
Nowe

Renault ESPACE



Wraz z Nowym Renault Espace wszystko się zmienia. 

Niespotykanie opływowe kształty składają się na 

muskularny, a jednocześnie pełen lekkości design. 

Model posiada zdecydowane cechy crossovera 

i reprezentuje wyjątkową wizję auta z klasą.

Emocje
w stylu crossovera







Nowe Renault Espace to także wysmakowane 

stylistycznie detale. Reflektory z diodami LED PURE 

VISION oświetlają miasto. Obręcze kół i chromowane 

elementy podkreślają imponujący kształt samochodu. 

Idealna linia crossovera.

Emocjonujące
chwile



Unikalna estetyka w połączeniu z wyjątkowym 

poziomem komfortu. Wnętrze pełne światła,  starannie 

wykończone szlachetnymi materiałami, komfortowe 

fotele, wysmakowane detale i doskonałe wyciszenie 

dają poczucie przebywania w wyjątkowym miejscu. 

O niepowtarzalne wrażenia z jazdy dba system Renault 

Multi-Sense pozwalający personalizować tryb jazdy 

oraz oświetlenie wnętrza. 

Intensywna
przyjemność jazdy 







Renault Espace Initiale Paris. Ekskluzywna wersja, wyrażająca kwintesencję 

know-how Renault, z myślą o pełnym zadowoleniu i doskonałym 

samopoczuciu kierowcy i pasażerów.

Niepowtarzalne wrażenia



Nowy Espace, wyposażony w system Multi-Sense, 

pozwala wybrać styl, w jakim chcesz prowadzić swój 

samochód - od najbardziej sportowego po najbardziej 

komfortowy- i za każdym razem przeżyć unikalne 

chwile.  Wszystkie technologie zapewniające wyjątkowe 

doznania z jazdy są idealnie zsynchronizowane: 

ustawienie zawieszenia, zwrotność, praca silnika, 

szybkość reakcji, przyspieszenia, oświetlenie 

wnętrza czy komfort siedzeń. Pięć trybów i pięć  

niepowtarzalnych stylów jazdy.

Siła
emocji



1. Instrumenty pokładowe. Każdy tryb jazdy różni się stylem i rodzajem wyświetlanych informacji. 2. Klimatyzacja. Wybierając ekologiczny tryb jazdy możesz kontrolować temperaturę w kabinie, a jednocześnie 
zwiększyć oszczędność energetyczną. 3. Oświetlenie ambientowe wnętrza. Dostępne jest w 5 kolorach: zielonym, niebieskim, czerwonym, fioletowym i beżowym. 4. Fotele z funkcją masażu. W trybie 
Komfort specjalnie dobrana, zmienna siła masażu zapewnia wyjątkowy relaks. 5. Amortyzatory o zmiennej charakterystyce. Dzięki elektronicznie regulowanej sile tłumienia amortyzatorów Nowy Espace 
dostosowuje się do profilu drogi oraz wybranej dynamiki samochodu i stylu jazdy. 6. System 4Control. 4 koła skrętne i pięć stylów  jazdy: dynamika pokonywania zakrętów odpowiada wybranemu trybowi 
Multi-Sense. 7. Układ kierowniczy. Nowy Espace dysponuje inteligentnym wspomaganiem układu kierowniczego. Opór kierownicy jest dostosowany do wybranego trybu jazdy. 8. Automatyczna  skrzynia  
biegów EDC z podwójnym sprzęgłem. Zmiana biegów może być bardziej płynna lub szybka w zależności od wyboru stylu jazdy i rodzaju doznań, których poszukujesz. 9. Praca silnika. Reakcja samochodu 
na wciśnięcie pedału gazu zmienia się w zależności od trybu jazdy. 10. Brzmienie silnika. Od bardzo cichego po rasowe, idealnie dopasowane do dynamiki jazdy. 
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Masz ochotę na mocne doznania i szybko reagujący samochód? W trybie Sport systemu Multi-Sense 

możesz w pełni poczuć, że Nowy Espace jest prawdziwym crossoverem. System 4Control w połączeniu 

ze sterowanym zawieszeniem zapewnia idealne wyczucie drogi i wzmocnioną przyczepność do 

podłoża. Bardziej wytrzymałe wspomaganie układu kierowniczego i lepsze przyśpieszenie typowe 

dla sportowej jazdy. Ekstremalna dynamika i zwrotność zapewniająca niezwykle intensywne doznania 

przy pokonywaniu zakrętów.

