HELT NY

RENAULT
TRAFIC COMBI

partneren til alle dine
køreture

dynamik og
elegance
Ny kølergrill, 17” fælge*, ikonisk C-formede
ʿʸʷʠ˙ˢ˥˟ˬ˚˧˘˥ʡʡʡˇ˥˔Ѓ˖ʶˢˠ˕˜˜˙˔˥˩˘ˡʶ˔˥ˠ˜ˡ˘
Red får rigtigt dynamikken frem. I den
˞ˢˠˣ˟˘˧ˡˬ˗˘˦˜˚ˡ˘˗˘ˣ˔˦˦˔˚˘˥˞˔˕˜ˡ˘
˙˥˘ˠ˛̸˩˘˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˣ˔ˡ˘˟˘˧˦
˘˟˘˚˔ˡ˖˘˔˙˘˧˩˔ˡ˗˥˘˧˕̷ˡ˗ʡ
ʝ˘˞˦˧˥˔˨˗˦˧ˬ˥

6,6-liters easy life-skuffe

komfort og
opkoblingsmuligheder
Den rummelige passagerkabine, de store skyderuder
bagi og en række opbevaringsmuligheder
(op til 86,3 l) bidrager alt sammen til passagerog kørekomforten. Træd ind i et opkoblet univers:
8” skærm med eller uden indbygget navigation*,
trådløs oplader*, spejling af dine smartphoneapps...
*ekstraudstyr
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.

Apple CarPlay™-smartphonespejling

trådløs oplader

˞ˢˡЃ˚˨˥˔˧˜ˢˡˠ˘˗ʬ˦̸˗˘˥

1.000-6.000 liters bagagerumsplads

op til 9 sæder uden at gå på kompromis med bagagerumskapaciteten

Є˘˥˘ˠ˨˟˜˚˛˘˗˘˥
ˇ˥˔Ѓ˖ʶˢˠ˕˜˩˜˟˞˨ˡˡ˘ˢˣ˙ˬ˟˗˘˔˟˟˘˗˜ˡ˘
˕˘˛ˢ˩ˠ˘˗˘ˡ˟˔˦˧˩ˢ˟˨ˠ˘ˡˣ̷ˢˣ˧˜˟
ʩʡʣʣʣ˟ʡ˂˚˧˔˞˞˘˧˩̸˥˘˗˘ˡ˦˨ˡ˜˞˞˘
ˠˢ˗˨˟ˢˣ˕ˬ˚˚˘˗˘˞ˢˡ˦˧˥˨˞˧˜ˢˡˠ˘˗ʦʟʩ
˘˟˟˘˥ʬ˦̸˗˘˥˞˔ˡ˗˨˧˜˟ˣ˔˦˦˘˞˔˕˜ˡ˘ˡ˜
ˇ˥˔Ѓ˖ʶˢˠ˕˜ʟˣ˥̸˖˜˦˧˦ˢˠ˗˨͊ˡ˦˞˘˥˗˘˧ʡ

altid klar til
spontane eventyr
med SpaceClass
I SpaceClass-versionen med Lounge-pakke kan
du hurtigt og nemt forvandlepassagerkabinen
i SpaceClass til en rummelig sovekabine.
Nedfæld sædet, ogvupti har du en
dejlig dobbeltseng med en længde på
190 cm. De tonede rudergiver privatliv.
du kan nemt omdanne sæderækken til en seng

ʾˢˡЃ˚˨˥˔˧˜ˢˡˠ˘˗˘ˡ˛˘˟˧Є˔˗ʤʟʬʣˠ˗ˢ˕˕˘˟˧˦˘ˡ˚

altid sikker på vejen
ˀ˘˗˗˘ˡ˛˘˟˧ˡˬ˘˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖ʶˢˠ˕˜˞˔ˡ˗˨˞͊˥˘ˠ˘˗˞ˢˠˣ˟˘˧˦˜˞˞˘˥˛˘˗ʡʤʪˡˬ˧˧˜˚˘ˢ˚
˚˘ˡˡ˘ˠ˧̸ˡ˞˧˘˙͊˥˘˥˔˦˦˜˦˧˘ˡ˧˦ˬ˦˧˘ˠ˘˥˚͊˥˗˜ˡ˞͊˥˦˘˟ˢ˚˗˜ˡ˘ˠ˔ˡ͊˩˥˘˥ˡ˘ˠˠ˘˥˘ˢ˚ˠ˘˥˘˦˜˞˥˘ʡ

En ny frontairbag ϝ˦ˢˠ˞˔ˡ˙˥˔˞ˢ˕˟˘˦ʟ˦̷˗˨˞˔ˡ
ˠˢˡ˧˘˥˘˘˧˕͊˥ˡ˘˦̸˗˘ϝ˦ˢˠ˕˘˦˞ˬ˧˧˘˥˕˘˚˚˘
˙ˢ˥˦̸˗˘ˣ˔˦˦˔˚˘˥˘˥˦ˢˠ˦˨ˣˣ˟˘ˠ˘ˡ˧˧˜˟˦˜˗˘˔˜˥˕˔˚˚˘ˡ˘ʡ
ˆ˜˞˞˘˥˛˘˗˦˨˗˦˧ˬ˥˘˧ˢˠ˕ˢ˥˗ˢˠ˙˔˧˧˘˥˧˥˘ˣ˨ˡ˞˧˦˦˜˞˞˘˥˛˘˗˦˦˘˟˘˥
ˠ˘˗˦˘˟˘˞˥˔˙˧˕˘˚˥̸ˡ˦˘˥ˢ˚˦˘˟˘˦˧˥˔ˠˠ˘˥ʡ

Tågeforlygterne med drejelys˧̸ˡ˗˘˥˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞ʟ
ˡ̷˥˗˨ˠ˔ˡ͊˩˥˘˥˘˥˩˘˗˟˔˩˘˛˔˦˧˜˚˛˘˗˘˥ʡʷ˨
˞˔ˡ˧˔˚˘˦˩˜ˡ˚˘ˡ˘ˣ̷˘ˡ˦˜˞˞˘˥ˠ̷˗˘ʡ

