Jaunais

Renault SCENIC un GRAND SCENIC

Ģimenes auto
Laipni lūgti jaunajā SCENIC un GRAND SCENIC! Radīts,
lai nodrošinātu pasažieru un autovadītāja ērtības jaunais SCENIC un GRAND SCENIC kļuvis viedāks.
Ikdienas dzīvi atvieglo multifukcionāls aprīkojums,
tostarp Renault skārienjutīgais modulis paneļa vidū,
kas ļauj nolaist aizmugurējos sēdekļus, lai iegūtu
plakanu virsmu ērtākai priekšmetu ievietošanai
bagāžas nodalījumā. Aizmugurē sēdvietām ir atdalāmi
sēdekļi (2/3 - 1/3) un tos iespējams pārbīdīt, lai
optimāli izmantotu salonu. GRAND SCENIC ir vēl
ietilpīgāks, septiņas sēdvietas, un arī gaišāks, jo
salonu izgaismo panorāmas stikla jumts. Automašīnā
atradīsiet visu mūsdienīgas ģimenes vajadzībām,
kas atvieglos tās lietošanu ikdienā.

Tehnoloģijas

Savienotie pakalpojumi un kontroles centrs - jaunā multimediju R-LINK 2 sistēma izceļas ar horizontālu 7 vai vertikālu 8,7 collu skārienjutīgu ekrānu. Tas ir
intuitīvs un sniedz piekļuvi vairākām funkcijām, tai skaitā MULTI-SENSE, kas ļauj izvēlēties starp pieciem dažādiem braukšanas režīmiem un pieciem gaismu
iestatījumiem salonā. Savukārt krāsainais displejs ļauj piekļūt visai nepieciešamajai informācijai, lai nodrošinātu līdzsvarotu braukšanu, neatraujot acis no ceļa.
Dodoties garākos pārbraucienos baudiet izcilu komfortu jaunajā RENAULT Scenic!

Personīgais asistents
Jaunais SCENIC un GRAND SCENIC palīdzēs Jums visdažādākajās situācijās. Jūsu personīgā palīga lomu pildīs modernās braukšanas palīgsistēmas, kas
padarīs ģimenes izbraukumus drošus un mierīgus. Tagad varat braukt bez raizēm!

Noguruma brīdinājuma signāls un indikators
Pateicoties satiksmes analīzes sistēmai, kas aktivizējas pie 60 km/h liela ātruma, jaunais Renault
SCENIC atpazīst ar nogurumu saistītas pazīmes un brīdina vadītāju par tām.

Parkošanās palīgsistēma Easy Park Assist
Sistēma ar sensoru palīdzību izmēra pieejamo vietu un vada automašīnas stūri manevru
veikšanas laikā, ļaujot iebraukt automašīnu stāvvietā vienā acumirklī.

Aprīkojums
LIFE*

20" tērauda riteņu diski

Auduma salona apdare

•• ABS ar avārijas bremzēšanas palīgsistēmu
(AFU)
••Elektroniskā Stabilitātes Kontrole (ESC)
••Kalnup braukšanas palīgsistēma (HSA)
••Aktīvā avārijas bremžu palīgsistēma ar gājēju
atpazīšanas funkciju (AEBS Pedestrian)
••Riepu spiediena monitoringa sistēma
••Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
••Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītājam
un priekšējam pasažierim (iespēja atslēgt
pasažiera gaisa spilvenu)
••Sānu gaisa drošības spilveni aizsargā cilvēka
krūškurvi un iegurni priekšējās sēdvietās
••Aizkarveida drošības spilveni
••3-punktu drošības jostas priekšējiem un
aizmugurējiem sēdekļiem
••Pagalvji priekšējiem un aizmugures sēdekļiem
ar regulējamu augstumu
••ISOFIX bērnu sēdekļu nostiprināšanas vietas
aizmugurējām malējām sēdvietām
••Stūres pastiprinātājs
••Dzinēja iedarbināšanas sistēma, izmantojot
atslēgu
••Centrālā Renault Hands Free atslēga
••Automātiskā stāvbremze, elektromehāniska
••Manuālais gaisa kondicionieris