Tryb Sport



Tryb Komfort zapewnia płynną jazdę, miękkie wspomaganie układu kierowniczego 

i lepszą amortyzację nierówności. Niebieskie oświetlenie wnętrza sprzyja relaksowi, 

fotele przednie z funkcją masażu zadbają o komfort użytkowników. Poczujesz 

przypływ dobrej energii.

Tryb Komfort



Innowacyjny system 4Control z 4 kołami skrętnymi 

zapewnia optymalną zwrotność samochodu 

podczas jazdy dzięki możliwości skrętu tylnych kół. 

Umożliwia również lepsze trzymanie się drogi dzięki 

bardziej precyzyjnemu utrzymywaniu kierunku jazdy 

i szybszemu reagowaniu na polecenia kierowcy. 

Po raz pierwszy układ 4Control jest oferowany 

z automatycznie sterowanym zawieszeniem, które 

dostosowuje amortyzację do warunków na drodze 

i wybranego trybu jazdy Multi-Sense.

4Control
Droga może być przyjemnością







Multimedialny świat 
na dużym ekranie 

Sam decydujesz, w jakim stylu chcesz prowadzić swój 

samochód, od najbardziej sportowego po najbardziej 

komfortowy. Na dużym pionowym ekranie o przekątnej 

8,7” systemu multimedialnego R-Link 2, możesz 

przeglądać w intuicyjny sposób wszystkie aplikacje 

i funkcje, w które wyposażony jest Nowe Renault Espace. 

Tak ergonomicznego urządzenia jeszcze nie było.

Przejmij kontrolę nad Nowym Espace

Wszystkie technologie Nowego Espace są teraz w zasięgu 

ręki - wystarczy dotknąć ekranu systemu R-Link 2. Cyfrowy 

panel instrumentów został umieszczony w „zawieszonej” 

konsoli środkowej. Pozwala on na obsługę przydatnych 

funkcji zwiększających komfort jazdy: wybór trybu 

jazdy systemu Multi-Sense, zarządzanie systemami 

wspomagającymi prowadzenie i bezpieczeństwo, 

zmiana konfiguracji wnętrza One Touch. Menu Nawigacja 

daje dostęp do map TomTom z trybem wyświetlania 

3D i funkcją TomTom HD Traffic, podającą w czasie 

rzeczywistym informacje o ruchu drogowym. Ikona 

Multimedia pozwala słuchać muzyki z zewnętrznych 

odtwarzaczy muzycznych, a menu Telefon z zestawem 

głośnomówiącym opartym na technologii Bluetooth®, 

umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych. 

Personalizacja i dostęp do aplikacji

Podobnie jak w przenośnym tablecie, ekran R-Link 2 

można personalizować za pomocą widgetów i przycisków 

skrótu.  Możesz utworzyć i zapisać w pamięci systemu 

nawet 6 profili obejmujących  np. ustawienie klimatyzacji 

i siedzeń. R-Link 2 umożliwia również dostęp do usług 

on-line.



System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania 
znaków drogowych. System ostrzega kierowcę za pomocą sygnału wizualnego 
o przekroczeniu dozwolonej prędkości  i pozwala dostosować prowadzenie 
samochodu do informacji o ograniczeniach podawanych przez znaki drogowe, 
zarejestrowane przez kamerę.

System Easy Park Assist. Parkowanie dużym crossoverem staje się dziecinnie 
proste dzięki Easy Park Assist. System mierzy ilość wolnego miejsca i określa 
tor jazdy auta. Przekaż mu kierownicę - parkowanie może być takie łatwe.

Nowe Renault Espace zmienia wszystko, nawet sposób prowadzenia samochodu. Systemy wspomagające prowadzenie to 

intuicyjne w obsłudze technologie, ułatwiające jazdę i zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa. Pomagają utrzymać 

bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego, ostrzegają przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, pozwalają dostosować 

prędkość, szybciej zahamować w nagłych przypadkach, a nawet zaparkować. 

