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Visapusišką vairuotojo ir keleivių komfortą 
užtikrinantys nauji automobiliai SCENIC ir GRAND 
SCENIC tapo išmanesni. Stiklinis stogas salone sukuria 
ypatingą šviesos ir erdvės pojūtį, ypač septynviečiame 
GRAND SCENIC. Dėl įvairios įrangos gausos juos 
itin lengva pritaikyti kasdienėms reikmėms, pvz., 
galima vienu judesiu sulankstyti užpakalines sėdynes 
taip, kad grindys taptų lygios ir būtų daugiau vietos 
bagažui. Norint optimaliai panaudoti salono erdvę 
galima pastumti užpakalinę sėdynę arba nulenkti jos 
atlošą (⅓ arba ⅔). Naujuosiuose automobiliuose taip 
pat gausu  šiuolaikiškos šeimos poreikiams tenkinti 
skirtų funkcijų, kad jais būtų patogu naudotis kasdien.

Šeimos 
apartamentai





Technologijų gausa

Naujų automobilių SCENIC ir GRAND SCENIC „kabina“ nustebins technologijų gausa. Intuityviai valdoma multimedijos įranga R-LINk 2 su horizontaliu 7“ arba 
vertikaliu 8,7“ įstrižainės jutikliniu ekranu užtikrina žaibišką prieigą prie daugybės įvairių funkcijų, pvz., penkis skirtingus važiavimo arba apšvietimo režimus 
pasirinkti leidžiančios funkcijos MuLTI-SENSE. Spalvotas projekcinis ekranas leidžia sužinoti daug naudingos ramų važiavimą užtikrinančios informacijos 
nenukreipus žvilgsnio nuo kelio. Juk tėvai taip pat turi teisę mėgautis važiavimu!



Naujieji automobiliai SCENIC ir GRAND SCENIC kelyje bus asmeniniais Jūsų asistentais bet kokioje situacijoje. Dėl modernios vairavimą palengvinančios 
įrangos Jūsų kelionės su šeima bus saugios ir ramios. Dabar galite važiuoti nepatirdami įtampos!

Vairuotojo nuovargio nustatymo įranga
Naujuose automobiliuose RENAuLT SCENIC įdiegta speciali įranga viršijus 60 km/val. greitį 
analizuoja važiavimo trajektoriją ir įspėja vairuotoją apie bet kokį nukrypimą, kuris gali būti 
susijęs su jo nuovargiu.

Automobilio statymo pagalbos sistema Easy Park 
Nuo šiol be jokio vargo pastatysite automobilį į vietą lygiagrečiai, statmenai ir įstrižai. Atstumo 
jutikliai išmatuoja laisvą plotą ir padeda vairuotojui manevruoti.

Vairuoti padedanti įranga 



 • Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus 
stabdymo pagalbos sistema (EBA) 
 • Elektroninė stabilumo sistema (ESP)
 • Įkalnę padedanti įveikti funkcija (HSA)
 • Aktyvioji stabdymo pagalbos sistema 
su pėsčiųjų aptikimo funkcija (AEBS 
Pedestrians)
 • Padangų oro slėgio jutikliai
 • Greičio reguliatorius-ribotuvas
 • Priekinės oro pagalvės (keleivio oro pagalvę 
galima išjungti)
 • Šoninės priekinių sėdynių oro pagalvės, 
saugančios galvą ir krūtinės ląstą
 • užuolaidinės oro pagalvės
 • Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų tvirtinimo 
taškų saugos diržai
 • Įranga ISofIx vaikų saugos kėdutei tvirtinti 
prie priekinės sėdynės ir šoninių užpakalinių 
vietų

 • Elektrinis vairo stiprintuvas 
 • Automatinis elektromechaninis stovėjimo 
stabdys
 • Žemėlapis RENAuLT HANDS fREE 
 • Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė su 
šoninėmis vėdinimo angomis gale
 • kintamo judėjimo dažnio priekinio stiklo 
valytuvai su lietaus ir šviesos jutikliais
 • Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai 
langai
 • Elektra reguliuojami, šildomi ir rankiniu 
būdu lankstomi šoniniai veidrodėliai
 • Skaitmeninis radijas (DAB) su Bluetooth® ir 
4,2" monochrominiu ekranu
 • Ciferblatų ir indikatorių rinkinys su spalvotu 
7 colių TfT ekranu
 • Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su 
juosmens atrama
 • Slankioji užpakalinė sėdynė lankstomu 

atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) su 
porankiu
 • Dvi vietos trečioje sėdynių eilėje (tik 
GRAND SCENIC)
 • kišenės ant priekinių sėdynių atlošų
 • oda aptrauktas reguliuojamo aukščio ir 
atstumo vairaratis
 • Apšviečiami kosmetiniai veidrodėliai
 • Patogios dėtuvės grindyse
 • Medžiaginiai apmušalai
 • Vienas 12 V maitinimo lizdas, vienas uSB 
lizdas ir JACk lizdas priekinėje salono dalyje
 • Dekoratyvinė chromuota išorinė plokštė 
viršutinėje šoninių langų dalyje
 • kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės su 
chromuotu intarpu
 • Juodi šoniniai durų apvadai su chromuotu 
intarpu
 • 20" lengvojo lydinio ratlankiai