Takket være et kamera øverst på forruden ˦˞˜˙˧˘˥˙˝˘˥ˡ˟ˬ˦˘˧
˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞˧˜˟ˡ̸˥˟ˬ˦ʟˡ̷˥˗˘˧˘˥ˡ͊˗˩˘ˡ˗˜˚˧ʡʾ˔ˠ˘˥˔˘˧
˔ˡ˔˟ˬ˦˘˥˘˥˟ˬ˦Єˢ˪˦˕˔˦˘˥˘˧ˣ̷˟ˬ˦ʠˢ˚˧˥˔Ѓ˞˙ˢ˥˛ˢ˟˗˘ˡ˘ʡ

Parkeringssensorerne˔˗˩˔˥˘˥˗˜˚ˠˢ˗
˙ˢ˥˛˜ˡ˗˥˜ˡ˚˘˥˕˔˚˩˘˗ʟ˙ˢ˥˔ˡˢ˚˩˘˗˦˜˗˘ˡ˔˙˕˜˟˘ˡ
˩˘˗˛˝̸˟ˣ˔˙˘˧˔˞˨˦˧˜˦˞ˢ˚˩˜˦˨˘˟˧˦˜˚ˡ˔˟ʡ

Adaptiv fartpilot˛˝̸˟ˣ˘˥˗˜˚ˠ˘˗˔˧ˢˣ˥˘˧˛ˢ˟˗˘˘ˡ˦˜˞˞˘˥
˔˙˦˧˔ˡ˗ˠ˘˟˟˘ˠ˗˜˚ˢ˚˗˘˧˙ˢ˥˔ˡ˞͊˥˘ˡ˗˘˞͊˥˘˧͊˝˨ˡ˗˘˥
˞͊˥˦˟˘ˡʡˆˬ˦˧˘ˠ˘˧˔˞˧˜˩˘˥˘˥˕˥˘ˠ˦˘˥ˡ˘ʟˡ̷˥˔˙˦˧˔ˡ˗˘ˡ
˕˟˜˩˘˥˙ˢ˥˞ˢ˥˧ʟˢ˚˦ˣ˘˘˗˘˥˘ˡʟˡ̷˥˗˘˥˜˚˘ˡ˘˥˙˥˜˕˔ˡ˘ʡ

Vognbaneafvigelsesadvarslen˘˥˔˞˧˜˩ˠ˘˟˟˘ˠʪʣ˞ˠʢ˛ˢ˚
ʤʫʣ˞ˠʢ˛ʡˆˬ˦˧˘ˠ˘˧˔˗˩˔˥˘˥˗˜˚ʟ˛˩˜˦˗˨ˢ˩˘˥˦˞˥˜˗˘˥˘ˡˢˣ˧˥˨˞˞˘˧
˘˟˟˘˥˕˥˨˗˧˛˩˜˗˩ˢ˚ˡ˕˔ˡ˘ˠ˔˥˞˘˥˜ˡ˚˨˗˘ˡ˔˧˧̸ˡ˗˘˕˟˜ˡ˞˟ˬ˦˘˧ʡ

Advarselssystemet om biler i den blinde vinkelʟ˦ˢˠ˘˥˔˞˧˜˩˧
ˠ˘˟˟˘ˠʦʣ˞ˠʢ˛ˢ˚ʤʧʣ˞ˠʢ˛ʟ˔˗˩˔˥˘˥˗˜˚˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞ʛ˩˘˗
˛˝̸˟ˣ˔˙˔˗˩˔˥˦˘˟˦˟˔ˠˣ˘˥ʜˢˠ˕˜˟˘˥ʟ˗˘˥˜˞˞˘˞˔ˡ˦˘˦˜˦˜˗˘˦ˣ˘˝˟˘˧ʡ

Hastighedsalarm med vejskiltegenkendelse˜ˡ˙ˢ˥ˠ˘˥˘˥
˗˜˚ˢˠ˛˔˦˧˜˚˛˘˗˦˚˥̸ˡ˦˘˥ˡ˘˩˜˔˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˘ˡ˛˘˗˘ˡˢ˚
˔˗˩˔˥˘˥˗˜˚ʟ˛˩˜˦˗˨ˢ˩˘˥˦˞˥˜˗˘˥˛˔˦˧˜˚˛˘˗˦˚˥̸ˡ˦˘˥ˡ˘ʟ
˧˔˞˞˘˧˩̸˥˘˘˧˞˔ˠ˘˥˔ˣ˟˔˖˘˥˘˧͊˩˘˥˦˧ˣ̷˙ˢ˥˥˨˗˘ˡʡ

Aktivt nødopbremsningssystem˛˝̸˟ˣ˘˥˗˜˚ˠ˘˗˔˧
˨ˡ˗˚̷˞ˢ˟˟˜˦˜ˢˡ˘˥˘˟˟˘˥˥˘˗˨˖˘˥˘˙͊˟˚˘˥ˡ˘˔˙˞ˢ˟˟˜˦˜ˢˡ˘˥˜˕ˬ˘ˡ
˘˟˟˘˥ˣ̷ˠˢ˧ˢ˥˩˘˝˘ˡʟ˗˔˚ˢ˚ˡ˔˧ʡˆ˘ˡ˦ˢ˥˘˥ˡ˘˥˘˚˜˦˧˥˘˥˘˥
˙˔˥˘˙ˢ˥˞ˢ˟˟˜˦˜ˢˡ˘˥ʡʻ˩˜˦˗˨˜˞˞˘˥˘˔˚˘˥˘˥˘˟˟˘˥˜˞˞˘˥˘˔˚˘˥˘˥
˛˨˥˧˜˚˧ˡˢ˞ʟ˨˗˟͊˦˘˦˦ˬ˦˧˘ˠ˘˧ʟˢ˚˕˜˟˘ˡ˕˥˘ˠ˦˘˥ʡ

