
RENAULT
GRAND SCENIC



a legfontosabbak
1/3-2/3 
arányban 
dönthető 
„One-Touch” 
üléstámlák

12 féle vezetés-
támogató 
rendszer

7 üléses kivitel 63 liter
tárolóhely

596 literes 
csomagtartó 
térfogat



A Grand Scenic kiegyensúlyozott arányokkal és gördülékeny vonalakkal 
büszkélkedhet, kortárs megjelenéssel. A 20"-os kerekek, az alumínium* 
hosszanti tetőrudak, a kéttónusú fényezés, Full LED „Pure Vision” 
fényszórók… ezekkel a Grand Scenic egy újragondolt személyautót kínál.

büszkén korszerű

* opcionálisan elérhető. 



elegancia és kényelem

1. sötét textil kárpitozás 
2. színes head-up display navigációs 

információkkal és 7"-os színes TFT 
műszeregység.

A vezető és az utasok jólétének biztosítása érdekében tervezett Grand 
Scenic hihetetlen térkínálatot nyújt. Diszkrét tartóoszlopai pompás és 
pihentető kilátást biztosítanak. A stílusos kárpitozású karosszékben ülve 
a színes head-up display lehetővé teszi, hogy hozzáférhessen az összes 
hasznos információhoz a nyugodt vezetési élmény érdekében anélkül, 
hogy szemét levenné az útról.2
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családi lakosztály

RENAULT LIFE csúsztatható középső konzol könyöklővel, tárolórekesszel 
és pohártartóval (13 l); kartámasz tárolóhelyekkel; USB-, Jack és 12 voltos 
csatlakozók; 11,5 literes RENAULT LIFE hűthető kesztyűtartó fiók, fűthető 
első ülések. Minden adott az Ön kényelméhez. Élvezze a tágas, 7 teljes 
értékű üléssel ellátott belső teret, amelyet a fix panoráma üvegtetőnek 
köszönhetően eláraszt a fény. 

1. 11,5 literes RENAULT LIFE hűthető 
kesztyűtartó fiók

2. RENAULT LIFE csúsztatható középső 
konzol könyöklővel, tárolórekesszel és 
pohártartóval, két USB-, egy Jack és egy 
12 voltos csatlakozóval 

3. 7 teljes értékű ülés  
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a szabadság 
világa 

A fix panoráma üvegtetővel megvilágított utastér világos és tágas 
életteret biztosít, 7 ülőhellyel. A Renault „One Touch” ülésdöntési 
rendszere lehetővé teszi, hogy a 2. sorban lévő 1/3 - 2/3-ban csúsztatható 
hátsó üléspad és a 3. sorban lévő két független ülés a csomagtér-
vezérlővel (vagy a Renault R-LINK 2 online navigációs és multimédia 
rendszer érintőképernyőjével) behúzható legyen. A csomagtér térfogata 
eléri a 596 litert , ha a 3. sor le van hajtva, és az 1737 litert, ha a 2. sor is le 
van hajtva.
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1. egygombos „One-Touch” ülésdöntés 
(csomagtartóban található) 

2. „One-Touch” kezelőfelület a központi 
képernyőn



intuitív kezelőfelület

Az R-LINK 2 online navigációs és multimédia rendszerrel, a függőleges 
8,7"-os érintőképernyőről vezérelheti a MULTI-SENSE rendszert 
5 vezetési módban és az Ambient Lighting belső hangulatvilágítást, az 
Android Auto™ vagy az Apple CarPlay™ segítségével pedig tükrözheti 
okostelefonját, illetve hozzáférhet a 3D-s navigációhoz és telefonálhat.
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Az Android Auto™ a Google Inc. márkája. 
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. márkája.

1. 3D navigációs felület Google címkereséssel 
2. vezetéstámogató rendszerek 

kezelőfelülete 
3. Apple CarPlay™ kezelőfelület 



12 féle 
vezetéstámogató 
rendszer

Automata távolsági fényszóróvezérlés
Ez a rendszer a szélvédő tetején elhelyezett kamera segítségével 
működik. A kamera a fényáramlást a fényviszonyok és a forgalmi 
viszonyok alapján elemzi. 

