
Renault SCENIC & GRAND SCENIC

Vervolg uw Renault Scénic & Grand Scénic-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (september 2016) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT 
dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT 
dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. 
RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden 
zonder voorafgaande schri� elijke toestemming van RENAULT.
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Nieuwe

Renault adviseert
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Autorijden is fantastisch – in het nieuwe, post-MPV-tijdperk 
óók voor gezinnen. In de nieuwe generatie Scénic vindt u overal 
innovatie. Of het nu het volledig vernieuwde, verleidelijke design 
is, of het ingenieuze, flexibele interieur dat kan worden aangepast 
aan de behoeften van het gezin. Of de toepassing van de nieuwste 
technologieën van Renault, voor nog meer comfort, rust en 
connectiviteit tijdens het rijden. Om aan de behoeften van het 
gezin van vandaag en morgen te voldoen, heeft Renault de Scénic 
en de Grand Scénic opnieuw uitgevonden. 

De nieuwe SCENIC 
en GRAND SCENIC: 
de MPV opnieuw 
uitgevonden 
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Originaliteit en nieuwe ideeën zitten in het DNA van de nieuwe 
Scénic en Grand Scénic. Ze hebben een vernieuwend uiterlijk, 
met grensverleggende proporties en standaard 20” ‘tall & 
narrow’-wielen. De lage rolweerstand daarvan zorgt voor een 
laag brandstofverbruik. Renault biedt keus uit een complete 
lijn wielen, zoals de Exception Aerodesign met ‘add-ons’ die 
zorgen voor aerodynamische looks. Dankzij de tweekleurige 
afwerking komende nieuwe vormen van de twee nieuwe 
MPV’s optimaal tot hun recht. De koplampen met C-vormige 
dagrijverlichting zijn in een aantal uitvoeringen uitgerust met 
de ‘LED PURE VISION’-techniek. En wat de achterlichten 
betreft: die zorgen dankzij de ‘Edge Light’-techniek voor een 
3D-effect. Wat je noemt een onderscheidend lichtdesign.

Opvallend modern
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Om het voor de passagiers en de bestuurder zo 
aangenaam mogelijk te maken, komen de nieuwe 
Scénic en Grand Scénic met talloze slimme 
voorzieningen. Het panoramische glazen dak 
biedt volop licht in het interieur – dat in de Grand 
Scénic met zijn zeven zitplaatsen nog ruimer is.  
En daar zijn nog talloze andere zaken te vinden  
die het autorijden gemakkelijk maken: Renaults  
One-touch folding modulariteit bijvoorbeeld, waarmee 
met slechts één druk op het touchscreen van het 
R-LINK 2 Multimedia- en navigatiesysteem (of via 
de bediening in de bagageruimte) de achterstoelen 
zijn neer te klappen. Daarmee ontstaat een vlakke 
laadvloer waarop de bagage eenvoudig kan worden 
ingeladen. De achterbank (2/3–1/3 gedeeld) met zijn 
afzonderlijke zitplaatsen is verschuifbaar voor een 
optimaal gebruik van de interieurruimte. 

Familiesuite 
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De nieuwe Scénic en Grand Scénic zijn opbergkampioenen met hun royale opbergcapaciteit van 63 liter. De verschuifbare Easy Life-middenconsole,  
die zo kenmerkend is voor de Scénic, is goed voor 13 liter bergruimte. Daarmee is het interieur naar behoefte in te richten: in cockpitstijl, met de console naar voren 
geschoven richting de bestuurder, of naar achteren geschoven met ruimte voor het hele gezin. De bergruimte met geïntegreerde armsteun voorin is verlicht.  
En achterin is er niet alleen een uitneembare opbergdoos maar ook nog twee usb-poorten, een jack-aansluiting en een 12-voltaansluiting. Het is zo 
gemakkelijk, je zou haast zeggen dat dit door kinderen is bedacht! Nog zo’n slimme voorziening is de ‘Magic drawer’-opberglade (11,5 liter) met koelfunctie 
en kluisje. Bijzonder handig om persoonlijke spullen in op te bergen. 

