
Ny

Renault ESPACE







Alt ændrer sig med Ny Renault Espace. Det robuste 

og letflydende design har fået utraditionelle kurver. 

Crossover-særpræget er fremtrædende og genfinder 

elegancen i en enestående bil.

Sanserne vækkes
med den nye 
crossover







Den nye Renault Espace viser sin sans for design helt 

ned i mindste detalje. De karakteristiske LED-lygter 

understreger, at du har magt over byen. Fælgene og 

kromlisterne understreger kurvernes virkning. En gejst 

af crossover hele vejen igennem. 

Afslørende
øjeblikke

Forlæng din oplevelse af
DEN NYE RENAULT ESPACE
på din tablet







Forlæng din oplevelse af
DEN NYE RENAULT ESPACE
på din tablet

Inspireret af den særlige atmosfære  i et cockpit 

vækker indretningen i den nye Espace omgående 

glæden ved at rejse. Komforten ved de bløde sæder, 

kabinebelysningen, kvalitetsmaterialerne, det varme 

og innovative miljø... En visionær måde at leve på, der 

beriger alle sanserne. 

Opdag
den altopslugende 
nydelse







Intens og individuelt tilpasset køreglæde. Nyd turen i et 

cockpit, hvor hver funktion er under control. Du har de 

vigtigste betjeningselementer lige ved hånden - den nye 

multimedietablet R-Link 2 og Multi- Sense®-funktionerne*, 

som giver dig en helt personlig køreoplevelse og 

atmosfære i bilen. Design og teknologi smelter sammen 

til glæde for dine sanser. 

Skabt til
at vække dine sanser

*Standard på Zen EDC-versionen.





Valg af køreoplevelser, avancerede teknologier og fleksibilitet - lad dig begejstre! 

Med den nye crossover-revolution genopstår Renault Espace og giver næring til 

dine sansemæssige indtryk lækkert design og innovative funktioner.

Udforsk
den nye Espace



Med det eksklusive Multi- Sense®-system* giver den 

nye Espace dig kontrol over, hvordan din bil skal 

reagere alt efter dit humør. Sporty eller tilbagelænet, 

vælg den køremåde, du ønsker. Alle teknologier, 

der indgår i køreoplevelsen, er i samklang med 

hinanden: undervognens reaktioner, smidigheden, 

responsen, accelerationen, lysmiljøet, motorlyden og 

sædekomforten. Fem indstillinger til fem enestående 

køreoplevelser. 

Mærk
følelsen

Forlæng din oplevelse af
DEN NYE RENAULT ESPACE
på din tablet

*Standard på Zen EDC-versionen.



*Standard på Zen EDC-versionen. 
**Ekstraudstyr på Zen EDC-versionen. 

1. Instrumentvisninger. Visningsstil og info for hver indstilling. 2. Klimaanlæg. Styr temperaturen i bilen, og spar på energien i Eco-mode. 3. Lysmiljø. Sæt kulør på tilværelsen med grønt, blåt, rødt eller lilla.  
Eller vælg det mere klassiske, hvide lysmiljø. 4. Sæder med massagefunktion*. Ved valg af indstillingen ”Komfort”. Massagens fleksible intensitet giver et fantastisk velbefindende. 5. Reguleret affjedring. 
Takket være sit regulerede hjulophæng tilpasser den nye Espace sig til vejens beskaffenhed, bilens dynamik og den valgte indstilling. 6. 4Control** 4-hjulsstyring til fem forskellige oplevelser: Smidigheden og 
fornemmelsen af kurver tilpasser sig den aktuelle Multi-Sense®-indstilling. 7. Rat. Du har en intelligent servostyring. Rattets styrerespons tager højde for den valgte indstilling (del af Multi Sense-funktionen). 
8. EDC-gearskiftet. Mere eller mindre lange gearintervaller for at give dig den følelse, du ønsker (del af Multi Sense-funktionen). 9. Speederrespons. Som hvis du skiftede bil, afhænger accelerationen af 
den valgte indstilling (del af Multi Sense-funktionen). 10. Motorlyd. Fra den roligste til den mest stimulerende. I perfekt samspil med dine dynamiske ønsker (del af Multi Sense-funktionen).
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Lyst til en hurtig respons og kraftige sanseindtryk? Når du vælger indstillingen 

Sport i Multi -Sense®, oplever du til fulde crossover-særpræget ved den nye Espace. 

