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Nový

Renault odporúča



Je krásne byť rodičmi a môcť sa spolu so svojou rodinou vydať 
na cestu do novej epochy, ktorá prichádza po ére tradičných 
veľkopriestorových vozidiel.

Značka Renault, zakladateľ kategórie kompaktných MPV, vám 
s hrdosťou predstavuje Nový SCENIC a Nový GRAND SCENIC. 
Tieto modely boli navrhnuté úplne znova tak, aby spĺňali súčasné 
aj budúce požiadavky všetkých členov rodiny.

Úplne nové proporcie karosérie a zmyselné krivky Nového 
SCENIC a GRAND SCENIC sa rozhodne nestratia v dave. Výrazne 
sklonené predné sklo a panoramatická strecha zvýrazňujú ich 
jednoliatu siluetu. Vysoká bočná línia karosérie im dodáva plynulosť 
a dynamickosť. 

Nová vízia 
rodinného vozidla



Vďaka 20-palcovým kolesám s nízkym valivým odporom, ktoré 
sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých variantov a znižujú 
spotrebu paliva, sa Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC 
svojimi proporciami odlišujú od iných sériovo vyrábaných 
vozidiel. Ich originálne krivky navyše zvýrazňuje dvojfarebná 
karoséria*.

Magnetizujúci štýl dopĺňa charakteristický tvar predných 
a zadných svetlometov. Denné svetlá LED „Edge Light“ 
priťahujú pohľad svojím výrazným dizajnom, ktorý dokresľujú 
zadné svetlá LED s 3D efektom.

* V závislosti od verzie.

Moderné



Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC sú 
navrhnuté tak, aby celej rodine zaistili pohodlné 
a príjemné cestovanie. Množstvo inteligentných 
riešení zodpovedá potrebám používateľov a zvyšuje 
pohodlie na palube.

Panoramatické strešné okno dokonale presvetľuje 
priestranný interiér a vytvára príjemnú atmosféru, 
vďaka ktorej budú vaše cesty plné nezabudnuteľných 
zážitkov. Ponúkajú päť alebo sedem pohodlných miest 
a ako vždy tiež množstvo možností konfigurácie 
interiéru. V Novom Renault GRAND SCENIC sú navyše 
sedadlá v treťom rade plne sklopné, čo umožňuje 
výrazne zväčšiť batožinový priestor.

Výbava zodpovedá životnému štýlu dnešných rodín 
a uľahčuje každodenné cesty autom. 

Ako rodinný 
apartmán



Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC ponúkajú množstvo nápaditých a dobre premyslených riešení, ktoré sa pri cestovaní s rodinou budú hodiť. Posuvná 
stredová konzola Easy Life vodičovi umožňuje prispôsobiť si priestor okolo seba podľa potreby. V prednej polohe tvorí konzola jeden celok s prístrojovou 
doskou, a vytvára tak dojem kokpitu okolo miesta vodiča; pri odsunutí konzoly úplne dozadu vznikne zdieľaný priestor medzi vodičom a spolujazdcom. 
Vnútri konzoly sa nachádzajú praktické úložné priestory vrátane väčšej osvetlenej schránky ukrytej pod roletkou a menšej schránky pod lakťovou opierkou. 
Na zadnej strane konzoly sa okrem praktického odkladacieho priestoru nachádzajú aj dva vstupy USB na nabíjanie multimediálnych zariadení, vstup jack 
a zásuvka 12 V. Ďalším nápaditým prvkom je schránka Easy Life s výnimočnou kapacitou 11,5 l, ktorá sa nachádza pred spolujazdcom v prístrojovej doske.

