
RENAULT
GRAND SCENIC



glavne značilnosti
7 sedežev*



One-Touch 
sistem 

12 sistemov 
za pomoč pri 
vožnji

63 L prostora za 
shranjevanje

718 L 
prtljažnik*

* odvisno od različice.





Z uravnoteženimi dimenzijami in tekočimi linijami se Grand Scenic 
ponaša s sodobnim videzom. 51-centimerska (20") platišča, 
aluminijasti* strešni nosilci, dvobarvni zaključek, žarometi Full LED Pure 
Vision. Grand Scenic ponuja nov pogled na enoprostorce. 

ponosno sodoben

* na voljo kot dodatna možnost.



eleganca in udobje

1. črno usnjeno* oblazinjenje z naslonom za 
glavo za dodatno udobje.

2. Head-up zaslon z navigacijskimi 
informacijami in 18-centimetrska (7") 
digitalna instrumentna plošča.

Grand Scenic je zasnovan tako, da zagotavlja dobro počutje voznika 
in potnikov, zato ima neverjeten občutek prostornosti. Tridelno 
vetrobransko steklo vam ponuja sproščujoč panoramski pogled. 
Popolnoma nameščeni v naslanjaču z elegantnim oblazinjenjem 
imate na voljo barvni zaslon, ki vam omogoča dostop do vseh 
koristnih informacij za sproščeno izkušnjo vožnje, ne da bi umaknili 
pogled s ceste.
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* sedeži, ki so opisani kot usnjeni, so izdelani delno iz pravega usnja in delno iz prevlečene tkanine. 





družinski prostor

1. 1,5-litrski predal Easy Life
2. drsna konzola (13 L), dva USB priključka 

in 12-voltna vtičnica
3. 7 sedežev
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Easy Life drsna konzola (13 L), naslon za roke s prostorom za shranjevanje, 
dva USB priključka in 12-voltna vtičnica, predal Easy Life (11,5 L) s funkcijo 
hlajenja in ogrevana sprednja sedeža … Na voljo je vse, kar potrebujete za 
vaše udobje. Uživajte v prostorni notranjosti s 7 sedeži, ki je preplavljena 
s svetlobo zaradi panoramskega strešnega okna. Sistem za prostorski 
zvok Bose® pa vam zagotavlja edinstveno in polno zvočno izkušnjo.
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popolna 
svoboda

Potniški prostor, ki ga osvetljuje panoramsko strešno okno, je svetel 
in prostoren bivalni prostor s sedmimi sedeži. S preprostim pritiskom 
na zaslon multimedijskega sistema ali stikalo v prtljažniku se sedežna 
klop v razmerju 1/3-2/3 v 2. vrsti in dva ločena sedeža v 3. vrsti zložijo, 
da dobite raven pod. Ob zloženi 3. vrsti znaša prostornina prtljažnika 
866 litrov, če še dodano zložite 2. vrsto pa lahko izkoristite prtljažnik 
velikosti 1.901 litrov.
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1. One-Touch vmesnik prtljažniku za znižanje 
sedežev

2. One-Touch vmesnik na osrednjem zaslonu





intuitiven vmesnik
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1. 3D navigacijski vmesnik
2. vmesnik sistemov za pomoč pri vožnji
3. vmesnik Apple CarPlay™



Multimedijski sistem R-link 2 omogoča upravljanje s Multi-Sence 
tehnologijo s 5 načini vožnje in 5 svetlobnimi razpoloženji, zrcaljenje 
pametnega telefona prek sistema Android Auto™ ali Apple CarPlay™, 
dostop do 3D navigacije in telefoniranje.

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.



samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi 
lučmi
Ta sistem deluje s pomočjo kamere, ki analizira svetlobne 
tokove glede na osvetlitev in prometne razmere.

sistem za nadzor mrtvega kota
Sistem za nadzor mrtvega kota preprečuje nevarnost trčenja.
Pri hitrosti nad 15 km/h vas sistem z opozorilnimi lučkami
samodejno opozori na prisotnost vozila v območju, ki ni vidno v 
vzvratnem ogledalu.

opozorilnik za varnostno razdaljo
Radar na sprednji strani vašega vozila preračunava varnostno
razdaljo med vami in vozilom pred vami. Če obstaja tveganje
za trk, sistem sproži zvočno in vizualno opozorilo.

opozorilnik za nenamerno skrenitev z voznega pasu
Sistem s pomočjo kamere na vetrobranskem steklu obvesti 
voznika o nenamernem prečkanju polne ali prekinjene črte.

prepoznavanje prometnih znakov
Zahvaljujoč kameri vas vozilo na armaturni plošči ves čas
potovanja obvešča o omejitvah hitrosti.

zaznavanje utrujenosti
Sistem analizira voznikovo vedenje na podlagi premikanja 
volana ter z vizualnim in zvočnim opozorilom na instrumentni 
plošči obvesti voznika, naj si vzame odmor.



