
Renault SCENIC ja GRAND SCENIC





uus SCENIC ja GRAND SCENIC on loodud 
kindlustama tervele perele mugavuse ja heaolu, 
vastates kõigile vajadustele nutikate lahendustega. 
Selle panoraamkatusega valgustatud salong on 
valgusküllane eluruum, mis 7-kohalise GRAND 
SCENICu puhul on eriti ruumikas. Argielu aitab 
lihtsamaks muuta suur valik erinevat varustust, 
nagu näiteks ühe puutega siledaks põrandaks 
kokkuklapitavad tagumiste istmete seljatoed. 
Hästi vormitud 1/3 – 2/3 süsteemis tagaistet saab 
salongi optimaalsemaks kasutuseks ette ja tahapoole 
nihutada. Rikkalik varustus sobib tänapäevase pere 
elustiiliga ning teeb auto igapäevase kasutamise 
veelgi mugavamaks. 

Perekonna sviit





Tipptehnoloogia

Tere tulemast uue SCENICu ja GRAND SCENICu privaatsesse kokpiti. Kesksel kohal täidab juhtimiskeskuse rolli uus 7“ või vertikaalse 8,7“ puuteekraaniga 
R-LINK 2 multimeediasüsteem. See hästi intuitiivselt juhitav süsteem pakub kohest ligipääsu paljudele auto funktsioonidele, nagu näiteks viite erinevat 
sõidurežiimi ja viite erinevat salongi meeleoluvalgustust pakkuv MuLTI-SENSE süsteem. Värviline Head-up displei võimaldab pidevalt olulisi andmeid lugeda, 
ilma pilku teelt pööramata. Lõppude lõpuks on ju lapsevanematel ka õigus mugavust nautida!



uus SCENIC ja GRAND SCENIC aitavad sul kõikide olukordadega toime tulla. Sinu isiklike assistentide rolle täidavad kaasaegsed juhtimisabisüsteemid, mis 
muudavad su perereisid täiesti turvaliseks ja stressivabaks. Nüüd võid sa sõita täiesti ohutult!

Juhi väsimuse tuvastussüsteem 
Kiirusel üle 60 km/h analüüsib süsteem pidevalt auto trajektoori, et avastada võimalikud 
väsimusest tingitud anomaaliad ning anda neist varakult märku.

Easy Park Assist iseparkimissüsteem
Paralleelne, risti või nurga all parkimine pole kunagi nii kerge olnud. Andurite abil mõõdab 
süsteem vaba ruumi ning manööverdab seejärel ise roolides auto õigele kohale. 

Tõhusad sõiduabi süsteemid



• ABS-pidurid + hädapidurdusassistent (EBA) 
• Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC)
• Mäeltstardiassistent (HSA)
• Jalakäijate tuvastusfunktsiooniga aktiivne 

hädapidurdussüsteem (AEBS Pedestrians)
• Sõiduraja kontrollsüsteem
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Juhi ja kaassõitja esiturvapadjad  (kaassõitja 

turvapadja saab inaktiveerida)
• Rindkere ja vaagna piirkonda kaitsvad 

külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale
• Külgmised turvakardinad
• 3-punkti turvavööd esiistmetel ja 2. istmereas
• Isofix lasteistme kinnitussüsteem  kõrvalistmel 

ja 2. istmerea välimistel istmetel

• Elektriline kiirustundlik roolivõimendi 
• Automaatne elektromehaaniline parkimispidur
• Renault vabakäe-võtmekaart 
• Automaatne kahetsooniline kliimaseade koos 

külgmiste ventilatsiooniavadega tagumisele 
istmereale 

• Muutuva intervalliga esiklaasipuhastid koos 
vihma- ja valgussensoriga 

• Elektrilised aknatõstukid esi- ja tagaustel
• Elektriliselt reguleeritavad ja käsitsi 

kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid 
• Digitaalne raadio (DAB) koos Bluetooth® 

ühenduse ja 4,2“ ühevärvilise ekraaniga
• 7“ värvilise ekraaniga näidikuteplokk
• Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste

• 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme 
seljatugi, koos käetoega