Ved at tilpasse undervognens reaktioner åbner 4Control-systemet (ekstraudstyr), 

i kombination med den glidende kørsel, op for følelsen af at smelte sammen med 

kørebanen. Styrket vejgreb, mere modstand i servostyringen og en sporty reaktion 

fra speederen. Ekstrem smidighed for en intens og sansefyldt oplevelse i kurverne.

Indstillingen Sport



På Multi- Sense®-paletten vælges indstillingen Komfort for at undgå stress på din 

vej. Kørslen er behagelig med en fløjlsblød servostyring og en glidende bevægelse, 

der nøje følger vejens beskaffenhed. Det blå lysmiljø giver en fredfyldt stemning, 

og massagefunktionen i sædet øger dit velvære. Genfind dine ressourcer i bilen.

Indstillingen Komfort



*Ekstraudstyr på Zen EDC-versionen.

Den nye Espace bliver ét med vejen. Systemet 

4Control* med 4-hjulsstyring, som er udviklet 

eksklusivt af Renault, optimerer smidigheden og 

manøvredygtigheden i bytrafikken takket være 

baghjulenes drejeradius. Under dynamiske forhold 

styrker den vejgrebet ved at tilpasse reaktionerne til 

kørebanens beskaffenhed og din kørsel. For første gang 

justerer den regulerede affjedring, i kombination med 

4Control, hjulophænget efter vejens beskaffenhed, 

bilens dynamik og den valgte Multi- Sense®-indstilling.

4Control
Optimer vejen







*Tilbydes gratis i et år afhængigt af land.

Få en multimedieoplevelse
på en stor skærm

Overtag kommandoen over en suveræn køreoplevelse. 

På den store opretstående 8,7” skærm på tabletten, 

der er forbundet med R-Link 2, kan du få vist alle 

applikationer og funktionaliteter i den nye Renault 

Espace, ligeså overskueligt som på din tablet derhjemme. 

En navigationsergonomi, der aldrig er set tidligere.

Tag kontrollen over den nye Espace

Over for dig, lige ved hånden, på midterkonsollen finder 

du en komplet digital instrumentering. I dagligdagen 

er den dit kørecenter med forskellige funktioner: 

«Køretøj» for at vælge Multi -Sense®; køreassistenter 

og ”One Touch” sammenklapningen af bagsæderne; 

«Navigation» med TomTom-landkort, 3D-visning og 

TomTom Traffic*, som giver trafikoplysninger i realtid; 

«Multimedie» for at lytte til din musik; «Telefon» med 

den håndfrie funktion via Bluetooth®. Hele teknologien 

i den nye Espace lige ved hånden.

Store Individualiserings- og udvidelsesmuligheder 

på R-Link Store

Ligesom på en tablet kan R-Link 2’s startsider 

brugertilpasses med widgets og genveje. Opret op 

til 6 profiler, så du på din måde kan lagre alle bilens 

indstillinger som f.eks. dine præferencer med hensyn 

til klimaanlæg og sæder. R-Link 2 er i øvrigt online* og 

giver dig mulighed for at få adgang til de apps og ydelser, 

Renault tilbyder. 



*De forskellige systemer er standard eller ekstraudstyr afhængig af version.

Fartkontrol med genkendelse af vejskilte. Systemet giver dig mulighed for 
at tilpasse din kørsel efter de skilteoplysninger, som kameraet opfanger. Du 
kan ikke undgå at se den visuelle advarsel takket være «head up»-displayet.

Håndfri parkering. Stor crossover, men det er let at finde en plads med 
håndfri parkering. Systemet måler pladsen og definerer retningen. Lad det 
overtage rattet og parkér uden besvær.

Den nye Renault Espace genopfinder alt, også din måde at køre på. Køreassistentsystemerne* er teknologier, der er integreret 

intuitivt i den nye Espace, så din kørsel bliver lettere og sikrere. De hjælper dig med at holde afstand, med ikke overskride din 

vognbane, med at tilpasse farten og, bremse aktivt i nødstilfælde ... og endog parkere. Så mange funktioner nu samlet i én 

avanceret teknologi.

En genopfundet kørsel



Adaptiv cruise control. Kommer du for tæt på bilen 
foran? Det kan undgås. Den adaptive cruise control 
justerer automatisk hastigheden, så der holdes en min. 
sikkerhedsafstand.

Aktiv nødbremse. I tilfælde af nødbremsning reagerer 
systemet sammen med ABS/ESC for at reducere 
bremselængden.