12 sistemov za pomoč 
pri vožnji

kamera za vzvratno vožnjo
Ta sistem zagotavlja pogled nazaj na zaslonu, ko preklopite 
v vzvratno prestavo. S prekrivnimi črtami vaše manevriranje 
postane lažje in varnejše.

nadzor razdalje pri parkiranju spredaj in zadaj
Poenostavljeno parkiranje in manevriranje z zvočnim 
opozarjanjem na bližino ovir. Štirje senzorji na sprednji in
zadnji strani avtomobila pomagajo tudi preprečiti tveganje za
nastanek udarcev.

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.

sistem za aktivno pomoč pri zaviranju v sili z 
zaznavanjem kolesarjev in pešcev 
Sistem zazna pešce in kolesarje, ki vam prihajajo nasproti ali
s strani, in zaustavi vozilo v primeru nevarnosti. Podnevi ali
ponoči vožnja v mestu še nikoli ni bila tako varna.

prostoročno parkiranje
Sistem vam omogoča enostavno parkiranje. Prostor za 
parkiranje in smer parkiranja samodejno določi vaše vozilo, vi
morate nadzorovati le hitrost parkiranja.

sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
Ta sistem se aktivira, ko je naklon večji od 3 %, tako da se 
zavorni tlak vzdržuje dve sekundi.

Renault Grad Scenic je opremljen z mnogimi inovativnimi sistemi
za pomoč pri vožnji. Odločni, a varni sistemi vam zagotavljajo
popolnoma varno pot.







ledeniško Bela(1) bela Perla(3)

črna Etoile(2)

siva Cassiopee(2)

siva Platine(2)

(1) Enosojna barva.
(2) Kovinska barva.
(3) Posebna kovinska barva.
Slike so simbolične.

izbor barv



techno

serijska oprema

* za več podrobnosti o uporabljenih materialih se obrnite na svojega prodajnega svetovalca.
Android Auto™ je blagovna znamka Google Inc. Apple CarPlay™ je blagovna znamka Apple Inc.

oprema

varnost
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Varnostna pasova spredaj nastavljiva 

po višini
• Čelna varnostna blazina za voznika in 

sovoznika
• Indirekten sistem za nadzor tlaka v 

pnevmatikah
• Stranski varnostni blazini
• Sistem za nadzor stabilnosti ESP + 

nadzor zdrsa pogonskih koles ASR
• 3. zavorna luč
• Opozorilnik nepripetih varnostnih 

pasov (za vse sedeže)
• Tritočkovni zadnji sredinski 

varnostni pas
• Sistem pritrditve otroških 

sedežev ISOFIX 
• Možnost izklopa prednje sovoznikove 

varnostne blazine

• Sistem LDW - opozorilnik nenamerne 
menjave voznega pasu

• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj 
in zadaj

• Sistem za opozorilo pred čelnim trkom
• Sistem za zaznavo utrujenosti voznika 
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s 

prepoznavo prometnih znakov
• Sistem za aktivno zaviranje v sili z 

zaznavo pešcev pri mestni vožnji
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Opozorilnik varnostne razdalje

udobje
• Samodejna 2-področna klimatska 

naprava s tipalom zaznave 
strupenih plinov

• Ogrevano zadnje steklo
• El. nastavljivi,ogrevani in poklopljivi 

stranski ogledali z osvetlitvijo
• Vzglavniki nastavljivi po višini
• Vzglavniki zadaj