••Elektriski regulējami un apsildāmi spoguļi,
manuāli nolokāmi
••Elektriski regulējami priekšējie/aizmugurējie
sānu logi
••Radio Bluetooth®, USB / ligzda, 4,2''
monohroma displejs
••Auduma salona apdare
••Stūres rats ar ādas apdari un pēc augstuma un
attāluma regulējamu stūres mehānisma statni
••Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu un
jostas vietas atbalstu
••Aizmugurējā sēdekļa atzveltne - dalījums 1/32/3 ar elkoņu balstu
••Funkcionāli nodalījumi (divi priekšā, divi
aizmugurē)
••Viena 12V kontaktligzda + viens USB ports
••Papilus kontaktligzda salona priekšpusē
••Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
••Durvju sānu moldingi melnā krāsā
••Dienas gaismas LED 3D “Edge Light” lukturi
••Dienas gaismas LED “Edge Light”, aizmugurējie
lukturi ( ieslēgti pastāvīgi)
••Riepu remonta komplekts
••20’’ tērauda riteņu diski
*Aprīkojums, kas pieejams tikai jaunajam Scenic

Aprīkojums
ZEN (LIFE +)

20 " SILVERSTONE vieglmetāla
riteņu diski

Attēlā ZEN versija ar automātisko ātrumkārbu, papildu aprīkojumu (multimediju sistēma R-LINK 2 ar 7” skārienjutīgo ekrānu, slīdošā
centra konsole Easy Life)

••Renault Hands Free atslēga
••Divu zonu klimata kontrole + gaisa padeves
kanāli aizmugures daļai
••Logu tīrītāji ar maināmiem režīmiem
••Gaismas un lietus sensors
••Mērinstrumentu panelis ar 7’’ TFT krāsu ekrānu
••Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu un
jostas vietas atbalstu
••Bīdāms, 1/3 - 2/3 salokāms aizmugurējais
sēdeklis ar roku balstu
••Divas sēdvietas trešajā sēdekļu rindā (tikai
GRAND SCENIC)
••Kabatas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm
••Atvilktne zem vadītāja sēdekļa
••Saulessargu spoguļi ar apgaismojumu
••Viena 12V kontaktligzda bagāžas nodalījumā

••Dekoratīva hromēta josla ar satīna spīdumu virs
sānu logiem
••Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā ar hromētu
ieliktni
••Melni durvju sānu moldingi ar hromētu ieliktni
••Jumta stieņi (tikai GRAND SCENIC)
••Miglas lukturi
••SILVERSTONE vieglmetāla riteņu diski 20’’

Auduma salona apdare

Aprīkojums
INTENS (ZEN +)

20" EXCEPTION AERODESIGN
vieglmetāla riteņu diski

Attēlā INTENS versija ar automātisko ātrumkārbu, papildu aprīkojumu (multimediju sistēma R-LINK 2 ar 8.7” skārienjutīgo ekrānu un
priekšējo displeju)

•• Multimediju sistēma R-LINK 2, ar 7''
skārienjutīgo ekrānu, navigāciju, audio
sistēmu ar Bluetooth®
•• Eiropas karte - paplašinātā versija
•• MULTI-SENSE sistēma
•• Vadītāja noguruma atpazīšanas
brīdinājuma palīgsistēma (FDW)
•• Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju un
ceļa zīmju atpazīšanas funkciju
•• Sadalošo joslu šķērsošanas brīdinājuma
sistēma (LDW)
•• Parkošanās sistēmas priekšā un aizmugurē
•• Bīdāma centrālā konsole Easy Life
•• Easy Life atvilktņu sistēma
•• Easy Life nolokāmie galdi- iebūvēti
priekšējo sēdekļu atzveltnēs
•• One Touch sistēma salona konfigurācijas
maiņai
•• Auduma salona apdare ar dabīgās ādas
elementiem
•• Priekšējais pasažieru sēdeklis ar
regulējamu augstumu, nolokāmu atzveltni
un jostasvietas atbalstu
•• Elektriski regulējami, nolokāmi un
apsildāmi spoguļi

•• Saulessargi 2. rindas sānu durvju logiem
•• Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar SCENIC
marķējumu
•• 2 USB porti + 1 kontaktligzda priekšā
•• 2 USB porti (multimediju ierīču uzlādei)
•• 1 kontaktligzda centrālās konsoles
aizmugurējā daļā
•• Viena 12V kontaktligzda aizmugurē
•• Dekoratīvi, hromēti elementi radiatora
pārsegam
•• Dekoratīva, hromēta uzlika uz bagāžnieka
vāka

Auduma salona apdare ar
dabīgās ādas elementiem

Aprīkojums
BOSE (INTENS +)

20" QUARTZ vieglmetāla
riteņu diski

Attēlā BOSE® versija ar automātisku pārnesumkārbu un papildu aprīkojumu (priekšējo ekrānu)

