
Renault SCÉNIC
Limited már 4 690 000 Ft-tól*
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LISTAÁR
MoToR LIMITed BoSe®

energy TCe 115 5 340 000 –

energy dCi 110 6 050 000 –

energy dCi 130 6 550 000 7 100 000

SCÉNIC LIMITed: MAgASRA TeSzI A MÉRCÉT

650 000 Ft KIeMeLT
KedvezMÉNy

FIx 5,99% THM
FINANSzÍRozÁS MAgÁNÜgyFeLeK 
RÉSzÉRe.

NyÍLTvÉgű pÉNzÜgyI LÍzINg - ÁFA 
vISSzAIgÉNyLÉS LeHeTőSÉgÉveL 
CÉgeK RÉSzÉRe.

LIMITed veRzIóK 
HIHeTeTLeN gAzdAg 
FeLSzeReLTSÉggeL

KIeMeLT AjÁNLATuNK AKTuÁLIS AKCIó ReNAuLT CRÉdIT 
FINANSzÍRozÁS

Az ajánlat 2015.11.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Renault SCÉNIC
 

renault.hu
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ReNAuLT SCÉNIC LIMITed

LIMITed verziók gazdag felszereltséggel:
•	Kétzónás automata klíma eső- és fényérzékelővel
•	Elektromos parkolófék
•	Elektromosan behajtható külső tükrök
•	Tolatóradar
•	Sötétített hátsó ablakok
•	16"-os KALEIDO könnyűfém keréktárcsák

Alapfelszereltség:
•	ABS elektronikus fékerő-elosztóval és vészfék-asszisztenssel
•	ESP menetstabilizátor ASR kipörgésgátlóval 

és CSV alulkormányzottság-ellenőrzővel
•	Emelkedőn elindulást segítő rendszer
•	Vezető- és kikapcsolható utasoldali légzsák
•	Oldallégzsákok elöl mellkas-has védelemmel
•	Függönylégzsákok
•	Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval
•	LED nappali menetfény
•	Ködfényszórók
•	Bőr kormány és sebességváltó gomb
•	Elektromos ablakemelők elöl és hátul
•	Multifunkciós TFT-műszerfal
•	R-Plug&Radio Mp3 kompatibilis 4x20W audiorendszer Bluetooth® 

telefonkihangosítóval, USB- és Jack-csatlakozással
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Limited Bose®

CSoMAgoK
Limited csomag (Kétzónás automata klímaberendezés, eső- és fényérzékelő, elektromosan behajtható külső 
visszapillantó tükrök, Sötétített hátsó-oldalsó ablakok, 16" KALeIdo könnyűfém keréktárcsák, elektromos 
parkolófék, Multifunkciós első könyöktámasz)

• -

Kényelem csomag (Fűthető első ülések, Komfort fejtámlák, Elektromosan állítható vezetőülés) kizárólag bőr üléssel 
rendelhető - 170 000

Modularitás csomag (napfényrolók a 2. üléssorban, lehajtható asztalkák az első ülések háttámláin, olvasólámpa, 
vízszintesbe hajtható első utasülés) 60 000 •

AKTÍv ÉS pASSzÍv BIzToNSÁg, vÉdeLeM
Blokkolásgátló (ABS), elektronikus fékerő-elosztó (EBV) és vészfékasszisztens (AFU) • •
Vészfékezés esetén automatikusan bekapcsoló elakadásjelző lámpák • •
ESP menetstabilizátor ASR kipörgésgátlóval • •
Emelkedőn elindulást segítő rendszer • •
Vezető- és utasoldali adaptív kétkamrás légzsák (az utas oldalán kikapcsolható) • •
Kétkamrás oldallégzsákok elöl • •
Függönylégzsákok, utas biztonsági övének és a hátul utazók övének becsatolására figyelmeztető jelzés • •
Állítható magasságú első biztonsági övek, erőhatárolóval és pirotechnikai övfeszítővel  
+ vezető övének becsatolására figyelmeztető jelzés • •