Tolatókamera 
Hátrameneti fokozat bekapcsolásakor hátrafelé néző képet 
ad az R-LINK 2 képernyőjén vagy a belső visszapillantó 
tükörben. Az egymásra helyezett körvonalak megkönnyítik és 
biztonságosabbá teszik a manővereket. 

Első és hátsó parkolóradar
A radarok megkönnyítik a manővereket, mivel hang- és vizuális 
jelzésekkel figyelmeztetik Önt az Ön előtt és mögött lévő 
akadályok közelségére. 

Holttérfigyelő rendszer 
Ez a rendszer 15 km/óra felett aktív, és fényekkel figyelmeztet a 
látómezőben nem látható járművek jelenlétére. 

Adaptív tempomat sebességszabályozó- és 
korlátozó funkcióval  
Szabályozza a sebességet a kormánykeréken lévő gombokkal, 
és állítsa be a maximális sebességet, hogy betartsa a 
közlekedési szabályokat, és elkerülje a szabálysértéseket. 

Aktív vészfékező rendszer gyalogoskijelzővel 
Ez a rendszer észleli az Ön előtt vagy oldalán lévő járműveket és 
gyalogosokat, és veszély esetén megállítja a járművet. Soha nem 
volt még ilyen biztonságos a vezetés, sem nappal, sem éjszaka. 

Easy Park Assist félautomata parkolóasszisztens 
Ez a rendszer megkönnyíti a parkolást. Segíti a parkolóhely 
megtalálását és a kormányzást. Önnek csak a sebességet kell 
irányítania.

Követési távolságra figyelmeztető rendszer
A járműve elején található érzékelő kiszámítja a biztonságos 
követési távolságot Ön és az elöl haladó jármű között. Ha fennáll 
az ütközés veszélye, a rendszer hang- és fényjelzést ad.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormány 
vibrálással 
A rendszer a szélvédőn, a visszapillantó tükör mögött elhelye-
zett kamera segítségével, illetve a kormány vibrálásával 
tájékoztatja a vezetőt a folytonos vagy szaggatott vonal nem 
szándékos átlépéséről. 

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 
Ez a rendszer a műszerfalon keresztül tájékoztatja Önt a 
sebességhatárokról, és a szélvédő tetején elhelyezett kamera 
segítségével figyelmezteti Önt, ha túllépi a sebességhatárt.

Fáradtságérzékelő rendszer 
Ez a rendszer a kormánykerék mozgása alapján elemzi a 
járművezető viselkedését, majd adott esetben a műszerfalon 
megjelenő vizuális és hangüzenet segítségével felszólítja a 
járművezetőt, hogy tartson szünetet. 

Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA) 
Automatikusan fenntartja a féknyomást 2 másodpercig, 
hogy legyen ideje levenni a lábát a fékpedálról és lenyomni 
a gázpedált. A rendszer akkor aktiválódik, ha a lejtő 
meghaladja a 3% -ot. 

A Grand Scenic 12 féle innovatív vezetéstámogató rendszerrel van felszerelve. 
Mind kipróbált és megbízható, ezért biztonságos vezetési élményt nyújt.





Jégfehér (A) Gyöngyházfehér (MF) Kozmosz kék (MF)

Fekete gyémánt (MF) Kassziopeia szürka (MF)

Burgundi vörös (MF)

Platinaszürke (MF)

A: alap fényezés (nem metálfény) 
MF: metálfény
A fényképek illusztrációk.

színek

Intens

alapfelszereltség opciók

felszereltségek 

• alumíniumból készült hosszanti tetőrudak
• Easy Park Assist félautomata parkolóasszisztens 
• kéttónusú fényezés: Fekete gyémánt vagy 

Kassziopeia szürke tető és visszapillantó tükrök 
(utóbbi csak Fekete gyémánt alapszín esetén) 