Opgeruimde ideeën 
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De nieuwe Grand Scénic geeft een geheel nieuw gevoel van ruimte: comfortabel, ruim en naar eigen wens modulair in te delen. Zijn optionele 
zeven zitplaatsen bieden genoeg ruimte voor het hele gezin. De verschuifbare 1/3–2/3 gedeelde achterbank op de tweede zitrij is net als de 
afzonderlijke stoelen op de derde zitrij met een One-touch folding functionaliteit wegklapbaar. De laadruimte wordt zo meer dan 718 liter* en heeft een 
volledig vlakke laadvloer. 

Ruimte en vrijheid

* Inhoud van de bagageruimte van de nieuwe Grand Scénic met een configuratie van vijf zitplaatsen, onder de bagageafdekhoes met bandenreparatieset zonder ondervloer (VDA-methode). 
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Een uitgekiende combinatie van technologieën 

Welkom in de privécockpit van de nieuwe Scénic en Grand Scénic. Het nieuwe Renault R-LINK 2-multimedia- en navigatiesyteem – controlecentrum 
met diverse onlinediensten – siert de ruimte met zijn verticale 8,7” touchscreen: dit intuïtieve en alerte systeem biedt toegang tot talloze functies, zoals  
MULTI-SENSE, dat keuze biedt uit vijf rijstijlen en vijf soorten sfeerverlichting. Dankzij de head-up kleurendisplay heeft de bestuurder zonder zijn ogen 
van de weg te halen toegang tot alle informatie die bijdraagt aan een rustige rijervaring. Tenslotte mogen ouders zichzelf ook wel eens een plezier doen... 
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Echt rijplezier wordt bereikt door rust. De nieuwe Scénic is uitgerust met de allernieuwste technologische hulpmiddelen voor de bestuurder, zodat die in alle 
rust verantwoord kan rijden – essentieel voor ieders veiligheid en comfort. Vermoeidheidsdetectie biedt de bestuurder bescherming en een veilig gevoel.  
Rijbaanassistentie zorgt voor stuurcorrecties als het voertuig onbedoeld van rijbaan verandert zonder dat de richtingaanwijzer is ingeschakeld.  
Het Active Emergency Braking system met voetgangersdetectie, dat standaard is op alle uitvoeringen, kan de nieuwe Scénic zonder tussenkomst van de 
bestuurder volledig tot stilstand brengen. Hierdoor kan een aanrijding met een voetganger vermeden worden. 

Ingebouwde intelligentie 
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Bij Renault blijven we nieuwe dingen bedenken en u verbazen. En altijd met 
een goede reden: voor comfort, met een interieur dat (vrijwel) onbeperkt 
kan worden aangepast. Voor veiligheid, met functionele en nuttige 
hulpmiddelen voor het rijden. Voor een gepersonaliseerde rijervaring. 
En om te genieten, met het exclusieve Bose®-geluid. Dat zegt genoeg. 
Ervaar het zelf. 

De nieuwe SCENIC en 
GRAND SCENIC 
Superieure prestaties 
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De nieuwe Scénic en Grand Scénic helpen u in alle situaties. De Hill-Start Assist vergemakkelijkt het wegrijden. De ‘LED PURE VISION’ koplampen maakt 
rijden in het donker veiliger: bij het naderen van voor- en tegenliggers schakelt het grootlicht automatisch naar dimlicht, en met de actieve bochtenverlichting 
heeft u een nog beter zicht. Met ESC (Elektronische Stabiliteits Controle met tractiecontrole) en ABS (Anti Blokkeer Systeem met remkrachtassistent) houdt 
u de controle over uw auto, ongeacht de grip op de weg. 

Vermoeidheidsdetectie 
Dankzij zijn analysesysteem detecteert de nieuwe Scénic elke afwijking veroorzaakt door 
vermoeidheid en geeft de bestuurder een waarschuwing. 

