Renault Espace
High-tech crossover

LISTAÁR
Motor

ZEN

INITIALE PARIS

TCe 225 FAP EDC

11 299 000

13 299 000

Blue dCi 160 EDC

11 799 000

–

Blue dCi 200 EDC

12 199 000

14 199 000

Kiemelt ajánlatunk

A RENAULT ESPACE
5 év / 150 000 km garanciával és
Assistance szolgáltatással

Az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Renault Crédit finanszírozás

0% THM

forint alapú
finanszírozás*

ÉV
5GARANCIA

RENAULT Espace Initiale Paris
A Renault Espace Initiale Paris verziói ötvözik mindazokat a technológiákat, amelyek a legmagasabb
szinten szolgálják az utasok elégedettségét. A magas minőségű anyagok, az aprólékos kidolgozás és
a kiváló akusztika jelzik, hogy egy különleges autóban utazik. Az exkluzív ametiszt fekete szín kívülről is
megkülönbözteti az Espace Initiale Paris verzióit.

Különleges felszereltségek:
Megjelenés

• Barna vagy szürke és barna tűzött műszerfal
• Barna vagy CAMAIEU-szürke nappabőr üléskárpit
• 19" Initiale Paris könnyűfém felnik
Vezetési élmény

• 4Control négykerék-kormányzás
• Adaptív felfüggesztés

Komfort

• Elektromosan állítható ülések masszázsfunkcióval és
memóriával

• Komfort-fejtámlák
• Fűthető és hűthető első ülések
• Hővédő szinezésű szélvédő
• Elektromosan nyitható csomagtér-ajtó lábérzékelővel
Multimédia

• Bose® Surround hangrendszer 12 hangszóróval

Vezetéstámogató rendszerek

• Easy Park Assist (360° parkolásérzékelők, tolatókamera,
automata parkolórendszer)

• Visio System®: sávelhagyásra figyelmeztetés, távolsági

fényszóró-vezérlés, sebességkorlátozó-tábla felismerés)

• Aktív vészfékező rendszer
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CSOMAGOK
CITY CSOMAG (elektromos csomagtér-ajtó lábérzékelővel, automata parkolóasszisztens ) - Csak EDC
váltós verziókon
TÉLI CSOMAG (fűthető szélvédő, fűthető első és hátsó-szélős ülések, fűthető kormánykerék)
+ Hővédő színezésű szélvédő (manuális váltós verzió esetén fűthető kormánykerék nélkül 200 000)
VEZETÉS CSOMAG (adaptív tempomat, head-up display) + BIZTONSÁG CSOMAG - Csak EDC váltós
verziókon
BIZTONSÁG CSOMAG (Aktív vészfékező rendszer, követési távolságra figyelmeztetés)
4CONTROL CSOMAG (csak EDC verziókon: Négykerék-kormányzás, 19" könnyűfém keréktárcsák,
szabályozható lengéscsillapítás) + Elektromos vezetőülés és memóriás tükrök / BŐR csomag - Csak
EDC váltós verziókon
VISIO CSOMAG (Automata fényszóróvezérlés, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, táblafelismerő
rendszer) + Hővédő színezésű szélvédő

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG, VÉDELEM
Vészfékrásegítő rendszer
ABS blokkolásgátló
Menetstabilizátor és kipörgésgátló
Vezető- és utasoldali frontlégzsák
Oldallégzsákok elöl
Függönylégzsákok az 1. és 2. üléssorban
Magasságban állítható 3-pontos biztonsági övek elöl, erőhatárolóval és dupla övfeszítővel
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen
3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléssorban
Isofix rögzítési pontok
Kikapcsolható utasoldali frontlégzsák
Kétirányban állítható első fejtámlák
Háromirányban állítható első fejtámlák
Komfort fejtámlák
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Holttérfigyelő rendszer
Aktív vészfékasszisztens
Adaptív tempomat

KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS
Sötétített hátsó-oldalsó ablakok
Karosszéria színű lökhárítók
Acélszürke lökhárító-betétek elöl és hátul
Fényes fekete külső tükrök
18" Argonaute könnyűfém keréktárcsák
19" Quartz könnyűfém keréktárcsák
19" Initiale Paris könnyűfém keréktárcsák
Metálfény
Gyöngyházfehér metálfényezés
Ametiszt fekete metálfényezés
Led nappali menetfény
BŐR csomag: Sötétbarna bőr kárpitozás / Világosszürke bőr kárpitozás; 6 irányban elektromosan
állítható masszázsfunkciós fűthető első ülésekkel, a vezetőoldalon memóriával, elektromosan állítható
és behajtható, memóriás tükrökkel
Camaieu szürke nappabőr kárpitozás
Sötétbarna nappabőr kárpitozás
Világosszürke bőr kárpitozás
Sötétbarna bőr és szövet kombinációjú kárpitozás
Sötétbarna belső harmónia
Szürke belső harmónia
Initiale Paris szürke belső harmónia és Initiale Paris középkonzol
Initiale Paris sötétbarna belső harmónia
Nappabőr kormány
Pótszőnyeg az 1. és 2. üléssorban
Initiale Paris pótszőnyeg az 1. és 2. üléssorban
Hologram díszítésű középkonzol
• = széria;    - = nem érhető el
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FELSZERELTSÉG
Sötétbarna dot effect középkonzol
Silver Wood középkonzol
Initiale Paris középkonzol
VEZETÉS
Sebességszabályozó és -korlátozó (Tempomat)
Fűthető első szélvédő
Fűthető hátsó szélvédő
Fűthető kormánykerék
Elektromosan behajtható és állítható, fűthető külső tükrök
Elektromosan behajtható és állítható, fűthető külső tükrök memóriával
Pure Vision led fényszórók
Keréknyomás ellenőrző rendszer
Elektromos parkolófék emelkedőn elindulást segítő rendszerrel
Extended grip tapadássegítő rendszer
Eső- és fényérzékelő automata távolsági fényszóróvezérléssel
Eső- és fényérzékelő
Automata Renault kártya
Elektrokróm belső visszapillantó tükör
Defektjavító készlet
Kisméretű pótkerék
4Control négykerék-kormányzás
Szabályozható lengéscsillapítás
Oldalsó parkolóradar
Sebességváltásra figyelmeztető jelzés
Első és hátsó parkolóradar
Easy park assist automata parkolóasszisztens első és hátsó parkolóradar tolatókamerával
Multi-Sense®
Head-up display
Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
Eco-üzemmód driving eco2 programmal
Követési távolságra figyelmeztetés
KOMFORT
Magasságban állítható első ülések, deréktámasszal a vezetőoldalon / az utasoldalon
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés, magasságban állítható utasülés, deréktámasz a két első
ülésen
10 irányban elektromosan állítható fűthető és hűthető első ülések memóriával és masszázsfunkcióval
Fűthető első és hátsó-szélső ülések
Hővédő színezésű szélvédő uv-védelemmel, fűthető első ülések
3 db különálló, mozgatható, a padlóba süllyeszthető ülés a 2. üléssorban
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Távirányítós központi zár

•

•

Kétzónás automata klíma

•

-

Háromzónás, elől kétoldalt és a hátsó sorban külön szabályozható automata klíma

-

•

Easy-life hűtött, megvilágított fiók-kesztyűtartó

•

•

Panoráma üvegtető

•

•

300 000

300 000

2 db különálló, a csomagtér-padlóba süllyeszthető ülés a 3. üléssorban (szövet vagy bőr hatású)