•• Multimediju sistēma R-LINK 2, ar 8,7''
•• Navigācija ar paplašinātu Eiropas karti
•• Audio sistēma ar BOSE® Surround Sound
•• Full LED Pure Vision lukturi
•• Ērti regulējami galvas balsti priekšējiem un
otrās rindas sēdekļiem
•• Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis
•• Spogulis acu kontakta nodrošināšanai ar
aizmugurē sēdošajiem bērniem
•• Vadītāja sēdeklis ar elektriski regulējamu
augstumu un jostas vietas atbalstu
•• Vadītāja sēdeklis ar masāžas funkciju
•• Stūres rats ar Nappa ādas apdari (BOSE® tipa)
•• Priekšējo durvju sliekšņi ar BOSE® marķējumu
•• 2 USB porti + 1 kontaktligzda + 1 SD karšu
lasītājs priekšā
•• BOSE® virsbūves marķējums
•• Tonēti aizmugures stikli

Auduma salona apdare ar
dabīgās ādas elementiem

Krāsas

Glacier Balta*

Pearl Balta**

Dune Bēša

Carmine Sarkana

Mercury Pelēka

Oyster Pelēka

Sky Zila

Cosmos Zila

Starry Melna

Honey Dzeltena***

Mink Brūna****

* Nemetāliska krāsa
** Īpaša metāliska
*** Tikai jaunajam SCENIC
**** Tikai jaunajam GRAND SCENIC

Tehniskie dati
SCENIC / GRAND SCENIC
Degvielas tips
Emisijas standarts

Pārnesumkārbas tips
Dzinēja tilpums (cm )
Cilindra Ø x virzuļa gājiens (mm)
Cilindru / vārstu skaits
3

Maksimālā jauda (kW) CEE (ZS) pie (apgr. / min.)
Maksimālais griezes moments Nm pie (apgr. / min.)
Stop & Start sistēma

VEIKTSPĒJA

SCx koeficients
Maksimālais ātrums (km / h)
1000 m paātrinājums no stāvoša starta (s)
0-100 km / h (s)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA1

Kombinētais cikls (l/100km)
Pilsētas cikls (l/100km)
Ārpilsētas (l/100km)
CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā (g/km)
Degvielas tvertnes tilpums (l)

Energy
TCe 115
benzīns

Energy
TCe 130
benzīns

dCi 110
dīzeļdegviela

dCi 110
Hybrid Assist*
dīzeļdegviela

dCi 130
dīzeļdegviela

dCi 160 EDC
dīzeļdegviela

manuālā 6
pārnesumu
1197
72,2 × 73,2
4 / 16
85 (115)
pie 4500
190 pie 2000

manuālā 6
pārnesumu
1197
72,2 × 73,2
4 / 16
97 (130)
pie 4500
205 pie 2000

manuālā 6
pārnesumu
1461
76 × 80,5
4/8
81 (110)
pie 4000
260 pie 1750

manuālā 6
pārnesumu
1461
76 × 80,5
4/8
81 (110)
pie 4000
260 pie 1750

manuālā 6
pārnesumu
1598
80 × 79,5
4 / 16
96 (130)
pie 4000
320 pie 1750

automātiskā EDC
6 pārnesumu
1598
80 × 79,5
4 / 16
118 (160)
pie 4000
360 pie 1750

0,76 / 0,78
185 / 183
34"0 / 34"6
12"3 / 13"0

0,76 / 0,78
190 / 188
32"8 / 32"9
11"4 / 11"9

0,77
184
34"2
12"4

0,77
184
34"1
12"4

0,77
184
34''7
12''9

0,77
194
33"0
11"4

0,77
208
32"1
10"7

5,8 / 6,1
7,2 / 7,5
5,0 / 5,3
129 / 136
52 / 53

5,8 / 6,1
7,2 / 7,5
5,0 / 5,3
129 / 136
52 / 53

3,9 / 4,0
4,2 / 4,4
3,7 / 3,8
100 / 104
52 / 53

4,0
4,2
3,9
104
50,5 / 53

3,6
4,0
3,4
94
50,5

4,5 / 4,6
5,1 / 5,3
4,1 / 4,2
116 / 119
50,5 / 53

4,5 / 4,7
5,0 / 5,3
4,3 / 4,4
118 / 122
50,5 / 53

11,18 / 11,39

11,18 / 11,39

11,18 / 11,39

jā
11,18 / 11,39

11,39

11,18 / 11,39

11,18 / 11,39

320 × 28
290 × 11

320 × 28
290 × 11

320 × 28
290 × 11

320 × 28
290 × 11

320 × 28
290 × 11

320 × 28
290 × 11

320 × 28
290 × 11

1538
2240
1850

1530 / 1530
2123 / 2270
1850

1539 / 1644
2133 / 2340
1850

VADĪBA

Elektriskais stūres pastiprinātājs
Minimālais apgriešanās apla Ø (m)