Easy Park Assist
Een grote auto, maar toch makkelijk te parkeren met de Easy Park Assist. Het systeem meet de 
beschikbare ruimte en bepaalt de insteek. Het systeem neemt de besturing over, u hoeft alleen 
maar te schakelen, te remmen en het gaspedaal te bedienen. 

Persoonlijke assistentie 
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Adaptive Cruise Control 
Dit systeem past de ingestelde snelheid automatisch aan om een voorgeprogrammeerde veilige 
afstand te houden met uw voorligger op basis van informatie van de radar voorin. Adaptive 
Cruise Control is actief tussen de 50 km/u en 160 km/u. 

Traffic Sign Recognition 
Dit systeem helpt de bestuurder zijn rijgedrag aan te passen op basis van de signaleringsgegevens 
die door de camera worden ontvangen. De bestuurder krijgt een waarschuwing op het 
instrumentenpaneel te zien. 
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De tablet met Renault R-LINK 2-onlineverbinding 
en het verticale, capacitieve 8,7” touchscreen biedt 
onbegrensd plezier. Een regelrecht controlecentrum 
onder handbereik... De functie Auto biedt toegang 
tot het MULTI-SENSE-systeem, de modulaire 
One-Touch-bediening voor het neerklappen van 
de achterstoelen en diverse hulpmiddelen die de 
bestuurder bijstaan. De navigatiefunctie omvat 
het kaartenbestand van TomTom® en is uit te 
breiden met TomTom® LIVE services. Ook is via 
Bluetooth® handsfree bellen mogelijk en via 
het multimediagedeelte kunnen de inzittenden 
naar hun favoriete muziek luisteren. Maar dat is 
nog niet alles! Renault R-LINK 2 biedt daarnaast 
allerlei applicaties en functies die net zo eenvoudig 
te gebruiken en aan te passen zijn als op de 
tablet thuis. In de R-LINK Store zijn applicaties 

en onlineservices te vinden. Bovendien heeft het 
systeem een geheugen voor wel zes profielen 
met de voorkeuren van alle inzittenden. Ideaal 
voor grote gezinnen.

Onderweg online 
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1. Weergave instrumenten. Elke stand heeft een eigen weergave van instrumenten en informatie. 2. Automatische bi-zone airconditioning. Met de Eco-stand zijn de temperatuur aan boord en 
de energiezuinigheid te regelen. 3. Verlichting. Onderga het overrompelende plezier van sepia, groen, blauw, rood of paars. 4. Bestuurdersstoel met massagefunctie. In de Comfort-stand biedt 
de stoel voor totale ontspanning een massage waarvan de intensiteit instelbaar is. 5. Slimme stuurbekrachtiging. De stuurweerstand houdt rekening met de gekozen rijstijl. 6. Motorrespons. 
Het lijkt alsof u in een andere auto rijdt doordat het acceleratievermogen per gekozen stand verschilt. 7. Motorgeluid. Van heel rustig tot heel pittig. Net waar u zin in heeft.
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U bruist van de ideeën en heeft niet altijd zin in hetzelfde, met 
de ene dag een sportieve bui, de volgende een vrolijke. Met het 
MULTI-SENSE-systeem is de rijervaring van de nieuwe Scénic 
aan de wensen van het moment aan te passen: de bediening op 
de middenconsole biedt keuze uit vijf standen: Neutraal, Sport, 
Comfort, Persoonlijk, Eco*. MULTI-SENSE reageert onmiddellijk. 
De motorrespons, de gevoeligheid van het gaspedaal, het 
moment van schakelen, de stuurkracht, de massagefunctie 
van de bestuurdersstoel en de binnenverlichting veranderen 
volledig! Sepia, rood, blauw, violet, groen, de kleuren van het 
verlichte middenpaneel, de lichtpunten in de portierpanelen 
voor en achter, de displays van het instrumentenpaneel en 
de R-LINK 2-tablet passen zich aan aan uw stemming van het 
moment. Alsof u vijf verschillende Scénics heeft... 