Nyitható panorámatető
Elektromos mozgatású csomagtér-ajtó lábérzékelővel

City csomag

•

Árnyékoló rolók a hátsó ajtókon

•

•

Elektromos impulzív ablakemelők elöl

•

•

Elektromos impulzív ablakemelők hátul becsípődésgátlóval

•

•

12V-os csatlakozók minden üléssorban

•

•

Olvasólámpák az első és második üléssorban

•

•

Változtatható utastér-világítás

•

•

•

-

200 000

•

-

300 000

KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA
R-Link on-line navigációs és multimédia-rendszer 8,7"-os álló formátumú érintőképernyővel,
usb-csatlakozással, Bluetooth telefonkihangosítóval, Arkamys auditorium hangrendszerrel, 35 európai
ország térképével
R-Link on-line navigációs és multimédia-rendszer 8,7"-os álló formátumú érintőképernyővel,
USB-csatlakozással, Bluetooth telefonkihangosítóval, Bose prémium hangrendszerrel, 35 európai ország
térképével
Fejtámlákba integrált dvd-lejátszó
• = széria;    - = nem érhető el
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GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS*
Zen
Garancia+ 5 év / 200 000 km
EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km

Initiale Paris
120 000
210 000

* A Garancia+ és Easy Service csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben! A feltüntetett Easy Service kedvezményes
ár az autó átvételétől számított 3 hónapig érvényes.

TÉLI SZERELT KERÉK	

RENAULT FINANSZÍROZÁSBA ÉPÍTHETő

140 000 Ft / kerék

559 990 Ft / szett
4 db Quartz 19” alufelni
4 db Nokian 235/55 R19 105V téligumi
4 db TPMS keréknyomás ellenőrző szelep
4 db Felniközép
Szerelés
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MÉRETEK
MÉRETEK (mm)
Tengelytáv

2 884

Teljes hossz

4 857

Teljes szélesség tükrök nélkül / tükrökkel / behajtott tükrökkel

1 888 / 2 128 / 1 914

Teljes magasság menetkészen, normál felfüggesztés-beállítással, 235/65R17 méretű kerekekkel

1 675

Magasság nyitott csomagtér-ajtóval

2 106

CsomagtéR (dm 3 )
Csomagtér térfogata VDA szerint teljesen előretolt 2. üléssorral 5 üléssel / lehajtott 6. és 7. üléssel

785 / 719

Csomagtér térfogata VDA szerint teljesen hátrahúzott 2. üléssorral 5 üléssel / lehajtott 6. és 7. üléssel

680 / 614

Csomagtér térfogata VDA szerint kihajtott 6. és 7. üléssel

247

Csomagtér maximális térfogata VDA szerint lehajtott 2. üléssorral 5 üléssel / 7 üléssel

2 101 / 2 035

A csomagtér-padló alatti tárolórekesz mérete 5 üléses kivitel esetén

106

MŰSZAKI ADATOK
Motor
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus
Motor típusa
Lökettérfogat (cm3)
Furat x löket (mm)
Hengerek száma
Szelepek száma
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)
Legnagyobb nyomaték (Nm)
Befecskendezés típusa
Stop & Start / Energy Smart Management
Részecskeszűrő
SEBESSÉGVÁLTÓ
Sebességváltó típusa
Sebesség 1 000 ford/perc fordulatszámnál (km/h)
1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat
4. fokozat
5. fokozat
6. fokozat
7. fokozat
MENETTELJESÍTMÉNY
Légellenállás
Alaktényező
Legnagyobb sebesség (km/h)
Gyorsítás 0-100 km/h
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (NEDC BT ÉRTÉKEK)
Városi fogyasztás (l/100 km)
Országúti fogyasztás (l/100 km)
Vegyes fogyasztás (l/100 km) (NEDC ciklus szerint)
NEDC szerinti CO2-kibocsátás (g/km)
Üzemanyag-tartály kapacitása (l)
AdBlue tartály mérete (l)
KORMÁNY
Kormány
Fordulókör falak között 2 / 4-kerék kormányzás (m)
Fordulókör járdák között 2 / 4-kerék kormányzás (m)
Kormányfordulatok száma a két végpont között / 4-kerék kormányzás
GUMIABRONCS
17"-os keréktárcsával
18"-os keréktárcsával
19"-os keréktárcsával
Pótkerék
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Blue dCi 160 EDC
Euro 6 / WLTP
4 hengeres változó
geometriájú turbóval,
közös nyomócsöves
befecskendezővel
1 997
85 x 88
4
16
118 (160)
360
közös nyomócsöves
igen / igen
igen