Den nye Renault Espace holder alle «motorløfter» inden for sin klasse: dynamik, komfort og effektivitet. 

Med udgangspunkt i Twin Turbo-teknologien og i kombination med EDC-automatgearkassen tilbydes et 

højt præstationsniveau samtidig med, at brændstofforbrug og CO2-udledning holdes nede.

Effektiviteten står mål med Køreglæden

Energy dCi 130 
Kørekomfort
Med denne motor på 130 hk og 6-trins manuel gearkasse er 
ydeevnen for den nye Espace koncentreret om effektivitet 
i hverdagen. Denne Energy dCi 130-motor lever i den grad 
op til sit navn. Den tilfredsstiller til fulde de førere, som 
søger en mere økonomisk bil uden at gå på kompromis 
med køreglæden.

Energy dCi 160 EDC
Kontrollerede oplevelser
Twin Turbo-motoren på 160 hk giver en følelse af 
smidighed og hurtighed på én gang. Den respons, der 
er til rådighed ved alle motoromdrejningstal takket være 
Twin Turbo-teknologien, gør kørslen særdeles effektiv.  
Den behagelige kørsel optimeres via den automatiske 
6-trins EDC-gearkasse med dobbeltkobling, som på én gang 
er dynamisk og flydende. Den indtil nu usete kombination 
af Energy dCi 160, EDC-automatgear og de forskellige  
Multi- Sense®-køreindstillinger gør den nye Espace til 
en bil fuld af køreglæde og oplevelser. Uden at gå på 
kompromis med forholdet effekt / forbrug.



Forlæng din oplevelse af
DEN NYE RENAULT ESPACE
på din tablet



”One Touch”-funktionene, et touch af frihed med den nye Espace. Med et strejf folder bagsæderne 

sig sammen, ét ad gangen eller alle sammen på én gang, og giver således en omgående og 

ekstraordinær fleksibilitet. Når de foldes sammen, danner ryglænene en flad og ultrapraktisk 

vognbund. I cockpittet er Espace udstyret med en midterkonsol med et lukket opbevaringsrum, 

som indeholder et USB- og minijackstik og en SD-kortholder. Handskerummet er udskiftet med 

den smarte Easy Life-skuffe, som føreren også har adgang til. Den nye Renault Espace giver dig 

rigtig meget plads indvendigt.

En rejse arrangeret til perfektion







CHROMO ZONE Espace farver

KREATIVT VÆRKSTED Interiør og udstyr

TILBEHØR Udstyr som viser din stil

TEKNISKE DATA Motorer

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR Komplet liste

MÅL Volumen



BLÅ «CELESTE» GRÅ «PLATINE»

GRÅ «CASSIOPÉE»

HVID «GLACIER»* HVID «NACRE» BEIGE «DUNE»

BRUN «GLACÉ» SORT «ÉTOILE»

Chromo zone

*Hvid «Glacier» er almindelig lak (standard), øvrige farver er metallak.



KREATIVT VÆRKSTED

LIFE

AQUILA

SIKKERHED 
3-punkts sikkerhedsseler på alle pladser 
ABS med elektronisk bremsekraftfordeler 
og nødbremseassistance
Airbags foran og i siderne (hoved/bryst),  
fører og passager 
Dæktryksmåler 
Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) med 
understyringskontrol (UCL) og antispin (ASR) 
Gardinairbags (for og bag) 
Højdeinstillelige sikkerhedsseler for 
ISOFIX-beslag (på alle sæder på anden 
sæderække) 
Nakkestøtte på alle siddepladser 
Selealarm på alle pladser 
Visiopakke: Advarsel v. vognbaneskift,  
automatisk skift mlm. kort og langt lys, 
skiltegenkendelse og advarsel v. for høj 
hastighed 

KØRSEL 
Brugerdefineret speedometer med 7" 
TFT-skærm
Elektronisk parkeringsbremse 
Extended Grip 
Hastighedsbegrænser og Cruise Control 
Hill Start Assist 
Kørecomputer 
Læderrat, højde- og dybdeindstillelig 
Parkeringssensorer for, bag og sider 
Servostyring, elektrisk progressiv 

KOMFORT 
Automatisk klimaanlæg, dobbeltzone 
individuelt justerbare 
El-ruder for og bag 
Førersæde med justerbart ryglæn 
Renault nøglekort m. håndfri betjening  
(adgang, start, fjernlåsning) 
Højdejusterbart fører- og passagersæde 
Makeupspejle med lys 
Varme i forsæder 

