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Az új Renault Espace igazi utazást kínál a jövőbe. Masszív, robusztus megjelenését és a 

páratlanul kényelmes utasteret a legmodernebb és legmagasabb szintű technológiával 

ötvözi. A Renault Multi-Sense® rendszerrel a vezetés élvezete is egészen új értelmet nyer.

A futómű beállítása, vagy akár a belső tér fény-hangulata is testre szabható, mely 

egyedivé varázsol minden utazást az autóban ülők számára. Üljön be és garantáljuk, 

hogy az autóban töltött idő valódi élmény lesz.

Az új Renault Espace generációjának kiemelkedő egyénisége és ugyanolyan markáns 

nyomot hagy majd maga után, mint ikonikus elődjei. Lépjen be a teljesen új lehetőségek 

fantasztikus világába, a Renault Espace önre vár! 

Laurens van den Acker,  
Formatervezési igazgató

Michael van der Sande,  
A Renault-csoport marketingigazgatója





Az új Renault Espace sokmindent megváltoztat. 
Jövőbemutató, kissé extravagáns de mégis dinamikus 
vonalai egy crossovert rajzolnak szemünk elé. Klasszikus 
értékek, teljesen új felfogásban: ez az új Renault Espace. 
Jöjjön velünk egy utazásra és fedezzünk fel együtt új 
távlatokat. 

ELJÖTTEK
AZ ÚJ IDŐK



K ü l s ő  f o r m á k



Egy szép tárgy mindig hat az érzelmekre is, nincs ez 
másképp az új Renault Espace esetében sem. Tökéletes 
alapossággal kidolgozott részletekkel varázsol el.  
Az éjszakai város sötét aszfaltját a LED Pure Vision 
fényszórók borítják fényárba - egy crossoverhez nem is 
illik más.

IZGALMAS
RÉSZLETEK







A vezetés élménye mindig egyedi lesz. Ön választ, hogy 
hogyan kívánja megtenni az utat: maximális komfortban, 
vagy sportosan. Az eredmény mindig lélegzetelállító lesz.  
A Renault Multi-Sense® rendszere számos lehetőséget 
kínál.

ÉRZELMEKRE 
HANGOLVA





B e l s ő  d i z á j n

A Renault Multi-Sense® rendszer egyedülálló 
paraméterezési lehetőségekkel rendelkezik. Az összes 
olyan – az autóban található – rendszert egyesíti, amely 
az utazást hivatott élvezetesebbé tenni. A teljesség 
igénye nélkül ilyenek a 4Control® négykerék-kormányzás,  
a szabályozható felfüggesztések, a sebességváltó 
beállításai, a motor reaktivitása és hangja, a belső 
hangulatot meghatározó világítás… Élmények olyan 
garmadája, amire nem is lehet felkészülni! Döntse el, 
hogy mikor és mit szeretne megtapasztalni ezekből!  

KIVÉTELES
VEZETÉSI ÉLMÉNY











A Renault Espace Initiale Paris tökéletes esszenciája 
annak, ahogy a Renault az utazás kompromisszumok 
nélküli felső fokát megálmodta.

EXKLUZÍV  
ÉLMÉNY



I n i t i a l e  P a r i s  D i z á j n



Renault Espace Initiale Paris – ahol az esztétikum és  
a magas szintű kényelem tökéletes harmóniában egyesülnek. 
Nappa bőrrel* bevont ülések, igényes anyagokból kialakított 
belső tér, amelynek akusztikája is élvezettel tölti el – ezektől 
érzi majd, hogy egy különleges autót választott.

* Kellemes, puha tapintású valódi bőr, tartós, lélegző anyag. 

