
Renault SCENIC



Οι αποθηκευτικοί χώροι στις πόρτες, στα δάπεδα των επιβατών, στην κεντρική κονσόλα, καθώς και στα ντουλάπια και τα συρτάρια, συνολικής χωρητικότητας 
63 λίτρων και σε συνδυασμό με το χώρο αποσκευών (572 λίτρα), εγγυώνται άνεση και πρακτικότητα για την οικογένεια, τόσο στην καθημερινότητα όσο 
και στο ταξίδι.

Renault Scenic
Ο ορισμός της πρακτικότητας!



Η εργονομία σε πρώτο πλάνο

Συρτάρι αποθήκευσης συνοδηγού 11,5 λίτρων Συρόμενη κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο 13 λίτρων

Τραπεζάκια Easy Life πίσω καθισμάτων Μέγιστο μήκος φόρτωσης πορτ παγκάζ με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων 2,618 μέτρα



Όταν η κομψότητα...



...συναντά την ασφάλεια

Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR)Cruise Control

Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών (AEB) Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LDW) και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA)



ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Συνολική χωρητικότητα με τα καθίσματα της 2ης σειράς σε όρθια θέση (Lt) 572

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
A Μήκος 4.406
B Μεταξόνιο 2.734
C Εμπρός πρόβολος 931
D Πίσω πρόβολος 741
E Εμπρός μετατρόχιο 1.594
F Πίσω μετατρόχιο 1.583
G Συνολικό πλάτος, χωρίς τους καθρέπτες 1.866
G1 Συνολικό πλάτος, με τους καθρέπτες 2.128
H Ύψος 1.653
H1 Ύψος με ανοιχτό πορτ παγκάζ 2.069
J Ύψος από το έδαφος μέχρι το άνοιγμα του πορτ παγκάζ 686
K Απόσταση από το έδαφος 170
L Χώρος για τα γόνατα στην πίσω σειρά καθισμάτων 212

M Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός 1.526
M1 Πλάτος στο ύψος των αγκώνων πίσω 1.488
N Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός 1.494
N1 Πλάτος στο ύψος των ώμων πίσω 1.388
P Εσωτερικό ύψος με το κάθισμα σε γωνία 14° εμπρός 918
P1 Εσωτερικό ύψος με το κάθισμα σε γωνία 14° πίσω (χωρίς/με ηλιοροφή) 869/856
Y Πλάτος εισόδου χώρου αποσκευών 1.069
Y1 Πλάτος εισόδου χώρου αποσκευών στο κάτω σημείο 1.043
Y2 Πλάτος μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών 1.132
Z1 Μήκος φόρτωσης χώρου αποσκευών 625
Z2 Μήκος χώρου φόρτωσης με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 1.688
Z3 Μέγιστο μήκος φόρτωσης 2.618

Διαστάσεις (mm)



Χρωματολόγιο

Λευκό/Μαύρη οροφή (XUF)*

Γκρι/Μαύρη οροφή (XNK)*

Λευκό Nacre/Μαύρη οροφή (XUI)**

Μπεζ Dune/Μαύρη οροφή (XUJ)*

Κίτρινο Honey/Μαύρη οροφή (XUO)**

Κόκκινο Carminio/Μαύρη οροφή (XUM)* Μπλε Cosmos/Μαύρη οροφή (XUL)*

Μαύρο/Γκρι οροφή (XUP)*

Ασημί/Μαύρη οροφή (XNM)*

*Μεταλλικό χρώμα και διχρωμία αμαξώματος     **Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας και διχρωμία αμαξώματος



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1.3 TCe 140 1.3 TCe 140 EDC 1.7 Blue dCi 120 1.7 Blue dCi 120 EDC