• metál vagy speciális metál fényezés  
• négyévszakos gumiabroncsok 
• szükségpótkerék (helyettesíti a defektjavító 

készletet) 
• fix panoráma napfénytető (hosszanti tetőrúddal 

és fekete belső harmóniával elérhető)  

csomagok 
• VEZETÉS csomag: adaptív tempomat + színes 

head-up display 
• ÜLÉS csomag: ostorcsapás elleni első fejtámlák 

és komfort hátsó fejtámlák (3db) + Fűthető első 
ülések + Magasságban állítható, hosszabbítható 
üléslapos, masszázsfunkciós vezetőülés 
elektromos deréktámasszal, magasságban 
állítható és vízszintesbe hajtható utasülés 
mechanikus deréktámasszal, RENAULT LIFE 
lehajtható asztalkák NÉLKÜL, térképzsebek

biztonság és vezetés
• Első és hátsó parkolóradar tolatókamerával
• követési távolságra figyelmeztető rendszer
• holttérfigyelő rendszer
• RENAULT Multi-Sense rendszer 5 üzemmóddal
• aktív vészfékező rendszer gyalogoskijelzővel
• fáradtságérzékelő rendszer 
• automata távolsági fényszóróvezérlés
• sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 
• tempomat sebességszabályozó és -korlátozó 

funkcióval

komfort 
• kihúzható kartámasz a hátsó üléseken 
• RENAULT LIFE hűthető kesztyűtartó fiók  
• magasságban állítható vezetőülés mechanikus 

deréktámasszal 
• magasságban állítható és vízszintesbe hajtható 

utasülés 
• egygombos „One -Touch” ülésdöntés a 2. és 3. 

üléssorban 
• árnyékoló rolók a hátsó ajtókon 
• automata Renault kártya üdvözlő funkcióval
• bőrhatású kormány
• RENAULT LIFE csúsztatható középső konzol 

könyöklővel, tárolórekesszel és pohártartóval 

külső megjelenés 
• cápauszony antenna 
• krómozott első hűtőrács 
• krómozott felső ablakkeretek 
• 20"-os könnyűfém DIAMOND DELIGHT keréktárcsák 

belső megjelenés 
• világos belső harmónia (világos tetőkárpit + A, B és C 

oszlopok 
• krómozott felület a belső ajtókilincsek körül 
• krómcsík az elülső hangszórórácsokon 
• Ambient Lighting belső hangulatvilágítás



kárpitozás műszaki adatok

kerekek

sötét textil kárpitozás

20"-os könnyűfém DIAMOND DELIGHT 
keréktárcsák

TCe 140 TCe 140 EDC
Motor
Motor típusa közvetlen, turbófeltöltővel közvetlen, turbófeltöltővel

Hengerűrtartalom (cm3) 1333 1333

Hengerek/szelepek száma 4/16 4/16

Hajtás típusa lánc lánc

Üzemanyag benzin benzin

Károsanyag-kibocsátási norma Euro 6 Euro 6

Legnagyobb teljesítmény kW (LE) / fordulatszám 103 (140)/4500 103 (140)/4500

Legnagyobb nyomaték (Nm) / fordulatszám 260/1750 240/1600

Stop & Start(1) igen igen

Részecskeszűrő (FAP) igen igen

Sebességváltó és erőátvitel
Sebességváltó típusa manuális duplakuplungos EDC automata

Fokozatok száma 6 7

Teljesítmény
Maximális sebesség (km/h) 193 193

Gyorsulás 0-100 km/h (másodperc) 10,9 10,5

1000 m állórajttal (másodperc) 32,1 32,4

Gyorsulás: 80-120 km/h 4. fokozat / D állás automata váltóval 9,2 9,2

Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás(2)

Homologizációs eljárás WLTP(3)