A TÖKÉLETES 
KÉNYELEM



A z  I n i t i a l e  P a r i s  S z o l g á l t a t á s o k





C a r l a b

SZAHARA BÉZS JÉGFEHÉR GYÖNGYHÁZFEHÉR

GESZTENYEBARNA FEKETE GYÉMÁNT AMETISZT FEKETE*

ÉGKÉK KASSZIOPEIA SZÜRKE PLATINASZÜRKE

AZ ÚJ ESPACE SZÍNVILÁGA

* Speciális Initiale Paris fényezés



FELSZERELTSÉG

LIFE
DIZÁJN 
• PURE VISION® LED világítás
• Fényes fekete tükörházak, króm betéttel
• Színre fújt kilincsek
• Szaténfényű belső kilincsek
• Krómozott oldalvédő elemek
• Krómozott ablakkeretek
• Barna műszerfal
• Barna kárpitozás
• Magasságban és mélységben állítható bőrkormány*
• Bőr* váltógomb
• Pótszőnyegek elöl
• 17” Vortex dísztárcsák

KÉNYELEM
• Fix üveg panorámatető elöl
• Magasságban állítható vezetőülés deréktámasszal
• Magasságban állítható utasülés
• 3 önálló ülés a második üléssorban
• One Touch rendszerrel konfigurálható belső tér, 

kezelőpanel a csomagtartóban,  
és az R-Link 2 képernyőjén

• Kétzónás automata klíma
• Automata Renault Kártya, „Üdvözlő” funkcióval 
• Elektromos impulzív ablakemelők elöl és hátul
• Tükör a vezető- és utasoldali napellenzőkben
• Elektrokróm belső visszapillantó tükör
• Elektromosan állítható, behajtható fűtött külső 

visszapillantó tükrök
• Hűtött és megvilágított Easy Life fiók 

MULTIMÉDIA
• R-Link 2 multimédia- és navigációs rendszer, teljes 

Európa térképpel, Arkamys® hangrendszerrel, 
Bluetooth® kihangosítóval,  
USB és Jack csatlakozóval

• 8,7" átmérőjű érintőképernyő
• Interaktív és online szolgáltatások

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI VALAMINT 
VEZETÉST TÁMOGATÓ FELSZERELTSÉGEK
• Elektromos szervokormány
• ABS blokkolásgátló vészfékrásegítővel
• ESP menetstabilizátor emelkedőn elindulást segítő 

rendszerrel
• Fedélzeti számítógép, multifunkciós TFT képernyővel
• ESM (Energy Smart Management) rendszer
• 360°-os parkolássegítő rendszer  

(érzékelőkkel elöl, oldalt és hátul)
• Eső- és fényérzékelő
• Elektromos parkolófék
• A biztonsági öv becsatolására figyelmeztető 

audiovizuális jelzés
• Vezető- és utasoldali adaptív frontlégzsákok  

(az utasoldalon kikapcsolható)
• Sebességszabályozó és -korlátozó
• Mellkast és fejet védő oldallégzsákok a vezető  

és az utas oldalán
• Függönylégzsákok az 1. és a 2. üléssorban
• Magasságban állítható előfeszítővel és 

erőhatárolóval ellátott, 3 pontos biztonsági övek elöl
• 3 pontos biztonsági övek a 2. és 3. üléssorban
• Menet közben automatikusan záródó központi zár
• Isofix rendszer a 2. üléssor ülésein
• Guminyomás-ellenőrző rendszer
• Abroncsjavító készlet

* Valódi marhabőr 

AQUILAVORTEX



C a r l a b

INITIALE PARISQUARTZ DIAMANTÉ 

LAPIAZ

ZEN (LIFE +) INITIALE PARIS (ZEN +)
DIZÁJN 
• Barna színű műszerfal (szürke színben választható 

opció)
• Barna színű bőr és szövet kombinációjú kárpitozás
• „Dot Effect” mintázatú barna középkonzol-burkolat 

(hologram és Silver Wood minta választható opció) 
• Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő
• Nappa bőr kormánykerék
• 18”-os Lapiaz alufelnik

VEZETÉS
• Renault Multi-Sense® rendszer
• Motortól függően 6 vagy 7 sebességes 

duplakuplungos EDC automata váltó

KÉNYELEM
• Személyre szabható belső hangulatvilágítás, 

„Üdvözlő” funkcióval
• Manuálisan állítható első ülések, deréktámasszal
• „Lebegő” középkonzol (EDC váltó esetén)
• Napellenző a 2. üléssor szélső ülésein

MULTIMÉDIA
• SD kártyaolvasó az 1. üléssorban

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI VALAMINT 
VEZETÉST TÁMOGATÓ FELSZERELTSÉGEK
• Holttér-figyelő rendszer 