Rijsensaties 

* Voor meer efficiëntie is er een snelkeuzeoptie met twee verschillende rijstijlen. 
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De technici van Bose® en Renault hebben voor de nieuwe 
Scénic samen een surroundsound geheel op maat gemaakt. 
Dertien kwalitatief hoogwaardige en optimaal in het interieur 
geplaatste luidsprekers maken van de nieuwe Scénic een 
groot auditorium. Een luidspreker midden voorin geeft 
stemmen en instrumenten levensecht en zuiver weer. De 
surroundluidsprekers in combinatie met de surroundtechnologie 
van Bose® zorgen voor een volledig unieke en meeslepende 
geluidservaring. Elke passagier in de nieuwe Scénic wordt 
meegesleept en betoverd door de muziek. 

Bose® Surround 
Sound op maat 
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Opbergruimte voor alles 

De Scénic en Grand Scénic zijn regelrechte kampioenen op het gebied van slimme bergruimte: behalve de grote inhoud van de verschuifbare 
middenconsole en de ‘Magic drawer’-opberglade, zijn er nog meer handige vakken. In het vak onder de vloer kunt u discreet zaken opbergen 
die u slechts af en toe gebruikt. Behalve de One-touch modulariteit waarmee naar wens de achterstoelen zijn neer te klappen voor een 
vlakke laadvloer, kan de passagiersstoel ook tot een tafeltje worden ingeklapt: ideaal voor een maximale vervoerslengte. 
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Kleurenpalet  De carrosseriekleuren van de SCENIC & GRAND SCENIC

Ambiances  De ambiances van het interieur van de SCENIC & GRAND SCENIC

Accessoires  De accessoires die uw stijl ondertekenen

Afmetingen  De inhoud en maten van de SCENIC & GRAND SCENIC
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Mono-tone

Kleurenpalet 

Blanc Glacier 369 (V)

Gris Cassiopée KNG (MV)

Blanc Nacré QNC (SMV)

Beige Dune HNP (MV)

Jaune Miel EPA (SMV)*

Rouge Carmin NPF (MV)
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Bleu Céleste RPQ (MV)

Bleu Cosmos RPR (MV)

Brun Vison CNM (MV)**

Noir Étoilé GNE (MV)

Gris Platine D69 (MV)

V : standaardlak met vernislaag
MV : metaallak met vernislaag
SMV : speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
* alleen leverbaar i.c.m. Scénic
** alleen leverbaar i.c.m. Grand Scénic
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Kleurenpalet

Blanc Glacier 369 (V) + dakkleur Noir 
Étoilé GNE (MV)Étoilé GNE (MV)

Gris Cassiopée KNG (MV) + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)

Blanc Nacré QNC (SMV) + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)Noir Étoilé GNE (MV)

Beige Dune HNP (MV) + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)Noir Étoilé GNE (MV)

Jaune Miel EPA (SMV)* + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)

Rouge Carmin NPF (MV) + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)Noir Étoilé GNE (MV)

Two-tone
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Bleu Céleste RPQ (MV) + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)Noir Étoilé GNE (MV)

Bleu Cosmos RPR (MV) + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)Noir Étoilé GNE (MV)

Brun Vison CNM (MV)** + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)

Noir Étoilé GNE (MV) + dakkleur 
Gris Cassiopée KNG (MV)Gris Cassiopée KNG (MV)

Gris Platine D69 (MV) + dakkleur 
Noir Étoilé GNE (MV)

V : standaardlak met vernislaag
MV : metaallak met vernislaag
SMV : speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
* alleen leverbaar i.c.m. Scénic
** alleen leverbaar i.c.m. Grand Scénic
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LIFE

Rijke basis
De nieuwe Scénic is uitgerust met een softtouch  
dashboard in de kleur antraciet, een elektrische handrem, 
handbediende airconditioning en elektrisch bedienbare 
portierruiten vóór en achter. Het exterieur bevat mistlampen  
vóór en stalen wielen 20" met wieldop 'Vortex'.