UDVENDIGT 
17" alufælge ”AQUILA” 
Dækreparationskit (udgår hvis reservehjul 
tlvælges) 

INDVENDIGT 
12V-stik foran og bag 
3 separate sæder i anden sæderække,  
regulerbare i længderetning 
Elektroniskt nedfældelige bagsæder,  
der styres fra touchscreen’en eller fra et 
betningspanel i bagagerummet 
Skuffe ”Easy Life” med lys og køling 
Midterkonsol m. opbevering 
Indtræk i stof 

UDSYN, BELYSNING 
Atermisk forrude 
Bakspejl med automatisk nedblænding 
Elektrisk opvarmet bagrude 
C-Shape kørelys med LED-teknologi 
Panoramaforrude 
Pure Vision® LED forlygter med lyssensor 
Forlygtespulere 
Vinduesviskere med regnsensor 
El-foldbare og justerbare sidespejle i 
blanksort med varme og temperaturføler 

AUDIO, MULTIMEDIA 
R-Link 2 Multimediesystem: 8,7" adaptive 
touchscreen, radio Arkamys® med DAB+, 
navigation (Europakort), Bluetooth®  
audio-streaming og håndfri telefoni,  
USB, AUX-in, ratbetjening

EKSTRAUDSTYR 
3-zoners klimaanlæng (med betjeningspanel 
ved bagsædet) 
2 ekstra sæder i 3. sæderække
Netadskillelse
Metallak 
Nødreservehjul 
Sikkerhedspakke: Aktivt nødbremsesystem 
(AEBS) og afstandskontrol 
Solpakke: Mørktonede sideruder + bagrude  
samt solgardiner i bagdøre 
Vinterpakke: Varme i forrude og (de to) yderste 
bagsæder i 2. række



KREATIVT VÆRKSTED

ZEN (LIFE +)

LAPIAZ

SIKKERHED 
Aktivt nødbremsesystem (AEBS) 
Afstandskontrol 
Advarsel ved blinde vinkler 

KOMFORT
Ambient Lightning: indstillelig 
kabinebelysning i fem farver 
El-indstilleligt førersæde med massage- og 
memoryfunktion

UDVENDIGT
18" alufælge ”lapiaz” 

INDVENDIGT
Netadskillelse
Indtræk i stof og kunstlæder 

UDSYN
Sidespejle med memory-function

EKSTRAUDSTYR
3-zoners klimaanlæng (med 
betjeningspanel ved bagsædet) 
2 ekstra sæder i 3. sæderække
Bakkamera 
Bose® Surround lydsystem med 
12 højtalere og Active Noise Control 
Læderindtræk (inkl. el-indstillelige forsæder 
med massagefunktion og memory-
funktion til førersæde og sidespejle) 
Metallak 
Nødreservehjul 
Solpakke: Mørktonede sideruder + bagrude 
samt solgardiner i bagdøre 
Videopakke: Multimedie-skærme integreret 
i forsædernes nakkestøtter (til SD-card, 
USB el. DVD)
Vinterpakke: Varme i forrude og (de to) 
yderste bagsæder i 2. række



Individuel styling  
af midterkonsol  
«Dot Effect» (standard)

Individuel styling  
af midterkonsol  
«Silver Wood»

Individuel styling  
af midterkonsol  
«Hologram»

KREATIVT VÆRKSTED

STYLING

KREATIVT VÆRKSTED

ZEN EDC (ZEN +)

LAPIAZQUARTZ

INVENDIGT
”Flydende” midterkonsol m. opbevaring 

KØRSEL 
Renault Multi-Sense®: Individuelle 
indstillinger af speeder- og styrerespons, 
gearskift, motorlyd, instrumentpanel og 
kabinebelysning. Vælg et af de fire faste 
programmer eller skræddersy dit helt eget 
set-up.

EKSTRAUDSTYR 
19" alufælge ”Quartz” 
3-zoners klimaanlæng (med 
betjeningspanel ved bagsædet) 
4Control-pakke: 19" alufælge ”Quartz”, 
4-hjulsstyring samt adaptive støddæmpere 
2 ekstra sæder i 3. sæderække
Bose® Surround lydsystem med 
12 højtalere og Active Noise Control 
Citypakke: Håndfri parkering, elektronisk 
bagklap og bakkamera 
Cruisepakke: Adaptiv Cruisecontrol og  
”head-up” display 
Læderindtræk (inkl. el-indstilleligt 
passagesæde med massage) 
Metallak 
Nødreservehjul 
Panorama el-soltag 
Solpakke: Mørktonede sideruder + bagrude 
samt solgardiner i bagdøre 
Videopakke: Multimedie-skærme integreret 
i forsædernes nakkestøtter (til SD-card, 
USB el. DVD)
Vinterpakke: Varme i forrude og (de to) 
yderste bagsæder i 2. række







1. 2.