Træthedsregistreringssystemet˔ˡ˔˟ˬ˦˘˥˘˥˙͊˥˘˥˘ˡ˦
˔˗˙̸˥˗ʟ˜˦̸˥ˠ˘˗˙ˢ˞˨˦ˣ̷˥˔˧˕˘˩̸˚˘˟˦˘˥ˡ˘ʡʸˡ
˩˜˦˨˘˟ˢ˚˛͊˥˕˔˥ˠ˘˗˗˘˟˘˟˦˘˜˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˘ˡ˛˘˗˘ˡ
˔ˡˠˢ˗˘˥˗˜˚ˢˠ˔˧˛ˢ˟˗˘ˡˣ˔˨˦˘ʡ

carlab
farvepalet
hjulkapsler og fælge
sædeindtræk
ambiente
tilbehør
udstyr og ekstraudstyr
motorer
mål

farvepalet

Highland Grey (MP)

hjulkapsler og fælge

Comet Grey (MP)

16” Siras-hjulkapsler

sædeindtræk

Carmine Red (MP)

Midnight Black (MP)

Kompo-sædeindtræk i stof

Glacier White (CO)

Urban Grey (CO)

Capsicum Red (CO)

CO = clearcoat opaque MP: metallak.
billederne er ikke kontraktmæssigt bindende.

Java-sædeindtræk i stof

17” Avens-aluminiumsfælge

ambiente

Combi
Det vigtigste standardudstyr
Design
ϧTofarvet kofanger
ϧKølergrill med kromindfatning
ϧInstrumentpanel med panel og nubret dekor i
Titanium Black højglans
ϧFull-LED forlygter og LED-dagskørelys med C-formet
signaturlys
ϧKompo-sædeindtræk

SpaceClass (udover Combi)
Udstyr
ϧ2-personers sæderække
ϧUdklappelig nøgle med 3 knapper
ϧ12V-stik i midterkonsollen og på 2. række
ϧRadio Connect R&Go (betjeningsknapper på rattet,
USB-port og jackstik, Bluetooth® og R&Go-applikation)
ϧÅbne opbevaringsrum i instrumentpanelet
ϧInstrumentenhed med 3,5” sort/hvidt digitalt display
og analoge instrumenter
ϧHøjdejusterbart førersæde

Det vigtigste standardudstyr
Design
ϧKarrosserifarve på: kofangere for og bag,
baglygteholdere, dørkantsbeskyttelse og sidespejle
ϧKromdetaljer på AC-betjeningselementer, gearknop,
luftdyser, højttalere og indvendige dørhåndtag
ϧLakeret liste øverst
ϧDetaljer i Meteorgrå
ϧEkstra kromdetaljer på kølergrillen
ϧTågeforlygter med kromindfatning
ϧIndtræk af typen Java
ϧTonede ruder
Udstyr
ϧBagagerum med beskyttelse mod indblik udefra
ϧAircondition ECC for og bag + tilskudsvarmer
ϧKabinelys foran inklusive læselamper med tre
lysdioder
ϧLukket opbevaringsrum i instrumentpanelet med to
USB-porte
ϧFørersæde med armlæn
ϧHøjdejusterbart passagersæde med armlæn

ϧInstrumentenhed med 4,2” digitalt farvedisplay og
analoge instrumenter
ϧOplukkelige ruder bag
ϧArmlæn bag
ϧHastighedsadvarsel
ϧForstærket batteri
ϧOpbevaringsskuffe
ϧTræthedsregistrering
ϧAdvarsel om biler i den blinde vinkel
ϧVognbaneassistent (Lane Departure Warning)
ϧBagklap med rude
ϧParkeringssensorer for + bag + på siderne
ϧEasy Link 8” display med navigation,
smartphonespejling (Apple+Android) & DAB
ϧVenstre skydedør med oplukkelig rude
ϧAutomatisk fjernlys
ϧ17” aluminiumsfælge, black diamond
ϧOpvarmede, indklappelige og elektrisk indstillelige
sidespejle
ϧBakkamera
ϧBakspejl med automatisk afblænding
ϧHåndfrit nøglekort
ϧLæderrat med kromdetaljer

tilbehør

1.

1. Coach-cykelholder til anhængertrækket.
Du kan øge lastkapaciteten, så du kan
˧˥˔ˡ˦ˣˢ˥˧˘˥˘ˢˣ˧˜˟Ѓ˥˘˖ˬ˞˟˘˥ˠ˘˗ʶˢ˔˖˛ʠ
cykelholderen til standardanhængertrækket.

2.

3.

4.

5.

2. Forskydelige tagbøjler og skiholder. Skiholderen kan
˙˔˦˧˚͊˥˘˦ˣ̷˧˔˚˕͊˝˟˘˥ˡ˘ʟ˘˥ˠ˘˚˘˧ˡ˘ˠ˔˧˕˥˨˚˘
og kan anvendes til sikker transport af alle typer ski.
3. Belyste dørpaneler. Med sportsligt Renault navn
˕˘˦˞ˬ˧˧˘˥˗˘ˣ̷˘ˡ˦˧˜˟˙˨˟˗ˠ̷˗˘˗͊˥ˣ˔ˡ˘˟˘˥ˡ˘ˠ˘˗
forsinket tænding af hvidt lys, når dørene åbnes.
4.ʵ˔˚˔˚˘˥˨ˠ˦˕˔˞˞˘ˢ˚˟̸˦˦˘˞˔ˡ˧˕˘˦˞ˬ˧˧˘˟˦˘ʡ
ʵ˔˚˔˚˘˥˨ˠ˦˕˔˞˞˘ˡ˘˥ˣ˘˥˙˘˞˧˧˜˟ˡ˘ˠ˧˥˔ˡ˦ˣˢ˥˧
˔˙ˠ˔ˡ˚˘˙ˢ˥˦˞˘˟˟˜˚˘˚˘ˡ˦˧˔ˡ˗˘ʟ˜˦̸˥˚˘ˡ˦˧˔ˡ˗˘ʟ
˦ˢˠ˞˔ˡ˚͊˥˘˕˔˚˔˚˘˥˨ˠˠ˘˧˦ˡ˔˩˦˘˧ʡʷ˘ˡ
beskytter den oprindelige bundbeklædning
˘˙˙˘˞˧˜˩˧ˢ˚˘˥˧˜˟ˣ˔˦˦˘˧ˣ˘˥˙˘˞˧˧˜˟˕˔˚˔˚˘˥˨ˠˠ˘˧˦
˨˗˙ˢ˥ˠˡ˜ˡ˚ʡʿ̸˦˦˘˞˔ˡ˧˕˘˦˞ˬ˧˧˘˟˦˘ˡ˗̸˞˞˘˥
ˢ˚˕˘˦˞ˬ˧˧˘˥˕˜˟˘ˡ˦˟̸˦˦˘ˢˠ˥̷˗˘ʡ
5.ʺ˨ˠˠ˜ˠ̷˧˧˘ʡʵ˘˦˞ˬ˧˚˨˟˩˘˧˜ˣ˔˦˦˔˚˘˥˞˔˕˜ˡ˘ˡ
˩˘˗˛˝̸˟ˣ˔˙ˠ̷˧˧˘˥ʟ˦ˢˠ˘˥˗˘˦˜˚ˡ˘˧
specielt til din bil. De er vandtætte og lette
at vedligeholde og kan fastgøres hurtigt ved
hjælp af de passende sikkerhedsclips.