Nowy Espace otrzymał najwyższą notę 5 gwiazdek w testach zderzeniowych niezależnej organizacji Euro NCAP zajmującej się 

oceną bezpieczeństwa pojazdów.

Nowy styl jazdy



Aktywny regulator prędkości. Za bardzo zbliżasz się 
do pojazdu jadącego z przodu? Aktywny regulator 
prędkości automatycznie dostosowuje prędkość 
pojazdu w celu utrzymania bezpiecznej odległości.

Aktywny układ wspomagania nagłego hamowania. 
W przypadku nagłego hamowania system uzupełnia 
działanie ABS/ESC, pozwalając skrócić drogę 
hamowania.



Nowe Renault Espace w pełni odpowiada wymaganiom stawianym samochodom tej klasy pod 

względem dynamiki, przyjemności jazdy i sprawności. Dzięki Twin Turbo i automatycznej skrzyni 

biegów EDC z podwójnym sprzęgłem zapewnia wysoki poziom osiągów w połączeniu z ograniczonym 

zużyciem paliwa i emisją CO2

Wysoka sprawność na miarę unikalnej przyjemności

Energy TCe 200 EDC 
Silne emocje
Nowy silnik benzynowy Energy TCe 200 jest nastawiony na 
zapewnienie doskonałej dynamiki i doznań z jazdy. Został 
opracowany na bazie jednostki skonstruowanej przez 
Renault Sport Technologies. Silnik ten jest szczególnie 
wydajny i umożliwia dynamiczną i płynną jazdę. W połączeniu 
z nową, 7-biegową automatyczną skrzynią biegów EDC 
z podwójnym sprzęgłem zapewnia on Nowemu Renault 
Espace bardzo żywiołowe przyspieszenia. Silnik Energy TCe 
200, automatyczna skrzynia EDC, sportowe ustawienia 
Multi- Sense zapewnią jeszcze większą przyjemność jazdy.

Energy dCi 130
Komfortowa jazda
Silnik Energy dCi 130 jest oferowany z manualną, 
6-stopniową skrzynią biegów. Został specjalnie 
zaprojektowany dla kierowców stawiających na pierwszym 
miejscu oszczędność w użytkowaniu i komfort.

Energy dCi 160 EDC 
Moc pod kontrolą
Energy dCi 160 połączony z automatyczną  6-stopniową 
skrzynią biegów EDC z podwójnym sprzęgłem to 
wiodący silnik, w którym dzięki technologii Twin Turbo, 
wysoki moment obrotowy jest niezwłocznie dostępny, 
umożliwiając elastyczną i dynamiczną jazdę oraz równie 
dynamiczne przyśpieszenia. 
Całkowicie unikalne połączenie silnika Energy dCi 160, 
skrzyni biegów EDC i różnych trybów jazdy systemu Multi-
Sense sprawia, że Nowy Espace dostarcza niezwykłej 
przyjemności i wyjątkowych doznań z jazdy, nie uznając 
przy tym kompromisów  jeśli chodzi o stosunek mocy do 
zużycia paliwa. 





Dzięki systemowi zmiany konfiguracji wnętrza One Touch wystarczy dotknięcie, by zniknęły tylne 

siedzenia, pojedynczo lub wszystkie na raz, błyskawicznie dostosowując przestrzeń do potrzeb 

pasażerów. Po złożeniu fotele tworzą praktyczną, płaską podłogę. Nowy Espace jest również 

wyposażony w środkową konsolę z zamykanym schowkiem, gniazdami USB, mini jack i czytnikiem 

kart SD. Schowek w desce rozdzielczej został zastąpiony pomysłowo rozwiązaną szufladą Easy 

Life, łatwo dostępną również dla kierowcy. 

Perfekcyjnie zorganizowana podróż





Zanurz się w najwyższej jakości dźwięku dzięki 

systemowi Bose® Surround Sound System. 11 

głośników o doskonałych parametrach i subwoofer 

w technologii Bose Centerpoint 2® zapewniają 

przestrzenny dźwięk poprzez zoptymalizowane 

przenoszenie sygnału ze źródeł stereo. Opracowany 

specjalnie dla Nowego Espace, system Bose 

Surround zapewnia wyjątkowy realizm dźwięku, jak 

podczas koncertu na żywo. Czyste i naturalne głosy 

wykonawców, panoramiczna i jednocześnie wierna 

scena dźwiękowa, zrównoważony, bogaty i subtelny 

dźwięk słyszalny jednakowo przez wszystkich 

pasażerów.