4.3.

TILBEHØR

1. Renault Espace med Kubera alufælge, 
der giver endnu større elegance og styrke.  
2. Kubera 20“ facetslebne alufælge, Grå 
Erbé, en kombination af robusthed og lethed. 
3. Bagagerumsmåtte fremstillet efter mål,  
i premium-kvalitet og med nubuck-kantbånd, 
sikrer det store bagagerum i din Espace varig 
beskyttelse. 4. En karakteristisk og diskret 
Inox læssekantsbeskyttelse beskytter din 
bils varerum.



1.

4.3.2.

TILBEHØR

1. Bøjle på nakkestøtte i kromfinish, til at hænge 
en beklædningsgenstand op på forsædets ryglæn. 
2. Net til bagagerum. Nettene er tilpasset målene i 
Espaces bagagerum, så dine ting bliver på deres plads 
under kørslen. 3. Barnestol. Et bredt og sikkert udvalg, 
der er godkendt af Renault. 4. Dvd-afspiller med to 
separate skærme. Et multimedietilbud til rejsen.



1. 2.

4.3.

TILBEHØR

1. Renault tagboks. Kombinerer æstetik, komfort og sikkerhed: et stort 
udvalg af farver og størrelser. Øger lastekapaciteten i det omfang, 
du ønsker. 2. Tagbøjler i aluminium og skiholder. Modstandsdygtige 
og sikre, lette at montere. Godkendt i City Crash Test. 3. Bakke til 
bagagerum. Giver dig mulighed for at udnytte pladsen og sikre 
orden med teleskopisk adskillelse og rullerem, der kan reguleres på 
to skinner. 4. Cykelholder på anhængertræk. Til let og fuldstændig 
sikker transport af familiens cykler, fra 2 til 4 cykler. Kan tippes og 
klappes sammen afhængigt af den valgte model.



MOTOR ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 160 EDC

Motortype (indsprøjtning / turbo) 4 cylindre med turbo med variabel geometri 
indsprøjtning via fælles dyserampe

4 cylindre med twin turbo 
indsprøjtning via fælles dyserampe

Slagvolumen (cm3) 1.598 1.598
Boring x slaglængde (mm) 76 x 80,5 76 x 80,5
Antal cylindre – ventiler 4 – 16 4 – 16
Brændstof Diesel Diesel
Maksimal ydelse (kW/hk) 96 (130) 118 (160)
Motoromdrejninger ved maksimal ydelse (omdr./min.) 4.000 4.000
Maksimalt moment (Nm) 320 380
Motoromdrejninger ved maksimalt moment (omdr./min.) 1.750 1.750
Stop & start / Energy Smart Management Ja / Ja Ja / Ja
Service – Olieskift 30.000 km / 1 år – 30.000 km / 2 år 30.000 km / 1 år – 30.000 km / 2 år
Ventilstyringssystem Kæde Kæde
Miljønorm Euro 6b Euro 6b

GEARKASSE
Gearkassetype 6-trins manuel gearkasse 6-trins EDC-automatgearkasse 

med dobbeltkobling
Antal fremadgående gear 6 6

PRÆSTATIONER
Tophastighed (km/t) 191 202
0-100 km/t (sek.) 10,7 9,9

FORBRUG OG EMISSION*
Forbrug ved blandet kørsel NEDC (km/l) 22,7 21,7
CO2-udledning ved blandet kørsel (g/km) 116 120

HJÆLP TIL STYRING AF BRÆNDSTOFFORBRUG
Eco-mode Ja Ja
Driving Eco2 Ja Ja

STYRETØJ
Styretøj (Elektrisk) servostyring (Elektrisk) servostyring
Vendediameter mellem mure (m) 12,4 12,4/11,6**
Vendediameter mellem kantsten (m) 11,9 11,9/11,1**
Vendediameter ved 0,3 ratomdrejninger (m) 47 47/27**
Vendediameter ved 1 ratomdrejning (m) 17 17/13**
Antal ratomdrejninger mellem anslag 2,8 2,8/2,4**