• 2 istet 3. istmereas (ainult Grand Scenic)
• Taskud esiistmete seljatugedes
• Ökonahaga kaetud rool, reguleeritava kõrguse 

ja sügavusega roolisammas
• Valgustusega peeglid päikesesirmides
• Panipaigad põrandas
• Tekstiilpolster
• 1 12 V pistik + 1 USB-liides + 1 3,5 mm 

audiopistik ees
• Dekoratiivsed kroomliistud küljeakende 

ülaservas
• Kroomdetailidega kere värvi välimised 

ukselingid

• Kroomdetailidega musta värvi küljeuste 
kaitseliistud

• 20“ valuveljed
• LED Edge Light päevatuled
• LED 3D Edge Light tagatuled
• Rehviparanduskomplekt

ZEN

TekstiilpolsterPildil on automaatkäigukastiga ZEN versioon koos lisavarustusega

20’’ valuveljed 
SILVERSToNE

Varustus



 • 7” puuteekraaniga multimeediasüsteem 
R-LINK 2 koos navigatsioonisüsteemi ja 
Euroopa kaartide laiendatud versiooniga

 • MuLTI-SENSE süsteem
 • Juhi väsimuse tuvastussüsteem 
 • Aktiivne püsikiirusehoidik koos liiklusmärkide 
tuvastusfunktsiooniga

 • Sõidurea kontrollsüsteem 
 • Parkimisandurid ees ja taga
 • Easy Life liuglev keskkonsool
 • Easy Life sahtel
 • One Touch salongi ümberpaigutussüsteem
 • Tekstiilipolster kunstnahast elementidega
 • Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega ning 
kokkuklapitava seljatoega kaasreisijaiste

 • Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
 • 2 USB-porti ja 1 3,5 mm audiopistik ees

 • 2 USB-porti (multimeediaseadmete 
laadimiseks) + 1 3,5 mm audiopistik 
keskkonsooli tagaosas

 • Üks 12V pistik taga
 • Kroomviimistlusega radiaatorivõre
 • Dekoratiivne kroomliist tagaluugil
 • Toonitud tagumised klaasid
 • udutuled

INTENS (ZEN +)

Tekstiilipolster kunstnahast 
elementidega

Pildil on automaatkäigukastiga INTENS versioon koos lisavarustusega

20’’ valuveljed 
ExCEPTIoN AERoDESIGN

Varustus

20’’ valuveljed 
QuARTZ

Ökonahast elementidega 
musta värvi nahkpolster 

(lisavarustus)

Ökonahast elementidega 
helehalli värvi nahkpolster 

(lisavarustus)



Värvid

Pärlivalge**

Kosmosesinine

Alpivalge*

       * Mittemetallik värv.
     ** Metallik erivärv.
   *** Saadaval ainult uuele SCENICuLE.
****  Saadaval ainult uuele GRAND SCENICuLE.

Plaatinahall

Meekollane***

Luitebeež

Leekpunane

Naaritsapruun****

Säravmust

Kassiopeia hall

Celeste sinine



SCENIC

GRAND SCENIC 

MÕÕDUD (mm) SCENIC GRAND SCENIC
A Kogupikkus 4 406 4 634
B Teljevahe 2 734 2 804
C Esiülend 931 931
D Tagaülend 741 899
E Rööbe ees 1 602 1 602
F Rööbe taga 1 596 1 596
G Kere laius 1 866 1 866
G1 Kogulaius koos küljepeeglitega 2 128 2 128

H Koormata sõiduki kõrgus (GRAND 
SCENICUL koos katusereelingutega) 1 653 1 655

H1 Koormata sõiduki kõrgus avatud 
tagaluugiga 2 069 2 062

J Koormata sõiduki tagaluugi 
laadimiskõrgus 686 680

K Koormata sõiduki kliirens 170 117
L Põlveruum 2. istmereas 212 109 / 255*
L1 Põlveruum 3. istmereas - 128

M Salongi laius eesistujate küünarnukkide 
kõrgusel 1 526 1 526

M1 Salongi laius küünarnukkide kõrgusel 
2. istmereas 1 488 1 484 / 1 478*

SCENIC GRAND SCENIC

M2 Salongi laius küünarnukkide kõrgusel 
3. istmereas - 1275

N Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel 1 494 1 494
N1 Salongi laius 2. istmereas õlgade kõrgusel 1 388 1 417 / 1 399*
N2 Salongi laius 3. istmereas õlgade kõrgusel - 1 218

P Salongi kõrgus esiistmetelt 14° all 
mõõdetuna (kinnine panoraamkatus) 918 (923) 918 (923)

P1

Salongi kõrgus 2. istmereas 14° all 
mõõdetuna (kinnine panoraamkatus) 869 (856) -
Salongi kõrgus 2. istmereas 14° all 
mõõdetuna, 7-kohalises paigutuses 
(kinnine panoraamkatus)