Bose® Surround
Dźwięk doskonały





* lakier niemetalizowany ** specjalny kolor nadwozia dla Initiale Paris

NIEBIESKI CELESTE SZARY PLATYNOWY SZARY KASJOPEA

BIEL ALPEJSKA * BIAŁA PERŁA BEŻ DUNE

BRĄZ KASZTANOWY CZARNY ETOILE FIOLETOWY AMETHYSTE **

Kolory nadwozia



LIFE

Wyposażenie

DESIGN 
• Światła LED PURE VISION
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze lśniącej czerni z 

chromowaną wstawką
•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia z 

chromowaną wstawką
•  Wewnętrzne klamki drzwi chromowane, o 

satynowym wykończeniu
• Boczne listwy chromowane
• Obramowanie szyb bocznych chromowane
• Deska rozdzielcza w kolorze brązowym
• Materiałowa tapicerka siedzeń w kolorze brązowym
•  Kierownica skórzana* z regulacją ustawienia w dwóch 

płaszczyznach
• Dywaniki podłogowe w 1. i 2. rzędzie
• Stalowe obręcze kół 17”, wzór Vortex

KOMFORT
• Dach panoramiczny nad przednimi siedzeniami, 

nieotwierany
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia 

lędźwiowego
• Fotel pasażera z regulacją wysokości
• 3 niezależne fotele 2. rzędu
•  System zmiany konfiguracji wnętrza One Touch 

(składane elektrycznie fotele, sterowane za pomocą 
panelu umieszczonego w bagażniku lub z ekranu 
systemu multimedialnego Renault R-Link 2)

• Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja
•  Karta Renault Hands Free z funkcją powitalną
•  Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne z 

włącznikiem impulsowym
• Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne 
•  Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane 

lusterka boczne
•  Wysuwany schowek deski rozdzielczej Easy Life: 

chłodzony i oświetlony

MULTIMEDIA 
• System multimedialny R-Link 2: z nawigacją, 

systemem przestrzennego nagłośnienia, z mapą 
Europy w wersji rozszerzonej, Bluetooth®, USB i jack

• Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 8,7”

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PROWADZENIE POJAZDU
• Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
• ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania
•  System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC z 

systemem wspomagania przy ruszaniu pod górę
•  Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym kolorowym 

ekranem wykonanym w technologii TFT
• System ESM (Energy Smart Management)
•  System wspomagania parkowania przód / tył / bok
• Regulator-ogranicznik prędkości
• Czujnik światła i deszczu
•  Automatyczny hamulec postojowy, 

elektromechaniczny
•  Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia pasów

•  Adaptacyjne czołowe poduszki powietrze kierowcy 
i pasażera (możliwość dezaktywacji poduszki 
powietrznej pasażera)

•  Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z 
przodu chroniące głowę i klatkę piersiową

• Poduszki kurtynowe w 1. i 2. rzędzie
•  3-punktowe pasy bezpieczeństwa, z ogranicznikami 

napięcia, napinaczami i regulacją wysokości na 
przednich miejscach

• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa w 2. i 3. rzędzie
• Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy 
• System Isofix na 3 fotelach 2. rzędu
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Zestaw do naprawy uszkodzenia opony

VORTEX 17“ LAPIAZ 18“ (opcja)AQUILA 17“ (opcja)

*  skóra bydlęca

Tapicerka materiałowa w kolorze brązowym



LAPIAZ 18“ (opcja)

Ozdobny panel konsoli 
środkowej Dot Effect

Ozdobny panel konsoli 
środkowej Silver Wood

Ozdobny panel konsoli 
środkowej Hologram

AQUILA 17“ QUARTZ 19“ (opcja)

Deska rozdzielcza w kolorze brązowym Tapicerka materiałowa z elementami skóry 
ekologicznej w kolorze brązowym

ZEN (LIFE+)