Bekleding stof 'Life' antraciet Stalen wielen 20" met wieldop 'Vortex'

Ambiances
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ZEN (LIFE+)

Een ontspannen reis
Kom tot rust in de Scénic Zen. Deze versie heeft alles in zich  
om uw reis tot een comfortabele en ontspannen  
gebeurtenis te maken. Automatisch geregelde 
airconditioning, een regen- en lichtsensor, Lane Departure 
Warning en grootlichtassistent zijn standaard. De Renault 
Handsfree card zorgt ervoor dat u nooit meer uw sleutel 
bij de hand hoeft te hebben voor het openen, starten 
en afsluiten van uw auto. (afbeelding toont optionele 
verschuibare middenconsole inclusief middenarmsteun  
vóór en R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem).

Bekleding stof 'Zen' antraciet Lichtmetalen wielen 20" 'Silverstone'
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INTENS (ZEN+)

Intens rijplezier
Rijplezier is het sleutelwoord in 
de Scénic Intens. Het standaard 
R-LINK 2 multimedia-en 
navigatiesysteem laat u en uw 
familie nieuwe bestemmingen 
ontdekken. Met MULTI-SENSE kunt 
u de rijbeleving aanpassen naar 
uw wensen van het moment. Het 
vermoeidheidsdetectie systeem 
waakt over u tijdens de reis en 
de standaard parkeersensoren 
vóór en achter laten u moeiteloos 
inparkeren. (afbeelding toont het 
optionele 8,7'' portrait scherm 
voor het R-LINK 2 multimedia- en 
navigatiesysteem)

Bekleding kunstleder TEP/ 
Stof antraciet

Bekleding kunstleder TEP/ 
stof Brun Club (optioneel)

Bekleding rundleder  
antraciet (optioneel)

Bekleding rundleder  
licht grijs (optioneel)

Lichtmetalen wielen 20" 'Exception'

Ambiances
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BOSE® (INTENS+)

Geluid van BOSE® op maat
Beleef elke keer opnieuw een 
uitzonderlijke geluidservaring 
met het BOSE SURROUND® 
premium audiosysteem met 
Centerpoint 2®-technologie.  
Voor een optimale geluidsweergave 
is het interieur voorzien van 
13 kwalitatief hoogwaardige 
luidsprekers. De bestuurdersstoel 
met elektrische massage-functie 
zorgt voor extra ontspanning tijdens 
de reis. Het R-Link 2 multimedia- en 
navigatiesysteem met 8,7" portrait 
touchscreen zorgt ervoor dat u alle 
functies van de Scénic eenvoudig 
kunt bedienen en met de LED PURE 
VISION Koplampen heeft u een 
optimaal zicht op de weg.

Bekleding kunstleder TEP / 
Stof antraciet

Bekleding rundleder antraciet  
(optioneel)

Bekleding rundleder licht grijs  
(optioneel)

Lichtmetalen wielen 20" 'Quartz'

08-09_CARLAB_B_Scenic_XFA_FR_V2.indd   9 08/09/2016   10:44



Lederen bekleding
Geniet van meer luxe en 
comfort met de optionele 
lederen bekleding. U heeft de 
keuze uit bekleding rundleder 
licht grijs of antraciet.

Ambiances
INTENS & BOSE®

Interieur Scénic Bose® met optionele bekleding rundleder antraciet

Interieur Scénic Intens met optionele bekleding rundleder licht grijs
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Accessoires

Stijl 

1.

1. Verchroomde buitenspiegelkappen. Kies voor 
meer elegantie met de verchroomde afwerking van 
de spiegelkappen. 2. Shark antenne. Kies voor een 
elegante en sportieve stijl met deze perfect in de 
lijnen van de auto geïntegreerde shark fin antenne. 
3. Celsium-inzetstukken. voor een persoonlijk 
accent in de Exception-wielen. Deze inzetstukken 
zijn naar wens op de Exception-wielen te bevestigen 
en verbeteren de aerodynamische eigenschappen. 
Verkrijgbaar in diverse modellen. 4. Oplichtende 
portierdrempels. De getimede witte verlichting 
van de drempels trekken zowel overdag als’s 
nachts de aandacht. De aluminium afwerking met 
de signatuur van Renault beschermt ook de instap. 
5. Laaddrempel sierlijst. Bekleed en bescherm de 
achterbumper met deze laaddrempel sierlijst.