ECO üzemmód igen igen

Üzemanyagtartály kapacitása (L) 53

Fogyasztás kombinált ciklusban (l/100 km) 6,8 6,9

Kombinált ciklusú CO2-kibocsátás (g/km) 154 156

Kormányzás
Elektromos szervokormány igen

Fordulókör, járdaszegélytől járdaszegélyig (m) 11,39

Fékrendszer
Elöl: hűtött tárcsa Ø / vastagság (mm) 320×28 Ø / 60

Hátul: tömör tárcsa Ø / vastagság (mm) 290×11 Ø / 60

Blokkolásgátló fékrendszer ABS

Elektronikus menetstabilizáló rendszer ESC

Kerekek és gumiabroncsok
Referencia abroncsméretek 195 / 55 R 20

Tömegek
Nettó tömeg menetkész állapotban (kg) 1 504–1 616 1 528–1 639

Max. megengedett össztömeg (kg) 2 229 2 252

Max. megengedett össztömeg (kg) (fékezett utánfutóval) 3 729 3 752

Max. fékezett vontatási súly (kg) 1 500

Max. fékezetlen vontatási súly (kg) 750

Tető maximális terhelhetősége (kg) 80
(1) A jármű indítója és akkumulátora a Stop & Start rendszer használatához van kialakítva.  
(2)  Az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást szabványos, szabályozott módszerrel tanúsítják. Ez a módszer minden gyártó esetében azonos, és lehetővé teszi a járművek összehasonlítását. A tényleges fogyasztás a jármű 

használatától, felszereltségétől és a vezetési stílustól függ. Az üzemanyag-fogyasztás optimalizálása érdekében lásd a www.renault.com oldalon található tippeket.  
(3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): ez az új protokoll az NEDC protokollhoz képest sokkal közelebbi eredményeket ad a mindennapi használatban tapasztaltakhoz.  



Intens
biztonság és vezetés
ABS vészfékasszisztenssel •

Színes head-up display o VEZETÉS csomag

Emelkedőn elindulást segítő rendszer •

Első / hátsó / parkolóradar •  /  ••  /  •

Vezető és utasoldali frontlégzsák (az utasoldali légzsák kikapcsolható) •

Oldallégzsákok elöl •

Első és hátsó függyönylégzsákok •

Fáradtságérzékelő rendszer •

Követési távolságra figyelmeztető rendszer •

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer •

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer navigációval •

Holttérfigyelő rendszer •

Keréknyomás ellenőrző rendszer •

Tolatókamera •

Eső- és fényérzékelők (automata távolsági fényszóróvezérlés, ablaktörlő aktiválás és sebesség) •

Automata távolsági fényszóróvezérlés •

Gyerekzár •

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) •

Easy Park Assist félautomata parkolóasszisztens o

ISOFIX rögzítések az első ülésen és a 2. üléssor szélső ülésein •

Elektromos parkolófék •

Aktív vészfékező rendszer gyalogoskijelzővel •

Defektjavító készlet •

ECO üzemmód Eco Monitoringgal és vezetési tippekkel •

Renault MULTI-SENSE rendszer 5 üzemmóddal és Ambient Lighting belső hangulatvilágítással •

Négyévszakos gumiabroncsok o

Riasztó előkészítés •

Első LED ködféynszórók •

Pure Vision full LED-es fényszórók •

Adaptív tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval 160 km/h-ig o VEZETÉS csomag

Sebességtartó automatika-sebességkorlátozó •

Szükségpótkerék (helyettesíti a gumiabroncsjavító készletet) o

multimédia
12 V csatlakozók elöl és hátul •

USB csatlakozók elöl és hátul •

Európa térképes online navigáció •

R-link 2: online DAB multimédiás rendszer nagyméretű, függőleges 8,7"-os, nagy felbontású érintőképernyővel, navigáció Európával, térképek, 
hangfelismerés, Bluetooth®, számos járműfunkció központi kezelése, csatlakoztatott szolgáltatások és Android Auto™ és Apple CarPlay™ kompatibilitás  

•

komfort
2 olvasólámpa minden sorban (középen az 1. sorban, oldalsó lámpák a 2. és 3. sorban) •