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη Diesel Diesel
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας GPF GPF FAP FAP
Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 80 x 87 80 x 87
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός
Κυβισμός (cm3) 1.333 1.333 1.749 1.749
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων 4/16 4/16 4/16 4/16
Μέγιστη ισχύς kW (hp)/σ.α.λ. 103 (140)/5.000 103 (140)/5.000 88 (120)/3.500 88 (120)/3.500
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ. 240/1.600 240/1.600 300/1.750 300/1.750
Σύστημα Stop & Start Ναι Ναι Ναι Ναι
Χρονισμός Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα

ΤΥΠΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
Τύπος-αριθμ. σχέσεων Μηχανικό/6 Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/7 Μηχανικό/6 Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος Ηλεκτρικό με μεταβλητή υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 11,18 11,18 11,7 11,7
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα 1,41 1,41 2,85 2,85

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι 320x28 Αεριζόμενοι δίσκοι 320x28 Αεριζόμενοι δίσκοι 320x28 Αεριζόμενοι δίσκοι 320x28
Πίσω Δίσκοι 290x11 Δίσκοι 290x11 Δίσκοι 290x11 Δίσκοι 290x11
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος σε κατάσταση ανάγκης Ναι Ναι Ναι Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC Ναι Ναι Ναι Ναι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 196 196 187 187
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) 10,5 9,6 14,2 12,4
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 km/h (s) (4η/5η) 8,5/11,5 8,4 10,5/11,1 10,2
400m από στάση (s) 17,3 17 18,7 18,4
1000m από στάση (s) 31,7 30,8 34,2 33,6

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ(1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου WLTP WLTP WLTP WLTP
CO2 (g/km) 151-163 155-168 N/A N/A
Χαμηλή φάση (l/100km) 8,5-9,0 9,1-9,6 N/A N/A
Μεσαία φάση (l/100km) 6,6-7,1 6,7-7,3 N/A N/A
Υψηλή φάση (l/100km) 5,8-6,3 5,9-6,5 N/A N/A
Πολύ υψηλή φάση (l/100km) 6,8-7,4 6,9-7,5 N/A N/A
Μικτή φάση (l/100km) 6,7-7,2 6,8-7,4 N/A N/A

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΥΓΡΟΥ
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt) 52 52 52/16 (AdBlue) 52/16 (AdBlue)

ΒΑΡΗ (kg)
Βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM) 1.529 1.553 1.562 1.709
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 2.019 2.043 2.170 2.199
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR) 3.519 3.543 3.670 3.699
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή 80 80 80 80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO2 έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων 
μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό και το στυλ οδήγησης του οδηγού.



Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός
INTENS

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ABS & AFU •
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR •
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι •
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω •
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος •
Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος •
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών •
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW) •
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA)(1) ¤
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών (AEB) •
Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR) •
Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου •

ΑΝΕΣΗ
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός •
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω & Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας •
Ηλεκτρικό χειρόφρενο •
Εμπρός αισθητήρες φωτεινότητας και βροχής •

ΟΔΗΓΗΣΗ
Κάρτα Renault Handsfree •
Hill Start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση) •
Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι •
Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος •
Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος •
Κάμερα οπισθοπορίας ¤

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
R-Link 2 με οθόνη 7’’, πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση •

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Soft touch Τιμόνι (TEP) με περιγράμματα χρωμίου •
Συρόμενη κεντρική κονσόλα •
Συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού •

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
PACK MODULARITY: Αποσπώμενα καθίσματα επιβατών,
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα One-Touch & τραπεζάκια Easy Life πίσω καθισμάτων(1) ¤

Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαύρο/γκρι με γκρι ραφές •

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Φώτα ομίχλης •
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι,αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
σε μαύρο (γυαλιστερό) χρώμα •

Ζάντες αλουμινίου 20” Silverstone •

(1) Μόνο στην έκδοση 1.7 Blue dCi 120hp INTENS
• = Βασικός εξοπλισμός
¤ = Προαιρετικός εξοπλισμός