motorer
Blue dCi 150

Blue dCi 150 EDC

ʶ˘˥˧˜Ѓ˖˘˥˜ˡ˚

Blue dCi 170 EDC

M1

Motorer
ʵ˥̸ˡ˗˦˧ˢ˙

ʷ˜˘˦˘˟

ˀ˔˞˦ʡˬ˗˘˟˦˘˞ˊʸʸʶʛ˛˞ʜ˩˘˗ˢˠ˗˥ʡʢˠ˜ˡʡ
ˀ˔˞˦ʡ˗˥˘˝ˡ˜ˡ˚˦ˠˢˠ˘ˡ˧ˁˠʸʸʶ˩˘˗ˢˠ˗˥ʡʢˠ˜ˡʡ

ʤʤʣʛʤʨʣʜ˩˘˗ʦʡʨʣʣ

ʤʤʣʛʤʨʣʜ˩˘˗ʦʡʨʣʣ

ʤʥʨʛʤʪʣʜ˩˘˗ʦʡʨʣʣ

ʦʨʣ˩˘˗ʤʡʨʣʣ

ʦʨʣ˩˘˗ʤʡʨʣʣ

ʦʫʣ˩˘˗ʤʡʨʣʣ

ʼˡ˗˦ˣ˥͊˝˧ˡ˜ˡ˚˦˧ˬˣ˘

ʶˢˠˠˢˡ˥˔˜˟ʞ˧˨˥˕ˢ˟˔˗˘˥ˠ˘˗˩˔˥˜˔˕˟˘˗ˬ˦˘˥

ˆ˟˔˚˩ˢ˟˨ˠ˘ˡʛ˖˖ˠʜ

ʤʡʬʬʪ

ʴˡ˧˔˟˖ˬ˟˜ˡ˗˥˘ʢ˩˘ˡ˧˜˟˘˥

ʧˣ̷˥̸˞˞˘ʢʤʩ

ʸˠ˜˦˦˜ˢˡ˦˦˧˔ˡ˗˔˥˗

ʸ˨˥ˢʩ

ˆ˧˔˥˧ʠ˦˧ˢˣʠ˦ˬ˦˧˘ˠ

Ja
˂ˣ˧˜˟ʦʣʡʣʣʣ˞ˠʢʥ̷˥ʛʤʜ

ˆ˘˥˩˜˖˘˜ˡ˧˘˥˩˔˟

Præstationer
ˇˢˣ˛˔˦˧˜˚˛˘˗ʛ˞ˠʢ˛ʜʢʣʠʤʣʣ˞ˠʢ˛ʛ˦˘˞ʡʜ

ʤʪʫʢʤʦʟʩ

ʤʪʫʢʤʤʟʩ

ʤʫʩʢʤʣʟʩ

ˀ˔ˡ˨˘˟˚˘˔˥˞˔˦˦˘

ʴ˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞ʸʷʶʠ˗ˢ˕˕˘˟˧˞ˢ˕˟˜ˡ˚˦˚˘˔˥˞˔˦˦˘

ʴ˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞ʸʷʶʠ˗ˢ˕˕˘˟˧˞ˢ˕˟˜ˡ˚˦˚˘˔˥˞˔˦˦˘

