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glavne značilnosti
do 3,7 m3 
prostornine



1,91 m dolg 
nakladalni 
prostor

do 47 litrov 
odlagalnih 
prostorov

10 naprednih 
asistenčnih 
sistemov

rekordna 
širina bočne 
odprtine: 
716 mm

* na določenih verzijah



prevažajte več

1. 180° odpiranje zadnjih vrat
2. nakladalna dolžina 1,91 m in dvoje 

drsnih bočnih vrat
3. drsna bočna vrata s 716 mm odpiranja in 

tovorna prostornina do 3,7 m3

1

2



Potrebujete mali furgon, ki je učinkovit in funkcionalen? Novi Renault 
Express Van je narejen za vas! Ponaša se z asimetričnimi zadnjimi 
vrati, ki se odprejo do 180°, 3,3 m3 uporabne prostornine in 1,91 m 
tovornega prostora z nezastekljeno pregrado ter tako ponuja najboljše 
razmerje med dolžino tovora in celotno dolžino vozila. Drsna bočna 
vrata z rekordnimi 716 mm odpiranja pa olajšajo natovarjanje.
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v duhu praktičnosti

1. Predal nad volanom.
2. 7,4-litrski predal pred sovoznikom.
3. 21,8-litrska polica pod stropom. 

Pri vsakodnevnih opravilih želite imeti vse na dosegu rok. 
Novi Express Van se ponaša z razkošno prostornim potniškim 
prostorom in ponuja številna odlagalna mesta za shranjevanje 
predmetov, ki jih potrebujete med delovnim dnem. V zgornjem 
delu polica pod stropom ponuja prostorno in globoko odlagalno 
mesto s prostornino 21,8 l. V zaprtem predalu pred sovoznikom* 
s prostornino 7,4 l lahko shranite vse manjše običajne 
pripomočke. Predalček nad volanom predstavlja popolno in 
lahko dostopno odlagalno mesto.

1

2 * glede na izvedenko.
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izboljšajte svojo 
učinkovitost

Čas, ki ga preživite za volanom, je dragocen. Novi Express Van ponuja 
udobje in vse nepogrešljive multimedijske sisteme. Najvišjo raven 
udobja zagotavljajo voznikov sedež(1) in volan, ki ju lahko nastavite po 
višini, naslon za roke(1), upravljalna stikala in ergonomsko oblikovani 
sedeži. Multimedijski sistem easy link(1) omogoča prikaz zaslona 
vašega pametnega telefona, poleg tega boste tudi lažje dostopali do 
aplikacij za navigacijo,predvajali glasbo ali opravljali telefonske klice. 
Z brezžičnim polnilnikom(2) pa lahko povsem preprosto napolnite svoj 
pametni telefon.

1. permanent rear view(1) et réplication 
smartphone

2. système multimédia easy link
3. chargeur à induction

2

3
1. Odvisno od izvedenke.
2. Odvisno od izvedenke in telefona. 
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gospodarsko vozilo 
po meri

Express Van se lahko preobrazi na več načinov. V izboru vozil boste 
ne glede na svojo dejavnost našli takšnega, ki bo ustrezal vašim 
potrebam. Mreža pooblaščenih karoseristov družbe Renault
nudi kakovostne predelave, s katerimi boste zadostili 
najpomembnejšim zahtevam svojega poklica. Prav zares po meri!
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konveksno širokokotno ogledalo
Vgrajeno v senčnik na sovoznikovi strani izboljša vidljivost in 
zmanjša nevarnost mrtvih kotov v križiščih v obliki črke Y.

kamera za vzvratno vožnjo
Na zaslonu sistema Easy Link ali na notranjem vzvratnem 
ogledalu ob preklopu v vzvratno prestavo prikazuje območje 
za vozilom. Z dodanimi črtami je manevriranje lažje in varnejše.