Dokonale premyslené riešenia



Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC sa bleskurýchlo prispôsobia vašim potrebám. Systém One Touch umožňuje jediným stlačením tlačidla automaticky 
zložiť zadné sedadlá, a vytvoriť tak vo vozidle rovnú plochu uľahčujúcu nakladanie predmetov. Sedadlá je možné sklopiť pomocou rozhrania multimediálneho 
systému R-LINK 2 alebo panela umiestneného v batožinovom priestore. Sedadlá v druhom rade delené v pomere 1/3-2/3 s troma plnohodnotnými miestami 
sú posuvné, a umožňujú tak optimálnym spôsobom využívať priestor v kabíne vozidla. Do objemného a prakticky riešeného batožinového priestoru sa 
spoľahlivo vmestí celá vaša batožina. S týmito vozidlami nájdete vždy riešenie, a to bez ohľadu na to, či chcete cestovať s rodinou alebo priateľmi, alebo 
potrebujete previesť väčší náklad.

Navrhnuté na mieru vašich potrieb



Technológie vyššej triedy

Vitajte v kokpite Nového Renault SCENIC a GRAND SCENIC! Najvýraznejším prvkom palubnej dosky je multimediálny systém R-LINK  2 
s displejom s uhlopriečkou 7 palcov alebo 8,7 palca. Tento intuitívny systém zaisťuje rýchly prístup k mnohým funkciám vozidla vrátane systému 
MULTI-SENSE, ktorý umožňuje vybrať jeden z režimov nastavenia celého vozidla a ambientné osvetlenie kabíny podľa momentálnej nálady. Na farebnom 
head-up displeji sa počas jazdy zobrazujú všetky užitočné informácie. Vodič si tieto informácie môže jednoducho prečítať bez toho, aby spustil oči z diania 
na ceste. Aj rodičia majú právo urobiť si radosť!



Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC vám budú nápomocní v každej situácii. Pokročilé asistenčné systémy ADAS plnia úlohu vášho súkromného asistenta. 
Vďaka nim budú všetky vaše cesty bezpečné a komfortné.

Adaptívny tempomat
Idete príliš blízko vozidla pred vami? Systém automaticky prispôsobí vašu rýchlosť tak, aby vždy 
bola zachovaná bezpečná vzdialenosť medzi vozidlami.

Systém varovania pri prekročení rýchlosti s rozpoznávaním dopravných značiek
Ak prekročíte povolenú rýchlosť, systém vás bude varovať pomocou vizuálnej signalizácie na 
prístrojovom štíte a na farebnom head-up displeji.

Systém detekcie únavy vodiča
Pri prekročení rýchlosti 60 km/h systém neustále monitoruje jazdnú dráhu a upozorní vodiča 
na akékoľvek nezrovnalosti, ktoré by mohli súvisieť s únavou vodiča.

Parkovací asistent Easy Park Assist
Parkovanie nikdy nebolo také jednoduché! Systém meria dostupný priestor a vykoná potrebné 
parkovacie manévre. Odovzdajte mu riadenie a bez problémov zaparkujte.

Účinné asistenčné systémy riadenia
Najvyššia úroveň bezpečnosti
Nový Renault SCENIC získal najvyššie možné hodnotenie 5 hviezdičiek v crash testoch nezávislej organizácie Euro NCAP, ktorá sa zaoberá hodnotením 
bezpečnosti vozidiel.
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1. Vzhľad palubných prístrojov. Jednotlivé jazdné štýly sa líšia štýlom zobrazovania informácií aj ich obsahom. 2. Automatická dvojzónová klimatizácia. Umožňuje vodičovi a spolujazdcovi 
nastaviť si ideálnu teplotu vo svojej časti. 3. Ambientné osvetlenie interiéru. Zvoľte si farbu osvetlenia interiéru podľa aktuálnej nálady. Máte na výber medzi zelenou, béžovou, červenou a fialovou. 
4. Sedadlo vodiča s masážnou funkciou. Špeciálna masážna funkcia sedadla vodiča v režime Comfort s premenlivou intenzitou masáže umožňuje dokonalú relaxáciu. 5. Sila potrebná na otočenie 
volantom. Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC sú vybavené inteligentným posilňovačom riadenia. Odpor volantu je prispôsobený zvolenému jazdnému štýlu. 6. Odozva motora. Ako by 
ste zmenili vozidlo. Reakcia vozidla na stlačenie pedála plynu sa mení v závislosti od zvoleného štýlu jazdy. 7. Zvuk motora. Od veľmi tichého a kultivovaného prejavu až po hlasitý športový zvuk.