BREMZES

Priekšējie ventilējami bremžu diski Ø (mm)
Aizmugurējie: monolīti bremžu diski Ø (mm)

RIEPAS UN DISKI
Riepas
Diski

Masa (kg)2

Pašmasa
Pilna masa
Piekabes masa ar bremzēm

dCi 110 EDC
dīzeļdegviela
Euro 6
automātiskā EDC
7 pārnesumu
1461
76 × 80,5
4/8
81 (110)
pie 4000
260 pie 1750
jā

195 / 55 R20
20"
1430 /1430
2031 / 2160
1850

1430 / 1430
2021 / 2170
1850

1430 / 1503
2046 / 2220
1850

1501 / 1527
2097 / 2250
1850

* Tikai GRAND SCENIC.
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši tiek noteikti saskaņā ar standarta mērījumu metodi, kas norādīta spēkā esošajos noteikumos par transportlīdzekļu sertifikāciju. Tā ir identiska visiem ražotājiem, ļaujot salīdzināt transportlīdzekļus. Reālais degvielas patēriņš ir
atkarīgs no transportlīdzekļa stāvokļa, aprīkojuma un braukšanas stila. Norādītā noslodze ir atkarīga no pamata versijas bez aprīkojuma un var būt atkarīga no automašīnas specifikācijām.

1

Renault automašīnas tiek otrreizēji pārstrādātas, reģenerētas saskaņā ar likumu par otrreizēju pārstrādi un citiem noteikumiem, ko nosaka vides aizsardzības prasības. Automašīnas izjaukšana tiek veikta un lietoto detaļu utilizācija notiek saskaņā ar spēkā
esošajiem noteikumiem par atkritumiem.

Izmēri
SCENIC

GRAND SCENIC

IZMĒRI (mm)
A Kopējais garums
B Garenbāze
C Priekšējā pārkare
D Aizmugurējā pārkare
E Priekšējo riteņu bāzes platums
F Aizmugurējo riteņu bāzes platums
G Kopējais platums bez spoguļiem
Platums ar nolocītiem atpakaļskata
G1 spoguļiem
Augstums bez kravas (ar GRAND SCENIC jumta
H
sliedēm)
H1 Augstums ar atvērtu bagāžas nodalījumu
Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums
J (nenoslogots)
K Klīrenss (noslogots)
L Vieta otrās rindas pasažieru kājām
L1 Vieta trešās rindas pasažieru kājām

* 7/5 sēdvietu konfigurācija
** Tilpums ieskaitot riepu komplektu zem dubultās grīdas
*** Nolaisti trešās rindas sēdekļi
**** Pacelti trešās rindas sēdkļi

Scenic
4406
2734
931
741
1602
1596
1866

Grand Scenic
4634
2804
931
899
1602
1596
1866

2128

2128

1653

1655

2069

2062

686

680

170
212
-

117
109 / 255*
128

M Salona platums elkoņu līmenī priekšējā rindā
M1 Salona platums elkoņu līmenī otrajā rindā
M2 Salona platums elkoņu līmenī trešajā rindā
N
N1
N2
P

Salona platums plecu līmenī priekšējā rindā
Salona platums plecu līmenī otrajā rindā
Salona platums plecu līmenī trešajā rindā
Augstums no sēdekļa līdz stikla jumtam (14°)
Augstums no sēdekļa līdz stikla jumtam
otrajā rindā (14°)
Augstums no sēdekļa līdz stikla jumtam
P1
otrajā rindā (14°) 7 sēdekļu konfigurācijā
Augstums no sēdekļa līdz stikla jumtam
otrajā rindā (14°) 5 sēdelkļu konfigurācijā
Augstums no sēdekļa līdz stikla jumtam
P2
otrajā rindā (14°)

Scenic
1526
1488

Grand Scenic
1526
1484 / 1478*

Maksimālā bagāžas ietilpība (platums)

Scenic
910

Grand Scenic
896

-

1275

Y1 Bagāžas nodalījuma platums apakšējā daļā

1043

1036

1092

1494
1388
918 (923)

1494
1417 / 1399*
1218
918 (923)

1088

773

787

869 (856)

