 22
/renaultturkiye
/renaultturkiye
/RenaultTurkey
/RenaultTurkey
www.renault.com.tr
Renault mais a.ş.
fatih sultan mehmet mah.1.
balkan cad. no: 47 34771
ümraniye-istanbul

Renault’da sözümüz söz

hızlı yanıt
dijital kanallardan gelen isteklerinizi, 4 çalışma saati içinde yanıtlıyoruz.
deneme sürüşü
denemearacıparkımızdanseçeceğinizaraçla,denemesürüşünüzü,derhalveya
uygun bir randevu ile sağlıyoruz.
bilgilendirme
siparişinizden araç teslimine kadar, sizi sürekli bilgilendiriyoruz.
sürpriz yok
servistearacınızı,belirtilenzamandaveonayladığınızödemetutarıylateslim
ediyoruz.
sizden onaylı
onayınız olmadan aracınıza yapılan işlemlerden ücret almıyoruz.
araç tahsisi
garanti kapsamındaki işlemlerde, aracınızın hareketsiz kalmasına
yolaçanyedekparçanın3işgünüiçindeteminedilememesihâlinde,sizegeçici
araç tahsis ediyoruz.
garanti
ücretli yapılan tüm bakım ve onarım işlemlerine 2 yıl garanti veriyoruz.
avantajlı
bakım ve mekanik onarım işlemlerinde, aracınızın yaşına göre artan indirim
oranları sunuyoruz.
sizi her zaman dinliyoruz.
renault.com.tr
Renault diyalog: 444 66 22

4.

5.
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YENİ RENAULT EXPRESS ile tanışmak için
renault.com.tr'yi ziyaret edin.

broşürün içeriğinin, baskı tarihi itibarıyla doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. bu broşür, ön seri veya prototiplerden hazırlanmıştır. sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde Renault, broşürde
tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. bu değişiklikler Renault yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir. ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında
farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). en yeni bilgileri almak için, en yakın Renault yetkili satıcısına başvurunuz. baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle broşürde
yer alan renkler, araçların gerçek boya veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. her hakkı mahfuzdur. broşürün, hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun ön onayı olmaksızın, tamamen veya
kısmen çoğaltılması yasaktır.
Renault’nun tercihi

renault.com.tr