Máte veľa nápadov a každý deň túžite po zmene? Niekedy 
potrebujete trochu adrenalínu a inokedy máte zas chuť sa 
upokojiť?

Vďaka systému MULTI-SENSE môžete personalizovať svoje 
jazdné zážitky podľa toho, na čo máte práve chuť, alebo podľa 
toho, aký štýl jazdy uprednostňujete.

Normal, Comfort, Eco, Sport či Perso? Päť nastavení a päť 
neopakovateľných jazdných režimov. Svoje pocity z jazdy 
môžete kedykoľvek zmeniť. So systémom MULTI-SENSE je to 
tak, akoby ste mali niekoľko áut v jednom!

Je príjemné
mať možnosť voľby



Každá cesta môže byť zdrojom výnimočných zvukových zážitkov.

Vďaka spolupráci medzi konštruktérmi značiek Bose a Renault 
vám môžeme ponúknuť výnimočný zvuk v konfigurácii 
navrhnutej špeciálne pre kabínu nového Renault SCENIC 
a GRAND SCENIC.

Systém Bose® Surround vybavený vysokokvalitnými 
reproduktormi je zárukou čistého a harmonického zvuku. 
Hudba doslova obklopuje všetkých pasažierov. Každá nota, 
každý hudobný detail a každá nuansa sú verne reprodukované, 
takže sa vy a vaša rodina budete cítiť ako v koncertnej sále.

Nový rozmer 
kvality zvuku



Všetko na svojom mieste

Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC sú majstrami, pokiaľ ide o premyslené a praktické odkladacie priestory na menšie aj väčšie 
predmety. Ich celkový objem je 63 litrov, čo je v tejto triede vozidiel rekord. Ľahko nájdete miesto na všetky drobnosti, ktoré nesmú chýbať 
na žiadnej ceste, a menej používané predmety môžete uschovať napríklad do úložných priestorov pod podlahou. Okrem toho, že systém 
One Touch umožňuje bleskurýchlo automaticky zložiť zadné sedadlá, je možné sklopiť tiež sedadlo spolujazdca, čo uľahčuje prevážanie 
dlhých predmetov.



Látkové poťahy 

Oceľové disky 20'' , 
dizajn Vortex

Farby karosérie

 •   ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej 
sily a asistenčným systémom bŕzd

 •   Elektronický stabilizačný systém ESC 
s protipreklzovým systémom ASR 
a kontrolou nedotáčavosti CSV

 •  Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
 •   Active Emergency Braking System 
s detekciou chodcov

 •   Systém rozpoznávania dopravných značiek 
s varovaním o prekročení povolenej 
rýchlosti

 •   Systém rozpoznávania dopravných značiek 
(TSR)

 •  Systém kontroly tlaku v pneumatikách
 •  Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
 •   Predný airbag vodiča a spolujazdca 
(možnosť deaktivácie airbagu spolujazdca 
na prednom sedadle)

 •   Bočné airbagy chrániace hrudník a panvu 
na predných sedadlách

 •   Hlavové airbagy pre prvý a druhý rad 
sedadiel

 •   Systém upevnenia detských sedačiek 
ISOFIx na sedadle spolujazdca a na 
bočných miestach v 2. rade sedadiel

 •  Elektrický posilňovač riadenia
 •  Centrálne zamykanie
 •  Poloautomatická parkovacia brzda

 •   Manuálna klimatizácia s elektronickým 
ovládaním

 •   Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky 
nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá

 •  Elektrické ovládanie predných a zadných 
okien
 •   Rádio s Bluetooth®, monochromatický 
displej 4,2’’

 •   Látkové poťahy
 •   Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 
potiahnutý kožou

 •   Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné 
v 6 smeroch. Sedadlo spolujazdca 
manuálne nastaviteľné v 4 smeroch.