• Voznikov sedež nastavljiv in prilagodljiv 
v ledvenem delu

• Sovoznikov sedež poklopljiv 
in nastavljiv

• Naslon zad. klopi poklopljiv v razmerju 
1/3-2/3 z naslonom za roke

• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Kartica Renault za prostoročno 

odklepanje in zagon vozila
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Električni pomik prednjih stekel z 

impulzno funkcijo
• Električni pomik zadnjih stekel s 

funkcijo proti priprtju
• 12 V vtičnica spredaj 

(centralna konzola) in zadaj
• Pomična sredinska konzola z naslonom 

za roke, zadaj z dodatno AUX vtičnico in 
dvema USB priključkoma

• Senčnika za voznika ter sovoznika z 
ogledalom - osvetljena

• Senčnika na stranskih steklih zadaj

• Predal Easy Life z osvetlitvijo 
in hlajenjem

• Bočni senzorji za pomoč pri parkiranju
• Samodejna parkirna zavora

vožnja 
• Indikator prestavljanja 

(samo za ročni menjalnik)
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Kit za popravilo pnevmatik
• Sistem Multi-Sense®
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj 

in zadaj + kamera za vzvratno vožnjo
• Bočni senzorji
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Sistem Energy Smart Management
• Senzor za dež, avtomatski vklop luči 

in sistem za samodejno preklapljanje 
med dolgimi in zasenčenimi lučmi

dizajn
• Full LED Pure Vision prednji žarometi
• LED dnevne luči C-shape
• Notranjost v bež barvi
• Oblazinjenje v temnem blagu v komb. z 

imitacijo usnja*
• Tonirana stekla
• Platišča iz lahke litine 51 cm (20") Uraya
• Volanski obroč v umetnem usnju
• Zunanja ogledala v črni barvi 
• Prednji LED meglenki s funkcijo 

osvetlitve ovinkov
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Shark antena

multimedija 
• Multimedijski sistem R-Link 2 z 22 cm 

(8,7") zaslonom na dotik + DAB
• Funkcija povezljivosti z aplikacijama 

Android Auto™ in Apple CarPlay
• Kartografija Evrope
• Spletna povezava 



executive (techno +)

serijska oprema

* vsi sedeži, ki so omenjeni kot usnjeni, so sestavljeni iz pravega usnja in prevlečenega tekstila. 

vožnja
• Aktivni tempomat
• Sistem prostoročnega 

parkiranja Easy Park Assist + 
Pomoč pri parkiranju 360° + 
kamera za vzvratno vožnjo

• Head-up zaslon (električno 
poklopljiv) 

udobje
• Gretje sedežev spredaj
• Komfortni naslonjali Relax za 

glavo voznika in sovoznika
• Komfortna naslonjala Grand 

Confort na zadnjih sedežih 
• Volanski obroč v usnju

dizajn 
• Oblazinjenje v črnem usnju* 

Black Edition
• Platišča iz lahke litine 51 cm (20") 

Black Edition
• Aluminijste stopalke

multimedija 
• Multimedijski sistem R-Link 2 z 

22 cm (8,7") zaslonom na dotik 
+ DAB + BOSE® Surround Sound 
System

oprema



oblazinjene

platišča

oblazinjenje v temnem blagu v 
kombinaciji z imitacijo usnja

oblazinjenje v črnem usnju Black 
Edition

platišča iz lahke litine 51 cm (20") Uraya platišča iz lahke litine 51 cm (20")
 Black Edition

* vsi sedeži, ki so omenjeni kot usnjeni, so sestavljeni iz pravega usnja in prevlečenega tekstila. Za vsa vprašanja glede uporabljenih materialov se lahko 
obrnete na svojega prodajnega svetovalca.

oblazinjenje v črnem** usnju*



1. Zaščita prtljažnega prostora 
EasyFlex. 
Zaščitite prtljažnik svojega vozila 
s protizdrsno in nepremočljivo 
zaščito Easyflex, s katero lahko 
prekrijete ves tovorni prostor.

1

dodatna oprema



2. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki.
Nosilec je primeren za prevoz do 
treh koles, preprosto in povsem 
varno. Ko ni v uporabi, se s 
preprostim pritiskom na gumb v 
prtljažniku zloži in se povsem skrije. 
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3. Strešni kovček in aluminijasti 
strešni nosilci. 
Preprosta in hitra namestitev brez 
kakršnega koli orodja z inovativnim 
sistemom za pritrditev QuickFix. 
Primerni so za namestitev nosilca 
za kolesa, nosilca za smuči ali 
strešnega kovčka.

4. Zložljiva vlečna kljuka.
Vzemite gorska kolesa s seboj na 
vikend pobeg ali pripnite prikolico 
s pomočjo zložljive vlečne kljuke. 
Kadar ni v uporabi, je povsem 
nevidna, obenem pa je ves čas na 
voljo.