4.3. 5.2.
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Accessoires

Comfort

1.

2.

4.

3.

1. Omkeerbare kofferbak. Op maat 
gemaakt en van hoge kwaliteit, voor 
een blijvende bescherming van de 
bagageruimte. Het omkeerbare kleed 
is van stof en rubber vervaardigd, 
waardoor allerlei soorten spullen kunnen 
worden vervoerd. 2. Inductieoplader 
voor smartphone. Om de smartphone 
tijdens het rijden draadloos op te laden.  
3. Kledinghanger op hoofdsteun. 
Hiermee kan kleding netjes op de 
rugleuning van de voorstoel worden 
gehangen waardoor alles kreukloos op 
de bestemming arriveert. De hanger is 
afneembaar en gemakkelijk te bevestigen. 
4. Stoffen vloermatten Premium. Bieden 
extra bescherming voor uw auto. Helemaal 
op maat gemaakt en eenvoudig met de 
speciale clips te bevestigen. 5. Alarm 
met waarschuwing via de smartphone. 
Bewaking rondom en in de auto die elke 
poging tot openen, inbraak en beweging 
binnen de laadruimte detecteert.  
De smartphone-app biedt bovendien 
nog extra functies: alarmwaarschuwing, 
lokalisatie en navigatie naar de auto. 

5.
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Vrije tijd 

1. Wegklapbare trekhaak. Profiteer van een 
trekhaaksysteem dat in één beweging kan worden 
weg geklapt; het verdwijnt uit het zicht, zodat 
de trekhaak het design van de auto niet ontsiert. 
Doordat dit systeem door Renault is ontwikkeld, 
past het volledig bij de auto. 2. EasyFlex modulaire 
bescherming van de bagageruimte. Antislip en 
waterdicht. Eenvoudig in- en uit te vouwen en past 
zich aan de stand van de achterstoelen. Wanneer 
hij volledig is uitgevouwen, is de gehele laadruimte 
bedekt. 3. QuickFix aluminium dakrails. Gemakkelijk 
en snel zonder gereedschap te monteren dankzij 
het innovatieve QuickFix-bevestigingssysteem.  
Ideaal voor een fietsendrager, skidrager of 
dakkoffer (Urban Loader) en vergroting van de 
bagagecapaciteit. 4. Bagageruimtemat. Ideaal voor 
het vervoeren van (vuile) voorwerpen. De bagagemat 
zorgt voor effectieve bescherming van het originele 
tapijt en past perfect in de bagageruimte. 5. Premium  
Grip-sneeuwkettingen. Deze garanderen een 
maximale veiligheid en een optimale wegligging, 
zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Snel en 
gemakkelijk aan te brengen dankzij hun compactheid 
en een geautomatiseerde en intuïtieve montage. 

4.3. 5.

1.

2.
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Afmetingen
SCENIC

GRAND SCENIC 7 ZITPLAATSEN

GRAND SCENIC 5 ZITPLAATSEN

AFMETINGEN (mm) Scénic Grand Scénic  
5/7 zitplaatsen

A Totale lengte 4406 4634
B Wielbasis 2734 2804
C Overhang voor 931 931
D Overhang achter 741 899
E Spoorbreedte voor 1594 1594
F Spoorbreedte achter 1583 1583/1587
G Totale breedte met ingeklapte zijspiegels 1866 1866
G1 Totale breedte met uitgeklapte zijspiegels 2128 2128
H Totale hoogte met of zonder dakrails 1653 1660/1655
H1 Hoogte met geopende achterklep 2069 2073/2062
J Laadhoogte 686 689/680
K Grondspeling 170 159
L Knieruimte op 2e zitrij 212 255/109
L1 Knieruimte op 3e zitrij - -/128