 •  Zadné sedadlo delené 1/3-2/3
 •   Schránky pod podlahou (2 vpredu, 2 vzadu)
 •   1 zásuvka 12 V + 1 vstup USB + 1 vstup 
jack vpredu

 •   Vonkajšie kľučky dverí a kryty vonkajších 
spätných zrkadiel vo farbe karosérie

 •   Bočné ochranné lišty čiernej farby
 •  Denné svetlá LED „Edge Light“
 •  Zadné svetlá LED 3D „Edge Light“
 •  Súprava na opravu pneumatík
 •   Oceľové disky kolies 20", dizajn okrasných 
krytov kolies Vortex

* Stupeň výbavy dostupný iba pre Nový SCENIC

LIFE*

Výbava

Biela Nacré**

Modrá Cosmos

Biela Glacier*

* Nemetalický lak.
** Špeciálny metalický lak.
*** Dostupný iba pre Nový SCENIC.
**** Dostupný iba pre Nový GRAND SCENIC.

Sivá Platine

Žltá Miel***

Béžová Dune

Červená Carmin

Hnedá Vison****

Čierna Étoilé

Sivá Cassiopée

Modrá Céleste



 •  Hands-free karta Renault
 •   Dvojzónová automatická klimatizácia
 •   Dažďový a svetelný senzor vrátane 
automatického prepínania diaľkových 
svetiel

 •  Prístrojový štít s multifunkčným farebným 
displejom TFT 7"
 •   Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch 
s manuálne nastaviteľnou bedrovou 
opierkou

 •   Posuvné zadné sedadlo delené 1/3-2/3 
s lakťovou opierkou

 •  Vrecká v operadlách predných sedadiel
 •  Zásuvka pod sedadlom vodiča
 •  Podlaha batožinového priestoru 
s možnosťou konfigurácie do hornej/dolnej 
polohy

 •  1 zásuvka 12 V v batožinovom priestore
 •   Ozdobná chrómovaná lišta nad bočnými 
oknami

 •   Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie 
s dekoratívnym chrómovaným prvkom

 •   Bočné ochranné lišty v čiernej farbe, 
s dekoratívnym prvkom vo farbe chrómu

 •  Strešné lišty (iba GRAND SCENIC)
 •  Predné hmlové svetlomety
 •  Disky kolies z ľahkých zliatin 20”, dizajn 
Silverstone

ZEN (LIFE +)

Látkové poťahyFotografia zobrazuje verziu ZEN s automatickou prevodovkou, s voliteľnou výbavou (multimediálny systém R-LINK 2 so 7-palcovým dotykovým displejom, 
posuvná stredová konzola Easy Life)

Disky kolies z ľahkých zliatin 20” 
dizajn Silverstone

Výbava

 •   Multimediálny systém R-Link 2, displej 7", 
navigačný systém

 •  Systém MULTI-SENSE
 •   Systém rozpoznávania dopravných značiek 
s varovaním o prekročení povolenej 
rýchlosti s integrovanými rýchlostnými 
limitmi z navigácie

 •   Systém varovania pred opustením 
jazdného pruhu

 •   Parkovací asistent s prednými a zadnými 
parkovacími senzormi

 •   Posuvná stredová konzola Easy Life
 •  Zásuvka Easy Life
 •   Stolíky Easy Life vstavané do operadiel 
predných sedadiel

 •   Systém sklápania sedadiel One Touch
 •   Látkové poťahy s prvkami z ekologickej 
kože

 •   Sedadlo spolujazdca manuálne 
nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne 
nastaviteľnou bedrovou opierkou, sklopné

 •   Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky 
nastaviteľné, vyhrievané a sklopné

 •   Slnečné záclonky na zadných oknách 
v druhom rade

 •  2 USB vstupy + 1 vstup jack vpredu
 •   2 USB vstupy (iba na nabíjanie 
multimediálnych zariadení) + 1 vstup jack 
v zadnej časti stredovej konzoly