7 ülés •

Kihajtható kartámasz a hátsó üléseken •

Ostorcsapás elleni első és Komfort hátsó fejltámlák (3 db) o ÜLÉS csomag

Állítható magasságú első/hátsó fejtámlák •

1/3-2/3 részre osztottan lehajtható hátsó üléstámla •

RENAULT LIFE hűthető kesztyűtartó fiók •

Automata Renault Kártya üdvözlő funkcióval •

Kétzónás automata klímaberendezés •

Kormány mögötti rádióvezérlő •

RENAULT LIFE csúsztatható középső konzol könyöklővel, tárolórekesszel és pohártartóval •

Elektromos első és hátsó ablakemelők (impulzusos), becsípődésgátlóval •

Gyermekfigyelő tükör •

Magasságban állítható és vízszintesbe hajtható utasülés •

komfort
Napellenzők megvilágított piperetükörrel •

Két állásba helyezhető csomagtérpadló •

Térképzsebek az első ülések hátulján •

12 V-os csatlakozó a csomagtérben •

Elektrokróm belső visszapillantó tükör •

Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső visszapillantó tükrök integrált LED irányjelzővel és üdvözlőfénnyel •

Árnyékoló rolók a hátsó ajtókon •

Magasságban állítható vezetőülés •

Hosszabbítható üléslapos vezetőülés o ÜLÉS csomag

Masszázsfunkciós vezetőülés elektromos deréktámasszal o ÜLÉS csomag

Vízszintesbe állítható utasülés mechanikus deréktámasszal o ÜLÉS csomag

Fűthető első ülések o ÜLÉS csomag

Behúzható csomagtér-takaró roló •

Fix panoráma üvegtető (Hosszanti tetőrúddal és sötét belső harmóniával rendelhető) o

Ülés alatti tárolórekeszek: 2 elöl és 2 hátul •

Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok •

Magasságban és mélységben állítható kormány •

külső megjelenés
Cápauszony antenna •

Alumínium hosszanti tetőrudak o

LED nappali menetfény („Edge Light”) •

Első nappali menetfények C-alakú LED márkájú világítással •

Full LED „Pure Vision” fényszórók   •

Krómozott hűtőrács •

Krómozott felső ablakkeretek •

20"-os DIAMOND DELIGHT könnyűfém keréktárcsák •

Kéttónusú fényezés: Fekete gyémánt vagy Kassziopeia szürke színű tető és tükörházak, (utóbbi csak Fekete gyémánt alapszín esetén elérhető) o

Metál fényezés: Burgundi vörös, Kozmosz kék, Kassziopeia szürke, Platinaszürke, Fekete gyémánt o

Speciális metál fényezés: Gyöngyházfehér o

belső megjelenés
Krómozott díszléc festett betéttel az első utasoldali műszerfalon •

7"-os TFT műszeregység •

Sötét textil kárpitozás •

• – : alapfelszereltség; o: opció; -: nem elérhető. 

A felhasznált anyagokkal kapcsolatos további részletekért forduljon értékesítési tanácsadójához. 

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye. Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

felszereltség



A Renault ajánlásával 

állítsa össze és rendelje meg a Renault Grand Scenic-et a www.renault.hu oldalon.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány tartalma a kiadás időpontjában pontos és naprakész legyen. A kiadvány prototípusok és elősorozatok alapján készült. Termékfejlesztése keretében a 
Renault a fenntartja a jogot, hogy a bemutatott járműveket és tartozékokat, valamint specifikációikat folyamatosan javítsa. A Renault a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a márkaképviseleteket ezekről a 
változásokról. Az egyes verziók országonként eltérhetnek, illetve bizonyos (tartozékok, alap- vagy kiegészítő) felszerelések nem mindenhol kaphatók. Kérjük érdeklődjön a Renault márkaképviseleténél a legfrissebb 
információkról. A nyomtatás technikai korlátai miatt, a kiadvány színei eltérhetnek az autó és a belső kialakítás valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A kiadvány egészének vagy részének bármilyen technikával 
történő sokszorosítása tilos a Renault előzetes engedélye nélkül.
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