Hárompontos hátsó biztonsági övek erőhatárolóval • •
ISOFIX rögzítési pontok a hátsó üléseken • •
visio System®: Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer + Automata fényszóró-vezérlés - 100 000
Állítható magasságú fejtámlák minden ülésnél • •
KÜLSő ÉS BeLSő MegjeLeNÉS
Lökhárítók a karosszéria színében • •
Elektrokróm belső tükör - •
Karosszéria színű külső visszapillantó tükrök • •
Külső kilincsek a karosszéria színében • •
Metálfényezés 125 000 125 000
16" KALEIDO könnyűfém keréktárcsák • -
17" AKIHIRO fekete-ezüst könnyűfém keréktárcsák - •
Belső harmónia Sötétszürke Sötétszürke
Sötétszürke bőr hatású kárpitozás (csak Kényelem csomaggal együtt rendelhető) - 315 000
Bézs bőr hatású kárpitozás (csak Kényelem csomaggal együtt rendelhető) - 315 000
Bőr hatású kormány és sebességváltó gomb • •
Oldalvédő csík a karosszéria színében + LED nappali menetfény • •
vezeTÉS
Renault Kártya • -
Automata Renault Kártya 80 000 •
Elektromos szervokormány változó rásegítéssel • •
Magasságban és mélységben állítható kormány • •
Fedélzeti számítógép • •
Multifunkcionális színes TFT képernyő személyre szóló beállítási lehetőséggel • •
Elektromos parkolófék • •
Külső hőmérséklet kijelző • •
Riasztó-előkészítés (Limited-en csak 1,6 dCi 130 LE-s motorral felszerelt változaton érhető el) 20 000 20 000
Defektjavító készlet (Pótkerék rendelésekor nincs) • •
Keréknyomás-ellenőrző rendszer • •
Pótkerék 20 000 20 000
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval • •
Ködfényszórók • •
Bi-xenon kanyarfényszórók, fényszóró-mosóval, automata fényszóró magasság állítással - 280 000
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó-tükrök, aszférikus a vezető oldalán • •
„Kísérj haza“ világításfunkció • •
Hátsó ablaktörlő • •
Szellőzők a hátsó üléssorban • •
Automata klíma • •
•	=	széria;			-	=	nem	érhető	el

FeLSzeReLTSÉg



oldal: 5/7

Limited Bose®

KoMFoRT
Távirányítós központi zár • •
Első és hátsó elektromos impulzív ablakemelők, becsípődésgátlóval • •
Elektromosan nyitható panoráma üvegtető 220 000 220 000
Üzemanyagtöltő nyílásba integrált tanksapka • •
12 V-os aljzat a csomagtartóban • •
Tolatóradar • -
Első és hátsó parkolóradar tolatókamerával - •
Napfényrolók a hátsó ablakokon a 2. üléssorban Modularitás csomag •
Sötétített hátsó-oldalsó ablakok • •
Fűthető első ülések 70 000 70 000
ÜLÉSeK
Állítható magasságú vezetőülés • •
Szövet üléskárpit • -
Műbőr-szövet üléskárpit Teflon® bevonattal - •
Állítható deréktámasz a vezetőülésnél • •
Lehajtható utasülés (lehetővé teszi a hosszú tárgyak elhelyezését) Modularitás csomag •
Lehajtható és kivehető ülések a 2. üléssorban • •
Lehajtható asztalkák az első ülések háttámláin Modularitás csomag •
Padlóba süllyesztett rakodóhelyek elöl • •
Multifunkcionális könyöktámasz elöl • •
Megvilágított kesztyűtartó • •
Zsebek az első ülések háttámláján • •
Hátsó utastér-világítás - •
Csomagrögzítő háló 45 000 45 000
KoMMuNIKÁCIó, MuLTIMÉdIA
R-Plug&Radio+ 4x15 W Mp3 CD-s rádió, Bluetooth® telefonkihangosítóval, kormányról vezérelhető, 
központi kijelzővel, USB-csatlakozással • -

R-Link integrált navigációs, kommunikációs és multimédia rendszer Bose® prémium hangrendszerrel, Mp3 CD-s rádióval, 
Bluetooth® telefonkihangosítóval, kormányról vezérelhető, központi kijelzővel, USB-csatlakozással, 35 európai ország 
térképével

- •

Carminat TomTom® integrált navigációs rendszer színes képernyővel, magyar menüvel és irányítással,
35 európai ország térképével (bővíthető), SD kártyával 175 000 -

R-Link integrált navigációs, kommunikációs és multimédia rendszer 3D Sound by Arkamys® 4x35 W Mp3 CD-s rádióval, 
Bluetooth® telefonkihangosítóval, kormányról vezérelhető, központi kijelzővel, USB-csatlakozással, 35 európai ország 
térképével

210 000 -

DVD-lejátszó a fejtámlákba integrált képernyőkkel - 250 000

•	=	széria;			-	=	nem	érhető	el

gARANCIA ÉS KARBANTARTÁS*

Limited Bose®

GARANCIA+ 5 év / 150 000 km 62 900 62 900
GARANCIA+ 5 év / 200 000 km 134 900 134 900
SERVICE PACK 5 év / 100 000 km 257 900 257 900

* A Garancia+ és Service Pack csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!