 •  Zásuvka na 12 V vzadu
 •   Chrómovaná maska chladiča

INTENS (ZEN +)

Látkové poťahy v kombinácii 
s prvkami z ekologickej kože

Fotografia zobrazuje verziu INTENS s automatickou prevodovkou, s voliteľnou výbavou (multimediálny systém R-LINK 2 s 8,7-palcovým dotykovým displejom, 
head-up displej)

Disky kolies z ľahkých zliatin 20”, 
dizajn Exception

Výbava



Technické údaje

 •  12 reproduktorov vrátane subwoofera
 •   Multimediálny systém R-LINK 2 
s dotykovým displejom 8,7’’

 •  Predné svetlomety Full LED Pure Vision
 •   Nastaviteľné opierky hlavy na predných 
sedadlách aj v 2. rade

 •  Elektrochromatické spätné zrkadlo
 •   Vnútorné spätné zrkadlo pre dohľad nad 
deťmi

 •   Nastaviteľná dĺžka sedadla vodiča, 
elektrická regulácia bedrovej opierky 
a masážna funkcia

 •  Volant potiahnutý kožou Nappa
 •  Vnútorné kryty prahov dverí s logom 
BOSE®

 •   2 USB vstupy + 1 vstup jack + 1 čítačka 
kariet SD vpredu

 •  Vonkajšie označenie BOSE®

 •  Zatmavené zadné okná

BOSE (INTENS +)

Látkové poťahy v kombinácii 
s prvkami z ekologickej kože

Fotografia zobrazuje verziu BOSE® s automatickou prevodovkou, s voliteľnou výbavou (head-up displej)

Disky kolies z ľahkých zliatin 20”, 
dizajn Quartz

Výbava
SCENIC / GRAND SCENIC Energy TCe 115 Energy TCe 130 dCi 110 dCi 110 EDC dCi 130 dCi 160 EDC
Druh paliva benzín benzín diesel diesel diesel diesel
Emisná norma Euro 6

Typ prevodovky manuálna 
6-stupňová

manuálna 
6-stupňová

manuálna 
6-stupňová

automatická EDC 
7-stupňová

manuálna 
6-stupňová

automatická EDC 
6-stupňová

Zdvihový objem (cm3)  1198 1198 1461 1461 1598 1598
Priemer valca × dráha piesta (mm) 72,2 x 73,2 72,2 × 73,2 76 × 80,5 76 × 80,5 80 × 79,5 80 × 79,5
Počet valcov/ventilov 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 16 4 / 16
Maximálny výkon v kW EHS (k) pri ot./min 85 (115) pri 4500 96 (130) pri 4500 81 (110) pri 4000 81 (110) pri 4000 96 (130) pri 4 000 118 (160) pri 4 000
Maximálny krútiaci moment v Nm EHS (m.kg) pri ot./min 190 pri 2000 205 pri 2000 260 pri 1750 260 pri 1750 320 pri 1750 360 pri 1750
Systém Stop & Start áno

VÝKONY 
Koeficient SCx (m2) 0,76 / 0,78 0,76 / 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77
Maximálna rýchlosť (km/h) 185 / 183 190 / 188 183 183 190 200
1000 m s pevným štartom (s) 34,0 / 34,6 32,7 / 32,9 34,2 34,1 33,0 32,1
0 – 100 km/h (s) 12,3 / 13,0 11,4 / 11,9 12,4 12,4 11,4 10,7

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2   (PODĽA NORMY NEDC)1  
Kombinovaná premávka (l/100 km) 5,8 / 6,1 5,8 / 6,1 3,4 / 4,0 4,0 4,5 / 4,6 4,5 / 4,7
Mestská premávka (l/100 km) 7,2 / 7,5 7,2 / 7,5 4,2 / 4,4 4,2 5,3 / 5,3 5,0 / 5,3
Mimomestská premávka (l/100 km) 5,0 / 5,3 5,0 / 5,3 3,7 / 3,8 3,9 4,1 / 4,2 4,3 / 4,1
Emisie CO2 129 / 136 129 / 136 100 / 104 104 116 / 119 118 / 122
Objem palivovej nádrže (l) 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53