pomoč pri nadzoru območja za vozilom
Prek digitalnega zaslona na mestu notranjega vzvratnega 
ogledala predvaja posnetek kamere, nameščene na zadnjem 
delu vozila. Izjemno praktična rešitev za nezastekljene izvedbe!

pomoč pri speljevanju v klanec 
Skupaj s sistemom za nadzor stabilnosti vozila ohrani zavorni 
tlak za 2 s (ko vozilo miruje), kar vam omogoča, da v tem času 
lahko nogo premaknete z zavornega pedala na pedal za plin.
Sistem je aktiven na klancih z naklonom nad 3 %.

pametni sistem proti spodrsavanju pogonskih koles 
Extended Grip
Izboljšuje vlečno moč v težkih voznih razmerah. Deluje pri 
hitrostih do 50 km/h in ga je mogoče zagnati ročno, v primeru 
izgube oprijema pa tako ohranite nadzor nad vozilom.

sistem prednjih in zadnjih parkirnih senzorjev
Tipala, ki olajšujejo manevriranje, vas z zvočnimi in vizualnimi 
signali opozarjajo na bližino preprek pred in za vami.



10 naprednih 
asistenčnih sistemov

opozorilo pred vozili v mrtvem kotu
Opozorilo je aktivno pri hitrostih med 30 km/h in 140 km/h. 
S svetlobnim signalom opozori na vozila, ki jih ni mogoče videti 
v vzvratnem ogledalu.

sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) 
S kontrolo podkrmarjenja in sistemom proti spodrsavanju 
koles pomaga pri ohranjanju nadzora nad vozilom v "kriznih" 
razmerah vožnje (izogibanje preprekam,izguba oprijema pri 
zavijanju ipd.).

nadzor stabilnosti vlečnega priključka 
Vozniku je v pomoč pri ohranjanju smeri vožnje, ko je na vozilo 
priklopljena prikolico. Sistem zmanjšuje njeno zanašanje brez 
omejevanja hitrosti ter izboljšuje lego vozila na cesti v težkih 
pogojih, ki lahko nastanejo zaradi bočnega vetra ali slabega 
stanja ceste.

omejevalnik hitrosti (tempomat) 
Nadzorujte svojo hitrost vožnje s pomočjo ukazov na volanu
in nastavite najvišjo hitrost, da boste lahko spoštovali
cestnoprometne predpise in se izognili kršitvam.

Novi Renault Express Van prinaša 10 naprednih inovativnih 
asistenčnih sistemov. Z njimi zagotavlja varno vožnjo. 







perlasto črna(2)ledeniško bela(1)

modra iron(2)

siva urban(2)

siva highland(2)

1. Enoslojna barva. 2. Kovinska barva. Slike so simbolne.

izbor barv



oprema

standardna oprema

varnost
• Varnostna blazina za voznika
• ABS sistem
• ESC - Elektronski nadzor stabilnosti + 

pomoč pri speljevanju v klanec
• Sistem za pomoč pri močnem 

zaviranju
• Opozorilo za nepripet varnostni pas 

pri vozniku in sovozniku
• Tritočkovna varnostna pasova 

spredaj, nastavljiva po višini
• 3. zavorna luč
• Sistem samodejnega prižiga luči in 

senzor za dež
• Centralno zaklepanje z daljinskim 

upravljanjem
• Ključ s tremi gumbi
• Kit za popravilo pnevmatik
• Dnevne LED luči v obliki črke C
• SOS tipka

funkcionalnost
• Dodatki za kadilce
• Odprt predal na sovoznikovi strani
• Polica nad vetrobranskim steklom
• Indikator tlaka v pnevmatikah
• Indikator prestavnega razmerja
• 12V vtičnica na centralni konzoli in 

zgornji armaturni plošči in 2 USB 
vhoda na zgornji armaturi

• Električni pomik prednjih stekel
• Stranska ogledala z električnim 

ukazom in funkcijo odtaljevanja
• Zaščitna zavornih diskov
• Filter trdih delcev
• Funkcija za ECO vožnjo