Wyposażenie

Personalizacja wnętrza

DESIGN 
• Deska rozdzielcza w kolorze brązowym (w kolorze 

szarym jako opcja bezpłatna)
•  Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną 

w kolorze brązowym
•  Ozdobny panel konsoli środkowej w kolorze 

brązowym Dot Effect (panele typu Hologram lub 
Silver Wood dostępne w opcji)

• Szyby tylne przyciemniane
• Skórzana kierownica Nappa
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”,  

wzór Lapiaz

PROWADZENIE POJAZDU 
• Renault Multi-Sense (zakres działania w zależności od 

wersji i wyposażenia)
•  6 lub 7-przełożeniowa automatyczna skrzynia biegów 

EDC (w zależności od wyboru silnika) 
 
 

KOMFORT
• Oświetlenie ambientowe wnętrza (z możliwością 

personalizacji) 
•  Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i 

podparcia lędźwiowego
•  „Wisząca” konsola środkowa charakterystyczna dla 

aut z automatyczną skrzynią biegów EDC
•  Żaluzje przeciwsłoneczne na bocznych szybach w 2. 

rzędzie

MULTIMEDIA 
• Czytnik kart SD w 1. rzędzie

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PROWADZENIE POJAZDU
• System monitorowania martwego pola



* fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) - część przednia siedzenia, oparcia, zagłówków i podparcia boczne, pozostałe części pokryte impregnowaną tkaniną

INITIALE PARIS 19“

DESIGN 
• Brązowa deska rozdzielcza z przeszyciami (szara z 

przeszyciami w opcji bezpłatnej)
•  Tapicerka skórzana* w kolorze brązowym  

(szaro-brązowa Camaieu w opcji bezpłatnej)
•  Ozdobny panel konsoli środkowej Silver Wood (panel 

jasnoszary dostępny w opcji)
• Oznakowanie Initiale 
• Aluminiowe obręcze kół 19”, wzór Initiale Paris

PROWADZENIE POJAZDU 
• 4 koła skrętne 4Control 
•  Układ Electronic Damper Control (elektronicznie 

regulowana siła tłumienia amortyzatorów)

KOMFORT
• Przednie fotele z regulacją elektryczną, regulacją 

podparcia lędźwiowego i masażem oraz z pamięcią 
ustawienia fotela kierowcy

• 5 zagłówków typu Relax
• Podgrzewane fotele przednie 

•  Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne z 
pamięcią ustawienia

• Przednia szyba atermiczna
•  Elektrycznie otwierana klapa bagażnika

MULTIMEDIA 
• System multimedialny R-Link 2 z nagłośnieniem Bose® 

Surround Sound System, 12 głośnikami i funkcją Active 
Noise Control (system aktywnej redukcji hałasu)

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PROWADZENIE POJAZDU
• System wspomagania parkowania Easy Park Assist 

(system wspomagania parkowania przód/ tył/ bok, 
kamera cofania i asystent parkowania)

•  Visio System: system kontroli pasa ruchu, funkcja 
automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania, 
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 
rozpoznawania znaków drogowych

•  Pakiet Bezpieczeństwa: aktywny system 
wspomagania nagłego hamowania, system kontroli 
bezpiecznej odległości

Deska rozdzielcza w kolorze brązowym Tapicerka skórzana szaro-brązowa

Ozdobny panel konsoli 
środkowej w kolorze 
jasnoszarym

Ozdobny panel konsoli 
środkowej Silver Wood

INITIALE PARIS (ZEN+)

Wyposażenie



Dane techniczne
SILNIKI Energy dCi 130 Energy dCi 160 Energy TCe 200
Rodzaj paliwa diesel diesel benzyna
Typ skrzyni biegów manualna 6b. automatyczna EDC 6b. automatyczna EDC 7b.
Liczba miejsc  5/7 5/7 5/7
Typ silnika 4 cylindrowy turbo o zmiennej geometrii 4 cylindrowy twin-turbo 4 cylindrowy turbo
Rodzaj wtrysku bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail bezpośredni wielopunktowy 
Pojemność skokowa (cm3) 1598 1598 1618
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 76X80,5 76X80,5 79,5 x 80,5
Liczba cylindrów/zaworów 4/16 4/16 4/16
Stopień sprężania 15,7:1 15,4:1 9,5:1
Maksymalna moc w Kw (KM) przy obr. / min 96 (130) przy 4000 118 (160) przy 4000 147 (200) przy 5750
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min 320 przy 1750 380 przy 1750 260 przy 2500
Stop&Start/ Energy Smart Management tak/tak tak/tak tak/tak
Filtr cząstek stałych tak tak -