SYSTÉM RIADENIA 
Elektrický posilňovač riadenia áno
Priemer otáčania medzi obrubníkmi (m) 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39

BRZDOVÝ SYSTÉM 
Vpredu: ventilované kotúče Ø (mm) 320x28 320x28 320x28 320x28 320x28 320x28
Vzadu plné kotúče Ø (mm) 290x11 290x11 290x11 290x11 290x11 290x11

KOLESÁ A PNEUMATIKY 
Rozmery pneumatík 195 / 55 R20
Disky kolies (") 20
HMOTNOSTI (KG)2 
Prevádzková hmotnosť 1503 / 1505 – 1570 1505 / 1505 – 1560 1505 / 1578 – 1607 1576 / 1602 – 1615 1615 / 1615 – 1676 1614 / 1719 – 1735

Maximálna povolená celková hmotnosť 2031 / 2160 – 2244 2021 / 2170 – 2252 2046 / 2200 – 2298 2097 / 2250 – 2306 2123 / 2270 – 2354 2133 / 2340 – 2378

Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu 1850 1850 1850 1850 1850 1850
1  Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné 

porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu spaľovania vám odporúčame preštudovať 
si tipy dostupné na www.renault.sk.

2 Uvedené hmotnosti sa týkajú základnej verzie bez voliteľného príslušenstva a môžu sa líšiť v závislosti od špecifikácií vozidla.
Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z premávky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade s prísluš-
nými predpismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.



SCENIC

GRAND SCENIC 

Štýl

1.

1. Chrómované kryty vonkajších spätných zrkadiel. 
Zaobstarajte si chrómované kryty vonkajších zrkadiel 
a zdôraznite výnimočný štýl vozidla 2. Anténa 
v  tvare žraločej plutvy. Dokonale sa hodí ku 
krivkám karosérie, vnáša eleganciu a športový 
vzhľad. 3. Personalizované kryty Celsium pre disky 
Exception Aeordesign. Tieto kryty umožňujú zmeniť 
dizajn diskov a vylepšujú aerodynamické parametre; 
dostupné v rôznych verziách. 4.  Podsvietenie prahov 
dverí.  Podsvietenie prahov (vybavené automatickým 
spínačom) priťahuje pohľady cez deň aj v noci. 
Hliníková povrchová úprava s nápisom Renault 
chráni prahy dverí pred poškodením. 5. Lišta prahu 
batožinového priestoru. Chráňte zadný nárazník 
svojho vozidla pomocou špeciálnej, mimoriadne 
praktickej lišty na prah batožinového priestoru.

4.3. 5.2.

Rozmery Príslušenstvo

Rozmery (mm) SCENIC GRAND SCENIC
A Celková dĺžka 4406 4 634
B Rázvor 2734 2 804
C Predný previs 931 931
D Zadný previs 741 899
E Rozchod vpredu 1594 1 594
F Rozchod vzadu 1583 1587

G Celková šírka so sklopenými vonkajšími spätnými 
zrkadlami 1866 1 866

G1 Celková šírka vrátane vonkajších spätných zrkadiel 2128 2 128

H Výška nezaťaženého vozidla (so strešnými lištami/
bez nich) 1653 1 655

H1 Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla 2069 2062

J Výška prahu batožinového priestoru nezaťaženého 
vozidla 686 680

K Svetlá výška zaťaženého vozidla 170 159
L Priestor na nohy vo výške kolien v 2. rade 212 109
L1 Priestor na nohy vo výške kolien v 3. rade - 128

SCENIC GRAND SCENIC
M Šírka v lakťoch vpredu 1526 1 526
M1 Šírka v lakťoch v 2. rade 1488 1 475
M2 Šírka v lakťoch v 3. rade - 1 275
N Šírka v ramenách vpredu 1494 1 494
N1 Šírka v ramenách v 2. rade 1388 1 417
N2 Šírka v ramenách v 3. rade - 1 218

P Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných 
miestach (presklená strecha, stála) 918 (918) 918 (923)

P1 Výška pod strechu pod uhlom 14° v 2. rade (presklená 
strecha, stála) 869 (856) 886 (879)

P2 Výška pod strechu pod uhlom 14° v 3. rade (presklená 
strecha, stála) - 814 

Y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti 1069 1 087
Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 1043 1 036
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1132 1128
Z Výška otvoru batožinového priestoru 773 787

SCENIC GRAND SCENIC

Z1 Dĺžka batožinového priestoru za operadlom sedadiel 
v 2. rade 625 1 030

Z3 Dĺžka batožinového priestoru za operadlom sedadiel 
v 3. rade - 419

Z3 Výška pod kryt batožinového priestoru 580 450

Z4
Max. užitočná dĺžka batožinového priestoru (pri 
zložených zadných sedadlách a sklopenom sedadle 
spolujazdca)

2 618 2 847

Objem batožinového priestoru*
Objem batožinového priestoru v 7-miestnej konfigurácii
podľa normy VDA (dm3) - 189

Objem batožinového priestoru v 5-miestnej konfigurácii
podľa normy VDA (dm3) 506 533

Objem batožinového priestoru v 7-miestnej konfigurácii (I) - 233
Objem batožinového priestoru v 5-miestnej konfigurácii (I) 572 596

* So súpravou na opravu pneumatík.



Komfort

1.

2.

4.

3.

1. Obojstranná podlaha batožinového 
priestoru.  Obojstranný koberec 
s textilným povrchom na jednej strane 
a gumovým povrchom na druhej strane 
je vyrobený na mieru z vysokokvalitných 
materiálov. 2. Indukčná nabíjačka na 
inteligentné telefóny. Nevyhnutná na 
nabíjanie inteligentných telefónov počas 
jazdy.  Koniec nevzhľadných káblov! 
3. Vešiak na opierku hlavy. Umožňuje 
zavesiť kabát či sako za predným 
sedadlom. Odoberateľný, jednoduché 
upevnenie. 4. Textilné autokoberce 
Premium. Chránia podlahu batožinového 
priestoru. Sú vyrobené na mieru, ľahko sa 
upevňujú pomocou špeciálnych patentov. 
5. Autoalarm. Bezpečnostný systém 
s  detekciou priblíženia a objemovou 
detekciou detekuje všetky pokusy 
o otvorenie dverí, o vlúpanie do vozidla 
a akýkoľvek pohyb v oblasti batožinového 
priestoru.

5.

Voľný čas

1.

1. Skladací ťažný hák s nosičom bicyklov. Možno ho 
zložiť jedným pohybom ruky, nevidieť ho a nenarúša 
tak dizajn vášho vozidla. 2. Skladacia ochrana 
batožinového priestoru EasyFlex. Protisklzová 
a vodeodolná. Možno ju ľahko rozložiť a zložiť. 
Po rozložení pokrýva celý povrch batožinového 
priestoru. 3. Hliníkové strešné nosiče QuickFix so 
strešným boxom Urban Loader. Jednoduchá a rýchla 
montáž bez použitia náradia vďaka inovačnému 
systému QuickFix. Možno na ne uchytiť nosič 
bicyklov alebo strešný box, ktorý výrazne zvýši 
prepravné možnosti vozidla. 4. Obojstranná vaňa 
do batožinového priestoru. Ideálna na prepravu 
rôznych predmetov, praktická najmä pri prevoze 
znečistených predmetov. Účinne chráni podlahu 
batožinového priestoru a  presne kopíruje tvar 
batožinového priestoru. 5. Snehové reťaze Premium 
Grip. Zaisťujú maximálnu bezpečnosť a optimalizujú 
adhéziu aj v najťažších zimných podmienkach. Ľahko 
sa nasadzujú vďaka automatickej, intuitívnej montáži 
a malým rozmerom.

2. 4.3. 5.

PríslušenstvoPríslušenstvo