 • Šviesadiodžiai priekiniai žibintai fuLL LED 
PuRE VISIoN
 • Šviesadiodžiai 3D užpakaliniai žibintai 
EDGE LIGHT
 • Reikmenų padangai taisyti rinkinys 

ZEN

Medžiaginiai apmušalaiNuotraukoje parodytas įrangos variantas ZEN su automatine pavarų dėže ir pasirenkama įranga 

20’’ lengvojo lydinio ratlankiai 
SILVERSToNE

Įranga



 • Multimedijos sistema R-LINk 2, 7 colių, 
su navigacijos įranga, išsamus Europos 
žemėlapis

 • Įranga Multi-Sense
 • Vairuotojo nuovargio nustatymo įranga 
(fDW) 

 • Apie greičio viršijimą įspėjanti įranga su kelio 
ženklų atpažinimo funkcija

 • Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema
 • Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai  
 • Slankusis centrinis valdymo pultas Easy Life
 • Dėtuvė Easy Life
 • Įranga salono konfigūracijai keisti one Touch
 • Medžiaginiai apmušalai su ekologiškos 
dirbtinės odos elementais

 • Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio 
sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ir 
lankstomu atlošu

 • Elektra reguliuojami, šildomi ir rankiniu būdu 
lankstomi šoniniai veidrodėliai

 • Priekyje įtaisytos dvi uSB jungtys ir garso 
įrangos jungtis

 • Apatinėje centrinio valdymo pulto dalyje 
įtaisytos dvi uSB jungtys (skirtos tik 
multimedijos prietaisams įkrauti) ir garso 
įrangos jungtis

 • užpakalyje įtaisytas 12 V elektros lizdas
 • Chromuota radiatoriaus grotelių apdailos 
juosta

 • Chromuota bagažinės durų apdailos juosta
 • Tamsinti užpakalinių langų stiklai
 •  Rūko žibintai

INTENS (ZEN +)

Medžiaginiai apmušalai su 
ekologiškos dirbtinės odos 

elementais

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas Intens su automatine pavarų dėže ir pasirenkama įranga 

20’’ lengvojo lydinio ratlankiai 
ExCEPTIoN AERoDESIGN

Įranga

20’’ lengvojo lydinio ratlankiai 
QuARTZ

Grafito spalvos odiniai 
apmušalai su ekologiškos 

odos elementais 
(pasirenkamas variantas)

Šviesiai pilkos spalvos odiniai 
apmušalai su ekologiškos 

odos elementais 
(pasirenkamas variantas)



kėbulo spalvos

Baltasis perlas**

Kosminis mėlis

Alpių balta*

      * nemetalizuojamieji dažai   
    ** specialūs metalizuojamieji dažai
   *** tik naujųjų automobilių SCENIC
**** tik naujųjų automobilių GRAND SCENIC

Platinos pilka

Medaus geltona***

Kopų smėlis

Ryškiai raudona

Ruda****

Juoda

Austrių pilka

Žydra



SCENIC

GRAND SCENIC 

MATMENyS (mm) Scenic Grand Scenic
A Bendras ilgis 4406 4634
B Tarpuratis 2734 2804
C Priekinė iškyša 931 931
D užpakalinė iškyša 741 899
E Atstumas tarp priekinių ratų 1602 1602
f Atstumas tarp užpakalinių ratų 1596 1596
G Plotis, kai veidrodėliai užlenkti 1866 1866
G1 Plotis su veidrodėliais 2128 2128

H Nepakrauto automobilio aukštis (automobilio 
GRAND SCENIC – su stogo laikikliais) 1653 1655

H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai 
bagažinė atidaryta 2069 2062

J Nepakrauto automobilio slenksčio aukštis 686 680
k Nepakrauto automobilio prošvaisa 170 117

L Atstumas nuo antros eilės sėdynių krašto iki 
priekinių sėdynių atlošų kelių aukštyje 212 109 / 255*

L1 Atstumas nuo trečios eilės sėdynių krašto iki 
antros eilės sėdynių atlošų kelių aukštyje - 128

M Plotis ties priekiniu porankiu 1526 1526

M1 Plotis alkūnių aukštyje (ties antros eilės 
sėdynėmis) 1488 1484 / 1478*

Scenic Grand Scenic

M2 Plotis alkūnių aukštyje (ties trečios eilės 
sėdynėmis) - 1275

N Plotis pečių aukštyje (ties priekinėmis 
sėdynėmis) 1494 1494

N1 Plotis pečių aukštyje (ties antros eilės 
sėdynėmis) 1388 1417 / 1399*

N2 Plotis pečių aukštyje (ties trečios eilės 
sėdynėmis) - 1218

P
Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo 
matuojant 14° kampu (kai stogas stiklinis, 
neatidaromas)