Επένδυση καθισμάτων σε χρώμα
μαύρο/γκρι με γκρι ραφές

Ζάντα αλουμινίου
20” Silverstone



TCe 140hp και Blue dCi 170hp
Κινητήρες

Η νέα γενιά κινητήρων βενζίνης και diesel του Renault Scenic, συνδυάζει αρμονικά τις επιδόσεις με την οικονομία στην οδήγηση. Οι Turbo κινητήρες TCe 
140hp και Βlue dCi 170hp αποδίδουν σημαντικές τιμές ροπής από χαμηλές στροφές. Εφοδιασμένοι με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες επιτυγχάνουν ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές κατανάλωσης και αξιοζήλευτο βαθμό οδηγικής απόλαυσης. Οι κινητήρες βενζίνης και diesel είναι επίσης διαθέσιμοι και με το αυτόματο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη για ακόμα πιο ομαλή και οικονομική οδήγηση.



Service

Είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τη ζωή σας και να 
σας εξοικονομήσουμε χρόνο στη συντήρηση του δικού σας Renault. 
Προσφορές και online ραντεβού, πακέτα, συμβόλαια συντήρησης, 
ασφάλιση και οδική βοήθεια, εξατομικευμένο πρόγραμμα MY Renault*. 
Επωφεληθείτε από τις απλές, γρήγορες και προσαρμοσμένες στις δικές 
σας ανάγκες, λύσεις μας.

Τα πρώτα σας βήματα
Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
- στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο.
- στο δίκτυό μας, συνάντηση με τους εκπροσώπους πωλήσεων, 

τους τεχνικούς μας στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων Διανομέων και 
Επισκευαστών Renault.

Renault Service, 100% κάλυψη
Πρόληψη για κάθε απρόβλεπτο συμβάν, χάρη στην επέκταση εγγύησης, 
τα ασφαλιστικά προγράμματα, την οδική βοήθεια Renault που σας 
εξασφαλίζουν κάθε στιγμή.

MY Renault, ο καθημερινός σας συνοδηγός
Εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα μίας προσωπικής on line σελίδας, που 
περιέχει συμβουλές, προσφορές, αποκλειστικά προνόμια, υπενθυμίσεις 
προγράμματος συντήρησης και προγραμματισμένα ραντεβού.

Renault Service, απροβλημάτιστη συντήρηση
Τα πακέτα υπηρεσιών της Renault και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
σας προσφέρουν υπηρεσίες all-inclusive, προσαρμοσμένες στις δικές 
σας ανάγκες.

Αξεσουάρ, το δικό σας μοναδικό Renault
Αναζητείστε στην γκάμα των αξεσουάρ, τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεστε 
ώστε να κάνετε το αυτοκίνητό σας πιο ελκυστικό, πιο πρακτικό, πιο 
άνετο και πιο προσωπικό.

*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας



Continental 0356372

C1195/55 R 20 95 H XL

71 dB

GOODYEAR 533295

C1195/55R20 95 H XL

69 dB

MICHELIN 593385

C1195/55R20 95 H XL

69 dB

Ενεργειακή σήμανση και τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή Continental Goodyear Michelin
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα ContiEcoContact 5 Efficient Grip Performance Primacy 3
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού 0356372 533295 593385
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20
Δείκτης ικανότητας φόρτισης 95 95 95
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας H H H
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου A A A
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα B B B
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης B A A
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης 71 dB 69 dB 69 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση Όχι Όχι Όχι
Ελαστικό πάγου Όχι Όχι Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής 53/15 19/16 10/12
Ημερομηνία λήξης παραγωγής - - -
Έκδοση φορτίου XL XL XL
Συμπληρωματικές πληροφορίες 195/55 R20 95H Extra Load TL Primacy 3 GRNX MI



Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά 
μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το 
έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα 
στοιχεία εξοπλισμού που παρουσιάζονται σε φωτογραφίες στο παρόν έντυπο να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο 
πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση τα χρώματα και τα υλικά του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική 
ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).
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Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault SCENIC,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Renault recommandeΗ Renault συνιστά