AFMETINGEN (mm) Scénic Grand Scénic  
5/7 zitplaatsen

M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1526 1526
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte 2e zitrij 1488 1478/1475
M2 Breedte interieur op ellebooghoogte 3e zitrij - -/1275
N Breedte interieur op hoofdhoogte voor 1494 1494
N1 Breedte interieur op hoofdhoogte 2e zitrij 1388 1399/1417
N2 Breedte interieur op hoofdhoogte 3e zitrij - -/1218

P Lengte tussen zitvlak en plafond voor (14°) 
(met panoramisch dak) 918 (918) 918 (923)

P1/ 
Q

Lengte tussen zitvlak en plafond op de  
2e zitrij (14°) (met panoramisch dak) 869 (856) 878 (867) / 886 

(879)

P2 Lengte tussen zitvlak en plafond op de  
3e zitrij (14°)  - -/814

Y Breedte toegang tot bagageruimte 
bovenaan 1069 1087

Y1 Breedte toegang tot bagageruimte 
onderaan 1043 1036

Y2 Maximale breedte bagageruimte 1132 1095/1128
Z1 Lengte bagageruimte achter de 2e zitrij 625 1030

AFMETINGEN (mm) Scénic Grand Scénic  
5/7 zitplaatsen

Z2 Lengte bagageruimte achter de 3e zitrij -/419

Z3  Hoogte bagageruimte tot hoedenplank of 
bagageafdekhoes 580 428/450

Z4 Maximale lengte bagageruimte met de 
passagiersstoel vóór neergeklapt 2618 2847

VOLUME BAGAGERUIMTE
Volume bagageruimte achter 3e zitrij VDA (dm3) - -/189
Volume bagageruimte achter 2e zitrij VDA (dm3) 506 533
Volume bagageruimte achter 3e zitrij (liters) - -/233
Volume bagageruimte achter 2e zitrij (liters) 572 596
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Renault services

* Voor nadere informative verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie-
Onderhoudsboekje

Garantie, services & financiering
Renault geeft op al haar nieuwe personenauto’s,  
vanaf de datum van aflevering, standaard minimaal  
2 jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking, incl. 
gratis Renault Route service. Renault geeft op al haar 
personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie (m.u.v. Master en 
Twizy: 6 jaar ) en 3 jaar lakgarantie (m.u.v. Twizy: 2 jaar). 

Renault Route Service*.
Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als 
uw auto strandt met pech of schade. De Renault-dealer 
zorgt voor vlotte reparatie en Renault Route Service zorgt 
voor onderdak of vervangend vervoer**. In Nederland belt u 
het gratis telefoonnummer 0800-0303. 

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer 
zekerheid in binnen- en buitenland. Renault Route Service 
Plus dekt o.a. het volgende:
Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard 
vereist) waar nodig, bij langere reparatieduur. 
Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet 
repareerbaar is. 
Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor 
aanhanger- en caravanservice.

Renault GarantiePlus 
verzekering**. 
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor 
de Renault GarantiePlus verzekering. Met de Renault 
GarantiePlus verzekering verlengt u uw standaard 
garantie van minimaal 24 maanden met een aanvullende 
garantieperiode tot 5 jaar met een maximale 
kilometerstand van 200.000 km. U kunt gedurende de 
looptijd van uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos 
gebruik maken van de diensten van Renault Route –Service 
hiermee heeft u o.a. recht op hulp bij pech onderweg. Met 
de GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, 
kunt u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht 
voor reparatie & onderhoud.

Financiering – Renault Financial 
Services 
Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en 
verzorgt leasing- en financieringsproducten. Bij de Renault 
dealer kunt u terecht voor deskundig advies en het beheer 
van uw wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. 
Voor zowel nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault 
Financial Services altijd een passende oplossing voor u.