918 (923) 918 (923)

P1

Atstumas nuo antros eilės sėdynių iki stogo 
matuojant 14° kampu (kai stogas stiklinis, 
neatidaromas)

869 (856) -

Atstumas nuo antros eilės sėdynių iki stogo 
matuojant 14° kampu, kai yra 7 sėdynės (kai 
stogas stiklinis, neatidaromas)

- 886 (879)

Atstumas nuo antros eilės sėdynių iki stogo 
matuojant 14° kampu, kai yra 5 sėdynės - 878 (867)

P2 Atstumas nuo trečios eilės sėdynių iki stogo 
matuojant 14° kampu - 814 

Scenic Grand Scenic
Y Bagažinės angos plotis viršuje 910 896
Y1 Bagažinės angos plotis apačioje 1043 1036
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1092 1088
Z Bagažinės angos aukštis 773 787
Z1 kraunamosios dalies ilgis iki antros eilės sėdynių 625 840
Z2 kraunamosios dalies ilgis iki priekinių sėdynių 1688 1963

Z3 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis (kai 
priekinės keleivio sėdynės atlošas nulenktas) 2618 2847

Z4 kraunamosios dalies ilgis iki trečios eilės sėdynių - 419

Matmenys

      *  kai yra 7 / 5 sėdynės.



Patogus vidus

1.

2.

4.

3.

5.

Priedai

1. Dvipusis bagažinės kilimėlis. Šis kokybiškas 
universalus kilimėlis patikimai saugo bagažinę. 
Būdamas dvipusis – medžiaginis ir guminis – 
leidžia vežti joje bet kokius daiktus. 
2. Tinklelis tvarkai bagažinėje palaikyti. Ideali 
priemonė sutvarkyti bagažinę. Pritaikytas 
prie automobilio matmenų tinklelis padeda 
stabilizuoti gabenamus daiktus.
3. Prie galvos atramos įtaisytas pakabas. 
Leidžia rūpestingai pasikabinti drabužius 
ant priekinės sėdynės atlošo. Galima nuimti, 
lengva įtaisyti. 
4. Medžiaginiai kilimėliai Premium. Saugo 
automobilio salono grindis. Greitai ir saugiai 
pritvirtinami tam skirtais tvirtinimo elementais. 
5. Su išmaniuoju telefonu susieta 
signalizacija. Dėl tūrinės bei perimetrinės 
apsaugos sistemos reaguoja į bet kokį 
bandymą atidaryti automobilį arba į jį įsilaužti ir 
į bet kokį judesį bagažinėje. Išmaniojo telefono 
programėlė leidžia naudotis naudingomis 
papildomomis, pvz.: įspėjamųjų skambučių 
bei pranešimų, buvimo vietos nustatymo ir 
automobilio paieškos, funkcijomis.



Poilsiui

1.

1. Paslepiamas velkamasis kablys ir dviračių 
laikiklis. Velkamasis kablys paslepiamas vienu judesiu 
– tampa nematomas ir negadina automobilio dizaino. 
Sukurtas kompanijos RENAULT, todėl idealiai tinka 
automobiliui SCENIC. 
2. Apsauginis bagažinės įklotas EasyFlex. Neslidus 
ir nelaidus vandeniui. Lengva sulankstyti ir išskleisti 
esant bet kokiai užpakalinės sėdynės padėčiai. Visiškai 
išskleistas uždengia visą bagažinės dugną. 
3. Aliumininiai stogo laikikliai QuickFix ir stogo 
bagažinė Urban Loader. Laikikliai greitai ir lengvai 
įtaisomi be jokių įrankių – naudojantis naujoviška 
tvirtinimo sistema. Pritvirtinus dviračių bei slidžių 
laikiklį arba stogo bagažinę galima gabenti daugiau 
bagažo. 
4. Dvipusis bagažinės kilimėlis. Tinka vežant bet 
kokius daiktus, ypač purvinus. Atitinka automobilio 
SCENIC bagažinės formą ir patikimai saugo jos 
kiliminę dangą. 
5. Sniego grandinės Premium Grip. Užtikrina 
didžiausią saugumą ir geriausią ratų sukibimą su 
kelio paviršiumi žiemą, kai važiavimo sąlygos ypač 
sunkios. Greitai bei lengvai uždedamos, nes yra 
kompaktiškos ir prisitaiko automatiškai.

2. 4.3. 5.

Priedai



Daugiau apie Renault SCENIC ir GRAND SCENIC
rasite www.renault.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu 
keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar 
pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. Dėl poligrafi jos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško 
kompanijos RENAULT leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja
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