tovorni prostor
• Pločevinasta pregradna stena 

z oknom
• Desna drsna vrata brez okna
• Zadnja dvokrilna vrata z odpiralnim 

razmerjem 60/40 
• Delne plastične obloge 

tovornega prostora 
• Osvetlitev tovornega prostora
• Pritrdilna mesta na podu 

tovornega prostora

multimedija
• Radio velikosti 1 DIN z dvema 

zvočnikoma, USB, AUX, Bluetooth, 
R&Go + DAB

dizajn
• Tonirana stekla
• Odbijači in ogledala v črni barvi
• Jeklena platišča 38,1 cm (15") s srednje 

velikimi okrasnimi pokrovi
• Temnosiva notranjost 

udobje
• Ročna klimatska naprava
• Voznikov in sovoznikov sedež 

nastavljiv po dolžini in naklonu
• Oblazinjenje iz tkanine
• Potovalni računalnik 



oprema

dodatna oprema

varnost
• Stranski varnostni blazini (voznik in 

sovoznik) + varnostne zavese
• Varnostni blazini za voznika in 

sovoznika spredaj
• Ročna deaktivacija sovoznikove 

varnostne blazine
• Parkirni senzorji spredaj
• Parking senzorji zadaj 
• Kamera za vzvratno vožnjo
• Opozorilo mrtvega kota
• Voznikov naslon za roko
• Voznikov sedež nastavljiv po višini, 

dolžini in naklonu

• Dodaten oprijem Extended grip 
+ ESC + pomoč pri speljevanju v 
klanec + TSA (Trailer Sway Assist) in 
pnevmatike M+S

• Omejevalnik hitrosti/Tempomat
• Prednje meglenke
• Vzvratno ogledalo z avtomatsko 

zatemnitvijo in ekranom vzvratne 
kamere

• Ogledalo za mrtvi kot na sovoznikovi 
strani (Wide View Mirror)

• Kovinska zaščita podvozja (pod 
motorjem)

• Dodatna varnostna ključavnica na 
drsnih in zadnjih vratih

• Prednje meglenke

tovorni prostor
• Lesena talna obloga v tovornem 

prostoru
• Ogrevano zadnje steklo z brisalcem
• Zastekljena zadnja dvokrilna vrata z 

odpiralnim razmerjem 60/40 
• Preklopna (mrežasta) pregradna 

stena
• Preklopljiv sovoznikov sedeže 

"Easy Seat"
• Lesene obloge tovornega prostora 

(stranske plošče, zadnja in stranska 
drsna vrata)

• Odlagalni prostor v stranskih panelih 
in drsnhi vratih

• Plastične obloge tovornega prostora 
(odlagalni prostori v stranskih panelih 
in drsnih vratih, zadnja in stranska 
drsna vrata)

• Pritrdilna mesta na boku tovornega 
prostora

• LED luč v tovornem prosotru
• Dodatna 12V vtičnica v tovornem 

prostoru (na desni strani)
• Dodatna 12V vtičnica na centralni 

konzoli zadaj
• Lesena talna obloga v tovornem 

prostoru 
• Desna nagnjena zastekljena 

drsna vrata
• Levo fiksno steklo
• Odstranljiv plastični tepih 

v tovornem prostoru

multimedija
• Multimedijski sistem Easy Link:

- 20.3cm (8") zaslon občutljiv na dotik
- USB priključek, Buetooth in DAB
- Funkcija povezljivosti z aplikacijo 
Android Auto in Apple Car Play

dodatki
• Veliki okrasni pokrovi
• Rezervno kolo normalnih dimenzij
• Zaprt predal na sovoznikovi strani
• Dodatno kablovje za adaptacije



platišča

38-centimetrska (15") 
jeklena platišča Carten

oblazinjenje iz tkanine

38-centimetrska (15") 
jeklena platišča Kijaro

oblazinjenje



1. Protizdrsne lesene obloge. 
Protizdrsna zaščita za pod, 
blatniške koše in bočno predelno 
steno ščiti tovorni prostor vašega 
vozila Express Van in vam nudi 
dodatno varnost.