Blue dCi 200 EDC
Euro 6 / WLTP
4 hengeres változó
geometriájú turbóval,
közös nyomócsöves
befecskendezővel
1 997
85 x 88
4
16
147 (200)
400
közös nyomócsöves
igen / igen
igen

TCe 225 FAP EDC
Euro 6 / WLTP

1 798
79,7 x 90,1
4
16
166 (225)
N.A.
többpontos közvetlen
igen / igen
igen

EDC
duplakuplungos
6 sebességes automata

EDC
duplakuplungos
6 sebességes automata

EDC
duplakuplungos
7 sebességes automata

7,79
13,83
22,51
35,32
46,26
55,25
-

7,79
13,83
22,51
35,32
46,26
55,25
-

7,24
11,43
17,87
25,56
33,47
41,85
50,57

0,845
0,30
200
10"50

0,845
0,30
215
9"10

0,845
0,30
224
7"90

5,7 // 6,2
4,8 // 5,1
5,1 // 5,5
135 // 146
58
22,2

6,2 // 6,3
4,7 // 5,1
5,3 // 5,5
139 // 146
58
22,2

9,2 // 10,3
6,3 // 6,4
7,4 // 7,8
168 // 178
58

4 hengeres
turbó, közvetlen
befecskendezéssel

Változó rásegítésű elektromos szervokormány
12,4 / 11,6
11,9 / 11,1
2,9 / 2,5
17'' 235/65R17 104V
18'' 235/60R18 103V
19'' 235/55R19 101W
acél keréktárcsa: 4,5 XB 17 5 45 / abroncs: T135/80R17 103 M

MŰSZAKI ADATOK
FÉK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm)

320 / 28

Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm)

290 / 11

TÖMEG (kg)
Menetkész tömeg opciók nélkül 5 személyes kivitel

1 758

1 765

1 633

Megengedett maximális össztömeg

2 532

2 542

2 417

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege

4 532

4 542

4 417

813

812

783

2 000

2 000

2 000

750

750

750

Hasznos teherbírás (opciók nélkül) 5 személyes kivitel
Fékezett utánfutó maximális tömege
Fékezetlen utánfutó maximális tömege

460 mm

1677 mm

1677 mm

870 mm

1140 mm
1630 mm
1888/2128/1914 mm

1034 mm

2884 mm

939 mm

1621 mm

4857 mm

A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2 kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel
rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltétek 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 150 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, és ingyenes MY Renault regisztrációhoz kötött. A további
részleteket a szerződés részét képező Renault Általános Szerződési Feltételek és a MY Renault Felhasználási Feltételek című dokumentumok tartalmazzák.
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!
*
A finanszírozási ajánlat fogyasztók részére szól, és a 2018.10.01. - 2018.10.31. között megkötött szerződésekre érvényes, valamennyi Renault
személygépjármű modell esetében, kivéve Twingo. A finanszírozás keretében zárt végű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással (1 hónapos BUBOR érték alkalmazásával) és változó kamatfelárral. Finanszírozási feltételek: önerő minimum 35 %,
elektromos autók esetén 40%, futamidő 24 -48 hónap, a finanszírozás minimum összege 600 000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát.
A kamat mértéke a referencia-kamatláb módosulásával minden törlesztési időszakban automatikusan módosul, akkor is, ha a kamatfelár mértéke
változatlan. A finanszírozó a lízingszerződés teljes futamidejére Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Finanszírozó: UniCredit Leasing Hungary Zrt.
A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi
szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu
honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse
fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.
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