5. Zaščita praga prtljažnika.
Pokrijte in zaščitite zadnji odbijač 
s po meri izdelanim zaščitnim 
pragom.



5 sedežev 7 sedežev
Prostornina prtljažnika - po standardu VDA (litri)
minimalna prostornina prtljažnika 718 533

maksimalna prostornina prtljažnika 866 676

dimenzije v mm.

dimenzije in prostornina

1,526 1,478

1,275

1,596

931 2,804

170

14° 14°

4,634

918 878

255

899

2,073
1,660

1,602

1,866

Grand Scenic 5 sedežev



Renault skrbniške storitve

Vedno smo na vaši strani, da vam olajšamo življenje 
in vam prihranimo čas pri vzdrževanju vašega 
Renaulta: spletne ponudbe in sestanki, paketi, 
vzdrževalne pogodbe, zavarovanja in pomoč, 
prilagojen program MY Renault ... izkoristite naše 
preproste in hitre rešitve, ki so prilagojene vašim 
potrebam.

tvoji prvi koraki
Vse informacije, ki jih potrebujete, lahko najdete:
- na naših spletnih straneh: ponudbe izdelkov/ storitev/
financiranje, termini za testne vožnje itd.
- pri naši prodajni mreži: spoznajte naše prodajne in 
tehnične time.

Renault skrbniške storitve, 100 % kritje
Zaščitite se pred nepričakovanim z našimi 
razširjenimi garancijami, asistenco Renault in 
zavarovalno politiko, ki so vam vedno na voljo.

Moj Renault, vsakodnevni partner
Izkoristite prednosti prilagojenega spletnega 
računa, zlasti za nasvete, ponudbe, ekskluzivne 
ugodnosti, opomnike za vzdrževalne programe, 
prihajajoče sestanke itd.

Renault servis, brezskrbno vzdrževanje
Naši paketi s fiksno ceno vzdrževalnih pogodb 
Renault Care vam ponujajo prednosti paketa 
all-inclusive po meri.

dodatki, Renault po vaši meri
Naša ponudba dodatne opreme vsebuje vse, kar 
potrebujete, da bo vaše vozilo še bolj privlačno, 
praktično, udobno in prilagojeno.



iznajdba kompaktnega 
enoprostorca

Še vedno se spominjamo ikoničnega Scenic. Hitro je postal uspešen: od začetne 
proizvodnje 600 vozil na dan je Scenic v prvem letu za štirikrat presegel svoje 
napovedi.

Leta 1996 se je rodil nov segment, kompaktni enoprostorec. Scenic, ki je bil 
predstavljen leta 1991 kot konceptno vozilo "vabi na potovanje", je izumil nov 
preprost in udoben način potovanja za vso družino. Po inovacijah z modelom 
Espace je Renault razvijal novo nišo vozil, kjer so vsi potniki obravnavani 
enako. Na tehnični platformi Megane je novo vozilo ponujalo izbiro dizelskih in 
bencinskih motorjev, ki so bili osredotočeni na varčevanje z gorivom.

ikonični Scenic



→ 1997 Evropski avto letaPoraba goriva je bila ključno vprašanje za proizvajalce, ki so poskrbeli za 
varčnejše motorje.

Kar zadeva zmogljivost, je Scenic – zunaj kompakten, znotraj prostoren – 
ponujal zelo premišljeno modularno razporeditev in uporabniku zelo prijazne 
prostore. Zadnji drsni sredinski sedež je lahko služil kot miza, zadnja sedeža 
sta se samostojno nagibala, kar je omogočalo večjo nosilnost, pladnji na 
hrbtni strani sprednjih sedežev pa so povečali udobje potnikov. Voznik je imel 
prvič na voljo povišan položaj za vožnjo, ki ga danes uporabljajo številni SUV-ji. 
Karoserija s številnimi krivuljami je bila leta 1999 prenovljena, da bi jo prilagodili 
takratnim trendom. Do danes so bile na voljo štiri generacije Scenicov.



  renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 6,3 - 6,9 l/100 km. Emisije CO
2
: 143 - 156 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0119- 0,0189 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00015-0,00090 g/km. Število delcev (x1011): 0,19 - 0,49. Vrednosti 

meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 

k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov.

Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, trenutno niso na voljo. To velja med drugim za barvni 25-centimetrski (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom 
navigacije, brezžično polnjenje mobilnega telefona in povezljivost navigacije. 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. 

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. Renaultovi koncesionarji 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.

Publicis -
GA Adriatic d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | september 2022.

Renault priporoča  

sestavite svoj Renault Grand Scenic na www.renault.si. 