1

dodatna oprema



2. Prtljažnik na strehi iz aluminija. 
Na strehi vozila lahko povsem 
preprosto in varno prevažate do 
80 kg opreme. 

2 3
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3. Standardni vlečni priključek.
S to napravo, ki jo preprosto 
namestite, lahko vlečete prikolico 
in tako prevažate vso opremo, ki jo 
potrebujete za delo.

4. Gumijaste preproge. 
Zaščitite pod v potniškem prostoru 
z uporabo gumijastih preprog, ki 
so neprepustne in jih je preprosto 
vzdrževati.

5. Voznikov naslon za roko. 
Povečajte udobje v vozilu in 
pridobite dodatno odlagalno 
mesto.



(1) Z vzdolžnimi nosilci. (2) Z anteno. (3) Razdalja od tal pri praznem 
vozilu. (4) Širina pri bočnem odpiranju. (5) Dolžina tovornega
prostora z odprto vrtljivo pregrado in zloženim sovoznikovim 
sedežem. (6) Dolžina nakladalnega prostora za polno pregrado.
(7) Vrednost na razdalji 100 mm od letve na pragu v mm.

dimenzije

1 404 1 416 1 170

716(4)

2 360(5)

1 915(6)

1 172(7)

1 478

781

851 2 812

160(3)

4 393

730
1 488

1 775

2 079

569

1 1001 246

1 811
1 850(1)

1 893(2)14°
1 048

Express Van
Tovorni prostor
Prostornina tov. prostora za pločevinasto/mrežasto pregrado (dm3) 3 300

Prostornina tov. prostora pri zloženi mrežasti pregradi in zloženem sov. sedežu (dm3) 3 700

Višina krilnih vrat (mm) 1 844

dimenzije v mm.



Renault Pro+, 
vedno z vami

Družba Renault je že več kot stoletje prisotna 
na trgu gospodarskih vozil in njen cilj je svojim 
profesionalnim kupcem zagotoviti prilagojene in 
inovativne rešitve za izdelke in storitve. Zato smo 
ustvarili Renault Pro+: znamko za strokovnjake, ki 
je namenjena uporabnikom gospodarskih vozil. 
Vsi modeli (Express Van, Trafic, Master, Kangoo) 
so zasnovani za lažji vsakdan profesionalnih 
uporabnikov. V mreži Renault bodo tako nekatera 
prodajna mesta specializirana za znamko Renault 
Pro+. Z mrežo pooblaščenih predelovalcev lahko 
Renault Pro+ preoblikuje vsako vozilo, da ustreza 
najbolj specifičnim potrebam uporabnikov. Ker se 
strokovnjaki med seboj razumemo.

strokovnjaki za vaše zadovoljstvo
-  Specializiran prodajalec gospodarskih vozil
-  Posvečen svetovalec poprodajnih storitev
-  Območje za sprejem samo za profesionalne 

uporabnike

preprosta izbira
-  Predstavitev celotnega izbora gospodarskih vozil
-  Preizkus vozila brez predhodnega naročanja
-  Predračun v 48 urah, vključno za predelana vozila

zajamčena mobilnost
-  Podaljšan delovni čas delavnic
-  Servisni pregled v 8 urah brez predhodnega 

naročanja
-  Diagnostika v roku ene ure
-  Nadomestno vozilo iste kategorije



sestavite svoj Renault Express Van na www.renault.si
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike 
nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni prodajalci Renault so o teh spremembah obveščeni v 
najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na 
najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. 
Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

Slike v brošuri so simbolične in informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do 
napak. Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani na spletni strani ali v katalogu, trenutno niso na voljo. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih 
elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na 
najbližjega pooblaščenega prodajalca.
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