UKŁAD KIEROWNICZY
Układ kierowniczy ze zmiennym, elektrycznym wspomaganiem seryjnie
Średnica zawracania min. pomiędzy murami (m) 2 koła skrętne / 4 koła skrętne 12,4 / 11,6
Średnica zawracania min. pomiędzy krawężnikami (m) 11,9 / 11,1
Całkowita liczba obrotów kierownicy między skrajnymi położeniami 2 koła skrętne / 4 koła skrętne 2,8 / 2,4

OSIĄGI 
Prędkość maksymalna w km/h 191 202 211
0 do 100 km/h 10''70 9''90 8''60

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Pojemność zbiornika paliwa 58 58 58
Emisja CO2 (g/km) 116 120 140
Cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100km) 5,1 / 4 / 4,4 5 / 4,4 / 4,6 7,8 / 5,3 / 6,2

KOŁA I OPONY
Rozmiar kół i opon (w zależności od wersji) 7J17 i 235/65R17 104 V ; 7,5J18 i 235/60R18 103 V ; 8J19  i 235/55R19 101 W 

ZAWIESZENIE
Przednie typu Mac-Pherson z trójkątnym dolnym wahaczem
Tylne oś półsztywna

UKŁAD HAMULCOWY
Przód : tarcze wentylowane (TW) – średnica (mm)/grubość (mm) 320 / 28
Tył : tarcze pełne (TP) - średnica (mm)/grubość (mm) 290 / 11

MASY (kg)
Masa własna 1540 / 1660* 1659 / 1660* 1609 / 1646*
Dopuszczalna masa całkowita 2353 2471 2410
Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 2000 2000 2000
* nadwozie 5-miejscowe/7-miejscowe, dane z dn. 23/07/2015
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie 
samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na www.renault.pl. 
Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części 
dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i w autoryzowanych punktach Renault.
Podane masy dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą różnić się w zależności od specyfikacji auta.



Wymiary

WYMIARY (mm) 
A Rozstaw osi 2 884
B Długość całkowita 4 857
C Przedni zwis 1 034
D Tylny zwis 939
E Rozstaw kół przednich (koła 18 cali) 1 630
F Rozstaw kół tylnych (koła 18 cali) 1 621

G Szerokość całkowita bez lusterek / z lusterkami 
bocznymi / z lusterkami złożonymi

1 888/2 128/ 
1 914

H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1 677

H1 Wysokość z otwartą tylną klapą pojazdu 
nieobciążonego 2 106

J Wysokość progu bagażnika pojazdu 
nieobciążonego 710

K Prześwit pojazdu obciążonego 160
L Ilość miejsca na wysokości kolan w 2. rzędzie 308
M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 549
M1 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami 1 543
N Szerokość na wysokości barków z przodu 1 494
N1 Szerokość na wysokości barków z tyłu 1 480

P Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° w 1. rzędzie (przednie miejsca) 906

P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° w 2. rzędzie (tylne miejsca) 874

Y Szerokość otworu bagażnika u góry
Maksymalna szerokość otworu bagażnika

870 
1 160

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 1 140
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 090
Z Wysokość otworu bagażnika 800

Z1 Maksymalna długość załadunku
(tylne siedzenia w pozycji złożonej) 2 020

Z2 Długość bagażnika za siedzeniami tylnymi 1 075
Z3 Wysokość pod tylną półką 460

OBJĘTOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Objętość min. VDA, wersja 5 osobowa / wersja 7 
osobowa ze złożonym 3. rzędem siedzeń 680/614

Objętość VDA z rozłożonym 3. rzędem siedzeń 247
Objętość maks. VDA przy złożonych tylnych 
siedzeniach (do wysokości dachu), wersja 5 os. / 
wersja 7 os.

2 101/2 035



Odkryj Nowe Renault Espace 
na espace.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek 
w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji 
oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych 
kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty 
sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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