Private lease
Met Renault Private Lease rijdt u in een nieuwe Renault voor één 
vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en 
banden, verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente, 
afleverkosten, (inter)nationale pech hulp, BTW en een volle tank 
bij aflevering. U betaalt daarnaast alleen nog voor tanken en 
wassen. U kiest zelf uw model, uitvoering, opties, een looptijd  
(2, 3, 4 jaar) en kilometrage (10.000 – 30.000 km/p.j.).  
Daarmee bepaalt u uw maandbedrag.  
Ook bij een mobiliteitsbudget van de werkgever kan Renault 
Private Lease een goede besteding zijn.

Leasing – Renault Business 
Finance 
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil 
zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient. Bij 
Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus 
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van het 
lease contract. Deze financieringsvorm kent een vaste looptijd 
die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur van de auto.  
De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief BTW, 
gefinancierd worden. eventueel met een slottermijn. De 
maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente en aflossing. Door 
aan het einde van het contract de slottermijn te voldoen, wordt 
u tevens de juridische eigenaar van de auto. Financial Lease is 
een on-balance financieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen. 
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken 
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud 
en vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een 
contract uitbreiden met het gebruik van een brandstofpas. Full 
Operational Lease is een “off balance” financieringsnorm waarbij 
Renault Business Finance al uw zorgen uit handen neemt.
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Renault belooft

 - Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld. 

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze. 

 - Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang. 

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat  

de auto klaar zal zijn en de gefactureerde prijs komt overeen met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd.  

Dit geeft de garantie dat er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon. 

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van MY Renault. 

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze WiFi.
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Een divers aanbod 
Energy TCe 130 Soepele controle 

Dankzij de turbo heef t de Energy 
TCe 130-bezinemotor een flink vermogen. 
Soepel en alert vanaf de laagste toerentallen 
combineert hij een zuinig verbruik met het 
bekende rijcomfort. 

Energy dCi 160 EDC Een krachtige 
ervaring 

Een snelle respons, trekkracht en balans zijn de 
belangrijkste kenmerken van de Twin Turbomotor 
met 160 pk (118 kW). De automatische  
EDC-zesversnellingsbak met dubbele koppeling 
biedt nog meer rijgemak. Dankzij de toegepaste 
technologieën rijdt de auto dynamisch, soepel 
en bijzonder efficiënt, zonder in te leveren op 
het vermogen of het verbruik. 

Energy dCi 130 Comfort en 
efficiëntie 

De Energy dCi 130-motor doet zijn naam eer aan.  
Met deze 130 pk (96 kW) sterke motor,  
in combinatie met een handmatig te bedienen 
zesversnellingsbak, zijn de prestaties van de 
nieuwe Scénic gericht op efficiëntie in het 
dagelijkse gebruik, zonder concessies aan het 
rijplezier te doen. 

Hybrid Assist

Op de Energy dCi 110 Hybrid Assist dieselmotor zorgt het nieuwe Hybrid Assist-systeem 
in combinatie met een zesversnellingsbak voor een geoptimaliseerd verbruik. Het geheim? 
Een elektromotor ondersteunt de continu draaiende verbrandingsmotor. Dit eenvoudige en 
betrouwbare systeem, dat energie terugwint via de remmen, werkt met een 48-voltaccu.

12V Batterij 

Elektrische ondersteuning

48V Batterij 

48V/12V Converter 

Verbrandingsmotor 

Elektrische motor + 
generator 
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Create every day
Nieuwe Renault SCENIC & GRAND SCENIC 
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Renault SCENIC & GRAND SCENIC

Vervolg uw Renault Scénic & Grand Scénic-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (september 2016) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT 
dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT 
dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. 
RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden 
zonder voorafgaande schri� elijke toestemming van RENAULT.

  Crédits photo : A. Bernier, Y. Brossard, M. Schnabel, E. Schmill - gedrukt in de EU – september 2016
BOEINGAVENUE 275 - 1119PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM – 77 11 757 275

Nieuwe

Renault adviseert
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