DIZÁJN
• Hímzett barna műszerfal  

(szürke színben választható opció)
• Barna bőr* kárpitozás  

(szürke-barna Camaieu választható opció)
• „Silver Wood” mintázatú díszített középkonzol
• Initiale márkajelzés
• 19”-os Initiale Paris alufelnik

VEZETÉS
• 4Control négykerék-kormányzás
• Elektromosan állítható felfüggesztés

KÉNYELEM 
• Elektromosan állítható, fűtött első ülések 

masszázsfunkcióval, és a vezetőoldalon memóriával
• 5 Relax fejtámla
• Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök, 

memóriafunkcióval
• Hővédő szélvédő
• Elektromos csomagtérajtó

MULTIMÉDIA
• R-Link 2 multimédia- és navigációs rendszer 

Bose® Surround hangrendszerrel, és Active Noise 
Reduction zajcsökkentő rendszerrel 

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI VALAMINT 
VEZETÉST TÁMOGATÓ FELSZERELTSÉGEK
• EASY PARK ASSIST intelligens parkolássegítő 

rendszer, elöl, oldalt érzékelőkkel  
és kamerákkal hátul

• Visio System®: sávfigyelő rendszer automata 
fényszóróvezérléssel

• Biztonság csomag:  
aktív vészfékrásegítővel és adaptív tempomattal

* Marhabőr az üléslapokon, az oldalelemeken és a fejtámlákon, 
impregnált szövet az egyéb felületeken



TECHNIKAI ADATOK 
MOTORVÁLASZTÉK ENERGY TCe 200 EDC ENERGY dCi 160 EDC ENERGY dCi 130

Ülések száma 5/7* 5/7* 5/7*
Üzemanyag típusa benzin dízel dízel

Erőátvitel típusa EDC 7 sebességes 
automata

EDC 6 sebességes 
automata 6 sebességes manuális

Max. teljesítmény kW (LE**) adott fordulatszámon 147 (200) 5 750 ford. 
/ perc

118 (160) 4 000 ford. 
/ perc 96 (130) 4 000 ford. / perc

Max. nyomaték (Nm) adott fordulatszámon 260  
2 500 ford / perc

380  
1 750 ford / perc

320  
1 750 ford / perc

Befecskendezés típusa közvetlen közvetlen 
Common Rail

közvetlen  
Common Rail

Meghajtás Első kerék Első kerék Első kerék
Stop & Start rendszer Igen Igen Igen

TELJESÍTMÉNY
Max. sebesség (km/h) 211 202 191
Gyorsulás 0-100 km/h (mp) 8,6 9,9 10,7

FOGYASZTÁS ÉS CO2 KIBOCSÁTÁS***
CO2 kibocsátás (g/km) 140 123 119
Vegyes fogyasztás (l/100km) 6,2 4,7 4,5

FOGYASZTÁSCSÖKKENTŐ RENDSZEREK
ECO mode Igen Igen Igen
Eco2 vezetéssegítő Igen Igen Igen
 
* A 7 üléses belső kialakítás opció
** Kerekített érték
*** A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2- kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok (NEDC ciklus) által előírt mérések eredményei, melyek 
adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet 
ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

A Renault által gyártott gépjárművek minden esetben a törvények által kívánt mértékben újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással kapcsolatos 
állásfoglalás és a kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők és letölthetők a www.renault.hu oldalon.

MÉRETEK

1034 mm 2884 mm 939 mm

1677 mm

4857 mm 

660 liter az 5-üléses  
kivitel eseténCsomagtér térfogata 240 liter a felnyitott 3. üléssor esetén



ESPACE
ÚJ RENAULT



A nagyszerű pillanatokért
Új Renault ESPACE



Fedezze fel a Renault Espace minden részletét a 
www.renault.hu oldalon! 

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus RENAULT előszériák és prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési 
programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat.  A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi 
a RENAULT márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi országban. 
A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely RENAULT márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől vagy az 
azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely 
módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO

2- kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek 
adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás 
függvényében. A garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault Jótállási feltételek című dokumentum tartalmazza. 

2015.04.