-

Z2

-

886 (879)

Z3

-

878 (867)

Z4

-

814

Y

Y2
Z
Z1

Bagāžas nodalījuma platums starp riteņu
arkām
Bagāžas nodalījuma ietilpība (augstums)
Bagāžas nodalījuma ietilpība
(dziļums aiz otrās rindas sēdekļiem)
Bagāžas nodalījuma ietilpība
(dziļums aiz pirmās rindas sēdekļiem)
Bagāžas nodalījuma dziļums nolaižot
priekšējo sēdekli
Bagāžas nodalījuma dziļums līdz trešās rindas
sēdekļiem

625

840

1688

1963

2618

2847

-

419

506 / 572
-

533 / 596
189 / 233

Bagāžas nodalījuma tilpums VDA (dm3)**
Bagāžas nodalījums (l)
Bagāžas nodalījuma tilpums ar 5 sēdvietām***
Bagāžas nodalījuma tilpums ar 7 sēdvietām****

Piederumi

Ērts salons

5.

2.

3.

1.

4.

1. Abpusējs bagāžas nodalījuma paklājs.
Izgatavots atbilstoši izmēram, izcilas kvalitātes, droši pasargā bagāžas nodalījumu.
No vienas puses pārklāts ar tekstilu, otras
- ar gumiju, paklājs piemērots dažādiem
lietošanas apstākļiem.
2. Viedtālruņa indukcijas lādētājs.
Viss, kas nepieciešams, lai uzlādētu Jūsu
viedtālruni braukšanas laikā. Nav redzamu vadu!
3. Ērti uzstādāms pakaramais.
Ļoti noderīgs drēbju pakāršanai priekšējā
sēdekļa aizmugurē.
4. Premium klases tekstila grīdas paklāji.
Pielāgoti automašīnai un viegli piestiprināmi, izmantojot specializētos drošības
klipšus. Sniegs papildu aizsardzību jūsu
automašīnai.
5. Ar viedtālruni savienojama drošības
sistēma.
Salona un perimetra aizsardzība, kas
identificē ielaušanās mēģinājumu bagāžas nodalījumā un jebkādu kustību šajā
zonā. Izmantojiet viedtālruņa lietotni papildiespējām kā signalizācija, ģeolokācija
un auto meklēšana.

Piederumi

Hobiji
1. Saliekams piekabes āķis ar divriteņu rāmi.
Piekabes āķa sistēma ir saliekama ar vienu kustību un
kļūst pilnīgi neredzama, neietekmējot automašīnas
izskatu. Šis ir oriģinālais Renault aprīkojums, kas nodrošina perfektu saderību ar automašīnu.
2. EasyFlex aizsargpārvalks. Neslīdošs un ūdensizturīgs. Vienkārši salokāms un atlokāms, pielāgojot
aizmugurējo sēdekļu pozīciju. Pilnībā atlocīts aizsargā
visu bagāžas nodalījuma platību.
2. QuickFix alumīnija jumta stieņi ar Urban Loader
jumta bagāžnieku. Inovatīvā QuickFix sistēma nodrošina ātru un vienkāršu uzstādīšanu bez instrumentiem.
Ideāli piemērots divriteņu rāmja, slēpju rāmja vai jumta
bagāžnieka uzstādīšanai, palielinot transportlīdzekļa
kravas ietilpību.
3. Divpusējs bagāžas nodalījuma ieliktnis. Lieliski
piemērots dažādu bagāžas vienību transportēšanai,
īpaši netīru priekšmetu pārvadāšanai. Pasargā oriģinālo paklāju un lieliski pielāgojas automašīnas bagāžas
nodalījuma formai.
4. Sniega ķēdes Premium Grip. Nodrošina maksimāludrošību un optimālu saķeri ar ceļa virsmu pat
vissarežģītākajos ziemas apstākļos. Ātri un viegli
uzstādāmas, pateicoties to kompaktajam izmēram
un intuitīvajai uzstādīšanai, ko atvieglo automātiskā
pielāgošanās sistēma.

1.

2.

3.

4.

5.

Iepazīstiet Renault SCENIC un GRAND SCENIC
mājaslapā www.renaultlatvija.lv

Sagatavots izmantojot datus par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar produktu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja
informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta komplektācijas vai papildus aprīkojums). Aktuālākās
informācijas iegūšanai, lūdzam sazināties ar tuvāko auto tirdzniecības dīleri. Drukas īpatnību dēļ, attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga
vai daļēja pārpublicēšana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.
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