Gearkasse
ʺ˘˔˥˞˔˦˦˘˧ˬˣ˘
ʴˡ˧˔˟˚˘˔˥

ʩ

Styretøj
ˉ˘ˡ˗˘˗˜˔ˠ˘˧˘˥ˠ˘˟˟˘ˠ˞˔ˡ˧˦˧˘ˡʢˠ˘˟˟˘ˠ˩̸˚˚˘ʛˠʜ

ʾˢ˥˧˔˞˦˘˟˔˙˦˧˔ˡ˗ʭʤʥʟʧʢʤʥʟʫϝʿ˔ˡ˚˔˞˦˘˟˔˙˦˧˔ˡ˗ʭʤʦʟʫʢʤʧʟʦ

Bremsesystem
ʴʵˆˠ˘˗ʸʵʴˢ˚˔˗˔ˣ˧˜˩˧ʸʵˉʢʸˆ˃ˠ˘˗ʴˆ˅

ˆ˔ˠ˦˧˔ˡ˗˔˥˗

ʹˢ˥˥˘˦˧ʭ˩˘ˡ˧˜˟˘˥˘˗˘˦˞˜˩˘˕˥˘ˠ˦˘˥̪ʛˠˠʜ˫˧ˬ˞˞˘˟˦˘ʛˠˠʜ

ʥʬʩ˫ʥʫ

ʵ˔˚˘˦˧ʭ˨˩˘ˡ˧˜˟˘˥˘˗˘˦˞˜˩˘˕˥˘ˠ˦˘˥̪ʛˠˠʜ˫˧ˬ˞˞˘˟˦˘ʛˠˠʜ

ʥʫʣ˫ʤʥ

Brændstofforbrug og emissioner(2)
ˊʿˇ˃ʛʦʜ

ʶ˘˥˧˜Ѓ˖˘˥˜ˡ˚˦ˣ˥ˢ˧ˢ˞ˢ˟
ʸ˖ˢʠ˜ˡ˗˦˧˜˟˟˜ˡ˚

Ja

ʵ˥̸ˡ˗˦˧ˢ˙˧˔ˡ˞ʛ˟ʜ

ʫʣ

ʴ˗ʵ˟˨˘̀ʠ˧˔ˡ˞ʛʧʜʛ˟ʜ

ʥʧʟʪ

ˀ˜ˡʡʢˠ˔˞˦ʡʶ˂2ʠ˘ˠ˜˦˦˜ˢˡ˘˥ʛ˚ʢ˞ˠʜʛ˕˟˔ˡ˗˘˧˞͊˥˦˘˟ʜ
ˀ˜ˡʡʢˠ˔˞˦ʡ˕˥̸ˡ˗˦˧ˢ˙˙ˢ˥˕˥˨˚˩˘˗˕˟˔ˡ˗˘˧˞͊˥˦˘˟ʛ˞ˠʢ˟ʜ

ʤʫʦʢʥʣʥʟʦ

ʤʫʩʟʥʢʥʣʫʟʤ

ʤʫʩʟʥʢʥʣʫʟʤ

ʤʧʟʦʢʤʦʟʣ

ʤʧʟʤʢʤʥʟʪ

ʤʧʟʤʢʤʥʟʪ

ʛʤʜʸˡˠˢ˧ˢ˥˕˥˨˚˘˥ˢ˟˜˘˧˜˟˦ˠ͊˥˜ˡ˚ˢ˚˧˜˟˞͊˟˜ˡ˚˔˙˗˘˕˘˩̸˚˘˟˜˚˘˗˘˟˘ʡʷ˘˧˘˥ˡˢ˥ˠ˔˟˧˔˧˦˞˨˟˟˘˘˙˧˘˥˙ˬ˟˗˘ˢ˟˜˘˘ˡ˘˟˟˘˥Є˘˥˘˚˔ˡ˚˘ˠ˘˟˟˘ˠ˧ˢˢ˟˜˘˦˞˜˙˧ʡʛʥʜʵ˥̸ˡ˗˦˧ˢ˙˙ˢ˥˕˥˨˚ˢ˚ʶ˂2ʠ˘ˠ˜˦˦˜ˢˡ˘˥˘˥˕˘˥˘˚ˡ˘˧ˣ̷˕˔˚˚˥˨ˡ˗˔˙˘ˡ˥˘˚˨˟˘˥˘˧˦˧˔ˡ˗˔˥˗ˠ˘˧ˢ˗˘ʡˀ˘˧ˢ˗˘ˡ˘˥˘ˡ˦˙ˢ˥˔˟˟˘˕˜˟ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧˘˥
ˢ˚˚͊˥˗˘˧ˠ˨˟˜˚˧˔˧˦˔ˠˠ˘ˡ˟˜˚ˡ˘˕˜˟˘˥ʡʛʦʜˊʿˇ˃ʛˊˢ˥˟˗˪˜˗˘ʻ˔˥ˠˢˡ˜˦˘˗ʿ˜˚˛˧ˉ˘˛˜˖˟˘˦ˇ˘˦˧˃˥ˢ˖˘˗˨˥˘˦ʜʭʼ˙ˢ˥˛ˢ˟˗˧˜˟ˁʸʷʶʠˣ˥ˢ˧ˢ˞ˢ˟˟˘ˡ˩˜˦˘˥˗˘ˡˡ˘ˡˬ˘ˣ˥ˢ˧ˢ˞ˢ˟˩̸˥˗˜˘˥ʟ˗˘˥˟˜˚˚˘˥ˠ˘˚˘˧˧̸˧˧˘˥˘ˢˣ˔˗˗˘˩̸˥˗˜˘˥ʟ˗˘˥˚̸˟˗˘˥˨ˡ˗˘˥˥˘˘˟˟˘˞͊˥˦˘˟˦˕˘˧˜ˡ˚˘˟˦˘˥ʡʛʧʜʷ˘˧˥˘˘˟˟˘˕˥̸ˡ˗˦˧ˢ˙ʠˢ˚
ʴ˗ʵ˟˨˘̀ʠ˙ˢ˥˕˥˨˚˔˙˛̸ˡ˚˘˥˔˙˕˥˨˚˘ˡ˔˙˕˜˟˘ˡʟ˕˜˟˘ˡ˦˨˗˦˧ˬ˥ʟ˕˥˨˚˘˥˘ˡ˦˞͊˥˘˦˧˜˟ˢ˚˕˘˟˔˦˧ˡ˜ˡ˚˘ˡ˔˙˕˜˟˘ˡʡ

