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nový MaSter – oSobná verzia

MaSter coMbi MaSter bUS

MaSter coMbi 6/5 alebo 9/8 MieSt
Viacfunkčný, jednoduchý a praktický Master Combi je optimálnym riešením 
na prepravu osôb a tovaru. Športový klub, rekreačné stredisko, verejná 
správa alebo potrebujete len viac priestoru… nech sú vaše podnikateľské 
aktivity akokoľvek rozmanité, Master Combi dokáže vyhovieť všetkým 
vašim požiadavkám. Ku kvalitám, ktoré stoja za obchodným úspechom 
modelu Master, pridáva verzia Master Combi ešte dômyselnú variabilitu 
(dva zadné rady sedadiel je možné vybrať bez použitia náradia) a nebývalý 
komfort: lepšie spracovanie interiéru, klimatizácia (na želanie) na zadných 
sedadlách, trojbodové bezpečnostné pásy integrované do sedadla… 
a navyše veľkorysý prepravný priestor (2,8 m3 L1H1 a 4,7 m3 L2H2). 
Master Combi je úžitkové vozidlo, ktoré oceníte vy i vaši zákazníci.

MaSter bUS 17 MieSt
Potrebujete prepravovať aj 17 osôb a v tých najlepších podmienkach? 

Potom bude pre vás ideálnym pomocníkom kompaktný a pohodlný 
Master Bus. O maximálne pohodlie všetkých cestujúcich sa postará 

v meste aj na diaľnici. Dostatočný priestor na nohy, miesto pod 
sedadlami, police na batožinu po celej dĺžke strechy, individuálne 

vetranie i osvetlenie a klimatizácia na želanie,  prídavné kúrenie na 
zadných sedadlách… aby sa na palube každý cítil naozaj príjemne.

Master ponúka okrem ergonomickej kabíny pre vodiča aj ďalšie 
prednosti nového vozidla. Súčasne je vybavený tiež špecifickými 

prvkami pre verziu bus: stolíky, závesy, či hladký protišmykový 
koberec na podlahe, ktorý sa ľahko udržiava. Školský autobus, 

preprava cestujúcich na letisko alebo do hotela vo vozidle Master Bus 
budú všetky vaše cesty prebiehať v znamení pokoja a pohody.

PrePrava oSÔb
Pohodlie a variabilita.
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Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania 
svojich produktov si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšom 
čase. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch sa dozviete 
u svojho predajcu Renault. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri 
vozidla. Všetky práva sú vyhradené. Zmluvná záruka Renault, jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla Renault. 
Obsah tejto publikácie spadá pod ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek 
formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault, je zakázaná.

www.renault.sk
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Nový Master Combi vyniká svojou variabilitou, vie sa pružne 
prispôsobiť a prepraviť až 9 osôb alebo nadrozmerné predmety.

V novom vozidle Master Bus môže cestovať až 17 osôb, pričom je všetko 
navrhnuté tak, aby sa jazda pre každého cestujúceho stala príjemným 
zážitkom.

PrePravná KaPacita a rozMerY coMbi 6 MieSt
l1h1 l2h2

3,0 t (2,98 t) 3,3 t
Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 992 1 230
Objem (m3) 4,1 6
Šírka otvoru bočných dverí (mm) 1 581 1 780
Výška otvoru bočných dverí (mm) 1 050 1 270
Výška otvoru zadných dverí (mm) 1 627 1 820

l1h1 l2h2

3,0t (2,98t) 3,3t
Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 927 1165
Objem (m3) 2,8 4,7
Šírka otvoru bočných dverí (mm) 1581 1780
Výška otvoru bočných dverí (mm) 1050 1270
Výška otvoru zadných dverí (mm) 1627 1820

PrePravná KaPacita a rozMerY coMbi 9 MieSt
l3h2

3,9 t (3,87 t)
Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 1377
Objem (m3) 0
Šírka otvoru bočných dverí (mm) 1780
Výška otvoru bočných dverí (mm) 1270
Výška otvoru zadných dverí (mm) 1820

PrePravná KaPacita a rozMerY bUS 17 MieSt
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SaMoStatnÉ vetracie otvorY: individuálny 
komfort pre každého.

KoMFort: široká osvetlená ulička umožňuje 
cestujúcim pohyb vo vozidle.

variabilita: poskytnúť každému maximálne pohodlie.

1. Svetelný a dažĎový Senzor
Pomocou svetelného a dažďového senzoru 

reaguje vaše vozidlo automaticky na 
vonkajšie podmienky a v prípade potreby 

spustí stierače alebo rozsvieti svetlá.

2. adaPtívnY eSP + aSr
Systém ESP, spojený so systémom 
detekcie záťaže, koriguje v kritickej 

situácii dráhu vozidla a intenzitu brzdnej 
reakcie prispôsobí zaťaženiu vozidla.

4. airbag Pre vodiča a SPolUJazdca 

5. PevnÉ PrídavnÉ 
Svetlá do záKrUtY

Pri prejazde zákrutou zväčšujú 
osvetlené zorné pole.

6. hMlovÉ SvetloMetY
Zlepšujú viditeľnosť v hmle alebo v daždi.

7. PalUbný Počítač 
Ukazuje informácie dôležité pre 

prevádzku vozidla: prejdený počet 
kilometrov, spotrebu paliva a interval 
pravidelných servisných prehliadok.

8. teMPoMat a obMedzovač 
rýchloSti 

Podľa vašich potrieb zabezpečuje 
konštantnú rýchlosť jazdy alebo 

dodržiavanie obmedzenej rýchlosti.

bezPečnoSť

3. abS
Systém proti zablokovaniu 
kolies ABS s elektronickým 
rozdeľovačom brzdnej sily EBV 
a asistenčným systémom bŕzd 
AFU kontrolujú dráhu vášho 
vozidla pri prudkom brzdení.

Police na batožinU: cestujúci si môžu 
pohodlne odložiť svoje veci a príručnú batožinu.