FeLSzeReLTSÉg
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A tartozékcsomagban történő vásárlással legalább 20%-ot spórolhat!

Tetőrúd, 480 literes tetőbox, textilszőnyeg.

 159 990 Ft

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

* Az akciós bruttó tartozék-csomag árak tartalmazzák a tartozékok fel- és beszerelésének ajánlott  bruttó munkadíját is.

eRedeTI TARTozÉKoK*

Tetőrúd, 2 darab kerékpártartó, gumiszőnyeg.

55 690 Ft

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Hattyúnyakas vonóhorog, gumiszőnyeg.

127 990 Ft

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK
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energy TCe 115 energy dCi 110 energy dCi 130
Kibocsátási norma EURO 6 EURO 6 EURO 6
Ülőhelyek száma 5 5 5
MoToR
Hengerűrtartalom (cm3) 1198 1461 1598
Furat x löket (mm) 72,0 x 73,2 76 x 80,5 80 x 79,5
Hengerek / szelepek száma 4 / 16 4 / 8 4 / 16
Maximális teljesítmény (kW/LE) 85 (115) 81 (110) 96 (130)
– fordulatszám (fordulat/perc) 4500 4000 4000
Maximális nyomaték (Nm) 190 240 320
– fordulatszám (fordulat/perc) 2000 1750 1750
Üzemanyag benzin dízel dízel
Stop&Start rendszer igen igen igen
SeBeSSÉgvÁLTó
Kézi / automata kézi kézi kézi
Sebesség-fokozatok száma 6 6 6
Részecskeszűrő - FAP FAP
TeLjeSÍTMÉNy
Maximális sebesség (km/h) 190 180 195
Gyorsulás 0–100 km/h (s) 11,4 12,3 10,3
1000 m állórajttal (s) 33,0 33,8 32
FogyASzTÁS
Városban (l/100 km) 7,6 4,5 5,0
Országúton (l/100 km) 5,4 3,9 4,0
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 6,2 4,1 4,4
CO2-kibocsátás (g/km) 140 105 114
Üzemanyagtartály térfogata (l) 60 60 60
FÉKeK
Elöl: hűtött tárcsa ∅ (mm) 280 296 296
Hátul: tárcsa ∅ (mm) 260 260 260
guMIABRoNCSoK
16" Könnyűfém keréktárcsával 205 / 55 R16 205 / 60 R16 205 / 60 R16
17" Könnyűfém keréktárcsával 205 / 55 R17 205 / 55 R17 205 / 55 R17
TÖMeg (kg)
Menetkész tömeg* 1485 1507 1565
Megengedett össztömeg 1955 1964 2035
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege 1300 1300 1300
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege 695 730 750
MÉReTeK (mm)
Tengelytáv 2702 2702 2702
Hossz 4366 4366 4366
Szélesség tükrökkel / tükrök nélkül 2077 / 1845 2077 / 1845 2077 / 1845
Magasság 1640 1640 1640
Csomagtér térfogata (l) 470 / 1870 470 / 1870 470 / 1870

* Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MűSzAKI AdAToK

* Az ajánlat 2015.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett ár Limited Energy TCe 115 verzióra vonatkozik. Részletekről és 
feltételekről érdeklődjön az akcióban résztvevő márkakereskedésekben.
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-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. 
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül 
ajánlattételnek, részletek az akcióban részt vevő márkakereskedésekben! 
Renault Crédit 5,99%THM - Az ajánlat a 2015.10.01. és 2015.12.31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Renault Crédit finanszírozási ajánlat, 
fix kamatozású, forint alapú konstrukció, THM 5,99%, minimum önerő 25% 24 hónapos futamidőnél, 40% 36 hónapnál és 50% 48 hónap esetében, mely 
egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájé-
koztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.  A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja.
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