fælge og dæk
Sommerdæk
ʷ̸˞ʠʢ˙̸˟˚˦˧͊˥˥˘˟˦˘
Mærke

Helårsdæk

ʥʤʨʢʩʨ˅ʤʩ

ʥʣʨʢʩʨ˅ʤʩ

ʥʣʨʢʩʨ˅ʤʩ

ʥʤʨʢʩʣ˅ʤʪ

ʥʤʨʢʩʨ˅ʤʩ

ʺˢˢ˗ˬ˘˔˥
ʸ˙Ѓ˖˜˘ˡ˧˚˥˜ˣʶ˔˥˚ˢ

ʺˢˢ˗ˬ˘˔˥
ʸ˙Ѓ˖˜˘ˡ˧˚˥˜ˣʶ˔˥˚ˢ

ʵ˥˜˗˚˘˦˧ˢˡ˘
ʷ˨˥˔˩˜˦˅ʩʩʣ

ʺˢˢ˗ˬ˘˔˥
ʸ˙Ѓ˖˜˘ˡ˧˚˥˜ˣʶ˔˥˚ˢ

ʶˢˡ˧˜ˡ˘ˡ˧˔˟
ˉ˔ˡʶˢˡ˧˔˖˧ʧˆ˘˔˦ˢˡ
C

ʵ˥̸ˡ˗˦˧ˢ˙˘˙˙˘˞˧˜˩˜˧˘˧˦˞˟˔˦˦˘

B

B

B

B

ˉ̷˗˚˥˘˕˦˞˟˔˦˦˘

A

A

A

A

A

ʪʣ˗ʵʴ˩˘˗ʫʣ˞ˠʢ˛
ʩʦʟʬ˗ʵʴ˩˘˗ʨʣ˞ˠʢ˛

ʩʬ˗ʵʴ˩˘˗ʫʣ˞ˠʢ˛
ʩʤʟʬ˗ʵʴ˩˘˗ʨʣ˞ˠʢ˛

ʪʥ˗ʵʴ˩˘˗ʫʣ˞ˠʢ˛
ʩʪ˗ʵʴ˩˘˗ʨʣ˞ˠʢ˛

ʩʬ˗ʵʴ˩˘˗ʫʣ˞ˠʢ˛
ʩʥʟʪ˗ʵʴ˩˘˗ʨʣ˞ˠʢ˛

ʪʦ˗ʵʴ˩˘˗ʫʣ˞ˠʢ˛
ʩʪʟʤ˗ʵʴ˩˘˗ʨʣ˞ˠʢ˛

ˈ˗˩˘ˡ˗˜˚˦˧͊˝ʛ˗ʵʜ

mål (mm)
L1H1

L2H1

ʤʡʬʪʦ

ʤʡʬʪʧ

ʥʣʪ
ʤʡʣʤʧ

ʤʬʣ
ʦʡʣʬʫ
ʨʡʣʫʣ

ʬʩʫ

ʤʡʩʩʥ

ʤʡʣʤʧ

ʦʡʧʬʫ
ʨʡʧʫʣ

ʬʩʫ

ʤʡʩʩʥ

ʩʬʦ

ʤʡʩʤʩ
ʤʡʬʨʩ
ʥʡʦʤʥ

ʬʣʫ

ʤʡʧʤʦ

L1H1

L2H1

ʨʡʣʫʣ

ʨʡʧʫʣ

ˆ˞ˬ˗˘˗͊˥˜˦˜˗˘ˡʟ˗͊˥̷˕ˡ˜ˡ˚˦˕˥˘˗˗˘ʩʣʣˠˠ˙˥˔˚˨˟˩˘˧

ʬʣʪ

ʬʣʪ

ʤʡʬʨʩʢʥʡʦʤʥ

ʤʡʬʨʩʢʥʡʦʤʥ

ˆ˞ˬ˗˘˗͊˥˜˦˜˗˘ˡʟ˗͊˥̷˕ˡ˜ˡ˚˦˕˥˘˗˗˘ʤʣʣˠˠ˙˥˔˚˨˟˩˘˧

ʤʡʣʦʣ

ʤʡʣʦʣ

ˆ˞ˬ˗˘˗͊˥˜˦˜˗˘ˡʭ˗͊˥̷˕ˡ˜ˡ˚˦˛͊˝˗˘

ʤʡʥʫʧ

ʤʡʥʫʧ

Udvendige mål
ʿ̸ˡ˚˗˘
ʵ˥˘˗˗˘ˠ˘˗ʢ˨˗˘ˡ˦˜˗˘˦ˣ˘˝˟˘

L1H1

L2H1

Skydedør i siden

ʻ͊˝˗˘˨˗˘ˡ˟˔˦˧

ʤʡʬʪʦ

ʤʡʬʪʧ

ʴ˞˦˘˟˔˙˦˧˔ˡ˗

ʦʡʣʬʫ

ʦʡʧʬʫ

˂˩˘˥˛̸ˡ˚˙ˢ˥˔ˡ

ʤʡʣʤʧ

ʤʡʣʤʧ

Bagdør

˂˩˘˥˛̸ˡ˚˕˔˚ˣ̷

ʬʩʫ

ʬʩʫ

ʵ˔˚˗͊˥ʟ˗͊˥̷˕ˡ˜ˡ˚˦˕˥˘˗˗˘ʪʣˠˠ˙˥˔˚˨˟˩˘˧

ʹ˥˜˛͊˝˗˘˩˘˗˘˚˘ˡ˩̸˚˧

ʥʣʪ

ʤʬʣ

ʷ͊˥̷˕ˡ˜ˡ˚˦˛͊˝˗˘˙ˢ˥ʤʫʣ̂ʢ˕˔˚˞˟˔ˣ
ʿ̸˦˦˘˛͊˝˗˘

ʤʡʦʬʤ

ʤʡʦʬʤ

ʤʡʦʥʣʢʤʡʥʬʨ

ʤʡʦʥʣʢʤʡʥʬʨ

ʨʨʥ

ʨʨʥ

Indvendige mål
3

ʿ˔˦˧˟̸ˡ˚˗˘ʝ˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫʢʬ˦̸˗˘˥

ʪʦʩ

ʤʡʤʦʩ

Effektiv volumen** (m )

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫʢʬ˦̸˗˘˥ʢʦʡ˥̸˞˞˘˞˟˔ˣˣ˘˧˙˥˘ˠ

ʤʡʤʨʥ

ʤʡʨʨʥ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫʠʬ˦̸˗˘˥

1

ʤʡʫ

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨʢʩ˦̸˗˘˥

ʤʡʩʨʣ

ʥʡʣʨʣ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʫʠʬ˦̸˗˘˥ʢʦʡ˥̸˞˞˘˞˟˔ˣˣ˘˧˙˥˘ˠ

ʥʡʨ

ʦʡʧ

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨʢʩ˦̸˗˘˥ʢʥʡ˥̸˞˞˘˞˟˔ˣˣ˘˧˙˥˘ˠ

ʥʡʣʩʩ

ʥʡʧʩʩ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨʠʩ˦̸˗˘˥

ʦʡʥ

ʧʡʤ

˜˩˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʥʠʦ˦̸˗˘˥ʛ˘˙˧˘˥˔˙ˠˢˡ˧˘˥˜ˡ˚˔˙˥̸˞˞˘ʥʜ