- 886 (879)

Salongi kõrgus 2. istmereas 14° all 
mõõdetuna, 5-kohalises paigutuses - 878 (867)

P2 Salongi kõrgus 3. istmereas 14° all 
mõõdetuna - 814 

Y Pagasiruumi laius üleval 910 896
Y1 Pagasiruumi laius all 1 043 1 036
Y2 Pagasiruumi laius rattakoonaste vahel 1 092 1 088

SCENIC GRAND SCENIC
Z Pakiruumi laadimisava kõrgus 773 787

Z1 Maksimaalne laadimispikkus 2. istmerea 
seljatugede taga 625 840

Z2 Maksimaalne laadimispikkus esiistmete 
seljatugede taga 1 688 1 963

Z3
Maksimaalne laadimispikkus 
kokkuklapitud 
2. istmerea seljatugede ja kõrvalistme 
seljatoe korral

2 618 2 847

Z4 Laadimispikkus 3. istmerea seljatugede 
taga - 419

Mõõdud

       * 5 / 7-kohalises paigutuses.



Mugavus

1.

2.

4.

3.

1. Kahepoolne pakiruumi matt. Hästi 
kvaliteetne ja täpselt mõõtude järgi tehtud 
matt tagab pakiruumi pikaajalise kaitse. 
Ühelt poolt tekstiili ja teiselt poolt kummiga 
kaetud matt sobib kõikideks transpordi-
vajadusteks.
2. Pakiruumi kaubakinnitusvõrk. Ideaal-
ne vahend pakiruumi sisu korrastamiseks. 
Sobib täpselt auto mõõtudega ning tagab 
veetavate esemete kindla paigalpüsimise. 
3. Riidepuu seljatoel. Võimaldab riideid 
hoolikalt esiistmete seljatugedele riputada. 
Eemaldatav ja lihtsasti paigaldatav.   
4. Premium tekstiilist põrandamatid. 
Kui soovite oma auto põrandat täiendavalt 
kaitsta, on need matid vajalikud. Täpselt 
põranda mõõtude järgi tehtud, mudelini-
mega isikupärastatud ning turvaklambrite 
abil kergesti paigaldatavad. 
5. Nutitelefoni teavitusega alarm-
süsteem. Mahu- ja perimeeterandurid 
avastavad iga liikumise auto lähedal või 
katse pakiruumi tungida. Nutitelefoni                       
rakenduse abil saad kasutada lisavõimalusi 
nagu alarmiteavitus, asukohatuvastus ja 
juhatus autoni.

5.

Lisavarustus



Vaba aeg

1.

1. Li igendk innit usega veokonk s koos 
jalgrattakanduriga. Veokonks on ühe käeliigutusega 
stange taha peidetav, nii, et see välja ei paista 
ega muuda sinu auto välimust. Ametliku Renault’ 
varustusena ühildub see täielikult autoga. 
2. Easy-Flex lahtikäiv pakiruumikaitse. Veekindlat 
ja libisemisvastast matti on lihtne vastavalt tagumiste 
istmete asendile lahti või kokku pakkida. Täiesti 
lahtipakitult katab see kogu pagasiruumi. 
3. QuickFix alumiiniumist katuselatid koos 
Urban Loader katuseboksiga. Innovaatiline 
QuickFix süsteem võimaldab neid kiirelt ja lihtsalt 
ilma tööriistadeta paigaldada. Sobivad ideaalselt 
jalgrattaraami, suusahoidiku ja katuseboksi 
vedamiseks või auto mahutavuse suurendamiseks.
4. Ümberpööratav pakiruumi põhjavann. Sobib 
ideaalset erinevate esemete ning eriti määrdunud 
asjade vedamiseks. Kaitseb originaalpolstrit ja sobitub 
täpselt pakituumi kujuga. 
5. Premium Grip lumeketid. Need tagavad 
maksimaalse ohutuse ja teelpüsivuse ka kõige 
raskemates talveoludes. Hästi kompaktsed ning tänu 
intuitiivsele automaatmontaaži süsteemile kiirelt ja 
lihtsalt paigaldatavad.

2. 4.3. 5.

Lisavarustus



Avarda oma Renault SCENICu ja GRAND SCENICu
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale 
õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault' edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või 
tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused on kaitstud. 
Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault' eelneva kirjaliku loata.

Renault soovitab
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