ʥʡʨʦʪ

ʥʡʬʦʪ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʨʠʩ˦̸˗˘˥ʢʥʡ˥̸˞˞˘˞˟˔ˣˣ˘˧˙˥˘ˠʛʶˢˠ˕˜ˁʤʜ

ʧʡʪ

ʨʡʪ

ˀ˔˞˦˜ˠ˔˟˜ˡ˗˩˘ˡ˗˜˚˕˥˘˗˗˘

ʤʡʩʩʥ

ʤʡʩʩʥ

ˉ˘˥˦˜ˢˡˠ˘˗ʥʠʦ˦̸˗˘˥ʛ˘˙˧˘˥˔˙ˠˢˡ˧˘˥˜ˡ˚˔˙˥̸˞˞˘ʥʜ

ʨʡʥ

ʩ

ʵ˥˘˗˗˘ˠ˘˟˟˘ˠ˛˝˨˟˞˔˦˦˘˥

ʤʡʥʩʫ

ʤʡʥʩʫ

ʝʿ˔˦˧˟̸ˡ˚˗˘ˣ̷˚˨˟˩˘˧ˠ˘˗˕˔˚˞˟˔ˣʝʝˉʷʴʠˠ˘˧ˢ˗˘ˡʭ˃˟˔˗˦˘ˡˠ̷˟˘˦˩˘˗˛˝̸˟ˣ˔˙ʤʠ˟˜˧˘˥˦˘˟˘ˠ˘ˡ˧˘˥ˠ˘˗˘ˡ˦˧͊˥˥˘˟˦˘ˣ̷ʥʣʣ˫ʤʣʣ˫ʨʣˠˠʡ
ʵ˔˚˔˚˘˥˨ˠ˦˩ˢ˟˨ˠ˘ˡˠ˘˗˕˔˚˔˚˘ˡ˘˧ʛ˘˞˦˧˥˔˨˗˦˧ˬ˥ʜʡ

ʸ˙˙˘˞˧˜˩˛͊˝˗˘

ʤʡʦʩʬ

ʤʡʦʩʬ

udstyr og ekstraudstyr
Combi

SpaceClass

ã

-

Udvendigt
Kølergrill med kromgreb; forreste kofanger, sidespejlskapper, sidestolper bag og sidebeskyttelseslister delvist i karrosserifarve; matsort kofanger bag
Designpakke: kølergrill med kromdekor, tofarvet kofanger foran, sidestolper bag og dørkantsbeskyttelse i karrosserifarve
Style-pakke: kromdekor på kølergrillen, forreste kofanger og sidestolper bag komplet i karrosserifarve, dørkantsbeskyttelse og sidespejlskapper i karrosserifarve, bageste kofanger delvist i karrosserifarve
Komplet Style-pakke: kromdekor på kølergrillen, forreste kofanger komplet i karrosserifarve, sidestolper bag, dørkantsbeskyttelse, sidespejlskapper, sidebeskyttelse og bageste kofanger i karrosserifarve
Metallak/speciallakering efter forespørgsel
Mørkt tonet bagrude
Mørkt tonede ruder (90 % tonede)
16” navkapsler, SIRAS
17” letmetalfælge, AVENS
17” letmetalfælge, black diamond

¤

-

¤

-

¤

ã

¤

¤

¤

ã

-

ã

ã

-

¤

-

-

ã

Indvendigt design
Langsgående dekor på instrumentpanelet i blankt titansort og matsort materiale med polstring, åbne opbevaringsrum
Langsgående dekor på instrumentpanelet i blankt titansort og matsort materiale med polstring, lukkede opbevaringsrum
Indfatning i mat krom omkring luftdyser, højttalere, kontrolpanel til airconditionanlæg, emblem på gearvælgeren og indvendige dørhåndtag
Rat med skumpolstring og dekor i sort højglans
Plastovertrukket tekstilrat med mat kromdekor på rattet og gearkulissen
Læderrat* med mat kromdekor på rattet og gearkulissen
Sædeindtræk, Kompo
Sædeindtræk, Black Java

ã

-

¤

ã

¤

ã

ã

-

¤

-

¤

ã

ã

-

¤

ã

Sikkerhed
ʴʵˆˠ˘˗ʸʵˉʛ˘˟˘˞˧˥ˢˡ˜˦˞˕˥˘ˠ˦˘˞˥˔˙˧˙ˢ˥˗˘˟˜ˡ˚ʜˢ˚ˡ͊˗˕˥˘ˠ˦˘˔˦˦˜˦˧˘ˡ˧ʟ˞ˢ˕˟˘˧ˢˣ˧˜˟Ѓ˥˘˦˞˜˩˘˕˥˘ˠ˦˘˥
Frontairbag med programmerbar modstand i førersiden, nakkestøtter og trepunktsseler (inkl. selekraftbegrænser og selestrammer)
Frontairbag i passagersiden (kan frakobles) til passageren på midterste og yderste siddeplads
Gardinairbags og sideairbags (i passagersiden er enkelt passagersæde en forudsætning for sideairbag)
Elektronisk startspærre
Centrallås med fjernbetjening og automatisk låsning af alle døre under kørsel
Belastningsreguleret elektronisk stabilitetskontrol ESP, Extended Grip, Hill Start Assist, vogntogsstabilisering, belastningsreguleret styring
ʼ˦ˢЃ˫ʠ˙ˢ˥˔ˡ˞˥˜ˡ˚˘˥ˣ̷˙͊˥˦˧˘˦̸˗˘˥̸˞˞˘
Dækoppumpnings- og reparationssæt
16” reservehjul med stålfælg, under karrosseriet
Tyverisikret reservehjulsholder (forudsætter reservehjul)
Forberedelse til alarm
Manuel børnesikring
Dæktryksovervågning

¤

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

¤

¤

ã

ã

¤

¤

¤

¤

ã

ã

ã

ã

¤

ã

Førerassistentsystem
Fartpilot/fartbegrænser (bremsning ned ad bakke)
Fartbegrænser 90/100/110/120 eller 130 km/h
Adaptiv fartpilot
Vinduesviskere med regnsensor

¤

¤

¤

¤

ã

ã

¤

ã

¤

ã

¤

ã

¤

ã

¤

ã

¤

ã

ã

ã

Aktiv sikkerhed
Afstandsadvarsel
Aktiv nødopbremsning med registrering af køretøjer
Vognbaneafvigelsesadvarsel
Advarsel om biler i den blinde vinkel
Hastighedsadvarsel med vejskiltegenkendelse
Træthedsregistrering

Parkeringssensorer
Parkeringssensorer – advarsler med lys og lyd
Parkeringssensorer for/bag/for og på siderne – advarsler med lys og lyd
Bakkamera med visning på skærmen i bakspejlet eller på Easy Link-skærmen (afhængigt af ekstraudstyr)

äªªãªªä

ã

¤

ã

ã

ã

ã

ã

Belysning
Ekstra LED-tågelys med kurvelys
Pure Vision full-LED
Automatisk nærlys
Fjernlysassistent

ã

ã

¤

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

Kørsel
Eco-knap
Kørselsdata: gennemsnitshastighed, totalt/gennemsnitligt/aktuelt brændstofforbrug, estimeret rækkevidde, ur, triptæller med visning af totalt antal km og enkelte køreture
Visning af udetemperatur

Combi

SpaceClass

¤

ã

Komfort
Renault håndfrit nøglekort med mulighed for låsning/oplåsning af kun bagagerummet
Indklappelig nøgle med tre knapper (reservenøglen er ikke indklappelig) inklusive fjernbetjening med mulighed for låsning/oplåsning af kun bagagerummet
Reservenøgle
ˀ˔ˡ˨˘˟˧˩˔˥ˠ˘ʠˢ˚˔˜˥˖ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ˔ˡ˟̸˚ˠ˘˗ˣˢ˟˟˘ˡЃ˟˧˘˥
Automatisk klimaanlæg ECC for og bag
Ekstra, ikke-programmerbart 5 kW-varmesystem til hurtigere opvarmning af kabinen
Kabinelys foran med to halogenlæselamper
Kabinelys foran inklusive læselamper med tre lysdioder
Afkølet handskerum med lys (forudsætter AC)
Easy life afkølet skuffe (forudsætter AC)
Elruder/med et-tryks-funktion i førersiden
Elektrisk indstillelige sidespejle med varme
Elektrisk indstillelige og indklappelige sidespejle
Bakspejl med automatisk afblænding og automatisk skift mellem dags- og natfunktion
Instrumentenhed med 3,5” digitalt display i sort/hvid og analoge instrumenter
Instrumentenhed med 4,2” digitalt farvedisplay og analoge instrumenter
Servostyring, 4-eget rat med højde og længdeindstilling

ã

-

¤

¤

ã

-

-

ã

ã

ã

ã

-

¤

ã

ã

-

¤

ã

ã

ã

ã

ã

¤

ã

¤

ã

ã

-

¤

ã

ã

ã

Sæder
Førersæde med forstærkede sider, længdeindstilling og justerbar ryglænshældning
Armlæn ved fører- og passagersæde (enkeltsæder)
Forsæde til to passagerer, med forstærkede sider og opbevaringsrum under sædet
Passagersæde foran: Delt komfortsæde, som kan justeres i højde- og længderetning, kan forskydes frem og tilbage og med justerbar ryglænshældning, med justerbar lændestøtte og armlæn
Forsæder med varme (i tilfælde af dobbeltsæde i passagersiden: dobbeltsæde uden varme)
Første sæderække bag: samlet sæde med tre siddepladser (ryglænet kan klappes ned i forholdet 1/3)
Anden sæderække bag: samlet sæde med tre siddepladser (indstillelig ryglænshældning, kan klappes ned og fjernes helt)
Uden samlet sæde i anden sæderække
Armlæn ved bagsæderne
Lounge-pakke: to drejelige sæder på anden sæderække, bord & mulighed for en seng på 1,90 m
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Multimedie
Trådløs smartphoneoplader (du skal kontrollere, om din telefon er kompatibel)
To USB-porte i det midterste opbevaringsrum i instrumentpanelet
12 V-stik ved første og anden sæderække
Radio Connect R&Go med ratbetjening, USB-port foran, Bluetooth® og R&Go-appen
Easy link med 8” skærm: opkoblet multimediesystem med 8” touchscreen, kompatibel med Android Auto™ og Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB-port foran
Easy link med 8” skærm og navigation: opkoblet multimediesystem med 8” touchscreen, kompatibel med Android Auto™ og Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB-port foran
Digital radio (DAB)
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Døre og ruder
Skydedør med rude, højre side
Skydedør med rude, venstre side
Oplukkelig rude, højre side
Oplukkelig rude, venstre side
Bageste del af karrosseriet med ruder
ʤʫʣ̂ʠЄ͊˝˗͊˥ˠ˘˗˥˨˗˘
Bagklap med rude
Bagrudevisker og opvarmet bagrude
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Last og opbevaring
Forstærkede lastøjer på bilens bund – 6 stk. i L1, 8 stk. i L2 (490 daN ved 30 s, standard ISO-2 7956)
Robust bagagerumsafdækning, som kan bære op til 50 kg
Lakeret liste øverst
Gummimåtte til bagagerummet
Bagagenet
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Øvrigt udstyr
Batteri med høj kapacitet (800 A)
Anhængertræk
Ekstra adapterenhed
Ledningsføring til fremtidige opbygninger
ã

= standard;
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Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet er korrekt. Se også renault.dk Forbehold for fejl.

ʾˢˡЃ˚˨˥˘˥ˢ˚˕˘˦˧˜˟˗˜ˡ˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖ʶˢˠ˕˜
ˣ̷www.renault.dk

Vi har taget alle forholdsregler for at sikre, at denne udgivelse er præcis og opdateret på datoen for trykning. Denne udgivelse er udarbejdet med førproduktionsmodeller og prototyper. I henhold til koncernens politik vedr. kontinuerlig
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