VÆGTANGIVELSER
Egenvægt, køreklar uden ekstraudstyr 5 pladser (kg) 1.622 1.659 
Maksimal anhængervægt med bremser / uden bremser (kg) 2.000 / 750 2.000 / 750
*Brændstofforbruget og CO2-udledningen er godkendt i henhold til en lovpligtig standardmetode. Den er den samme for alle producenter og gør det dermed muligt at sammenligne bilerne med hinanden. Det faktiske forbrug afhænger af, hvilke forhold bilen anvendes under, udstyret 
og førerens kørestil. Hvis du vil reducere dit forbrug, skal du følge de råd, der er angivet på www.renault.fr. **Med ekstraudstyr "4Control-pakke".

Tekniske data



LIFE ZEN ZEN EDC

SIKKERHED OG KØREASSISTENTER
SIKKERHED
ABS med nødbremsesystem
Aktiv parkeringsbremse
Adatptive frontairbags til fører og forsædepassager (airbag i passagersiden kan frakobles)
Sideairbags bækken / bryst fører og forsædepassager
Gardinairbags for og bag
Regn- og lyssensorer (automatisk tænding af lygter og aktivering af viskere og viskehastighed)
Luftsensorer og kombifilter: beskyttelse mod ultrafine partikler, udstødning og lugte
Automatisk låsning under kørsel
Forberedelse til alarm (tilbehør)
Isofix-beslag på de 3 bagsædepladser
Oppumpningssæt og dækreparationssæt
Dæktryksovervågningssystem
Reservehjul ¤ ¤ ¤
Bagagenet ¤

KØREASSISTENT-SYSTEMER
Parkeringssensorer for, bag og i siden
Fartpilot/hastighedsbegrænser
Bakkamera - ¤ *
Sikkerhedspakke (afstandskontrol og aktivt nødbremsesystem) ¤
Visiopakke (automatisk skift mellem kort og langt lys, 
advarsel ved vognbaneskift, fartbegrænser med skiltegenkendelse)
Blindvinkelassistent med alarm -
Citypakke (håndfri parkering, elektronisk bagklap) - - *
Cruisepakke (adaptiv cruise control og head up-display) - - ¤

KØRSEL
Elektronisk stabilitetssystem (ESP)
Hill start assist
Advanced Traction Control (avanceret antihjulspin)
ESM (Energy Smart Management)
Kørecomputer
Elektrisk servostyring
6-trins manuel gearkasse -
6-trins EDC-automatgearkasse - -
Renault Multi-Sense - -
4Control-pakke (4-hjulsstyring, adaptive støddæmpere og 19" alufælge "Quartz") - - *
Eco driving (monitoring, scoring, coaching og rådgivning)

DESIGN
UDVENDIGT DESIGN
Pure Vision LED-lygter
17" alufælge Aquila 1 - -
18" alufælge Lapiaz -
19" alufælge Quartz - ¤ ¤ / *
20" alufælge Kubera som tilbehør - - -
Sidespejlshuse, sort 
Mørktonede sideruder og bagrude * * *
Metallak ¤ ¤ ¤

INDVENDIGT DESIGN
Instrumentbord i mørkebrun
Instrumentbord i månegråt - ¤ ¤

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR



LIFE ZEN ZEN EDC
Mørkebrune stofsæder - -
Mørkebrune sæder i imiteret læder/stof -
Læderindtræk (inkl. 6-vejs el-indstilleligt passagersæde / massage, varme i forsæder) - ¤ ¤
Individuel styling af konsol "Brown Dot Effect" -
Individuel styling af konsol "Hologram" - ¤ ¤
Individuel styling af konsol "Silver Wood" - ¤ ¤
Gulvmåtter foran og bagi

KOMFORT OG MULTEMEDIE
KOMFORT
Panoramaforrude 
Elektrisk panoramatag - - ¤
To ekstra sæder (3. sæderække) ¤ ¤ ¤
Renault nøglekort med håndfri betjening med tænding af lygter på afstand (tænding af kørelys og positionslys)
Automatisk tozoners klimaanlæg
Automatisk trezoners klimaanlæg ¤ ¤ ¤
Luftdyser ved bagsæderne
El-ruder for og bag med singletouch-funktion og antiklemmesikring
Makeupspejle med lys
Bakspejl med automatisk nedblænding dag / nat
El-foldbare sidespejle med temperaturføler - -
El-foldbare sidespejle med varme, memory-funktion og temperaturføler -
Rullegardiner ved bagdørene * * *
Atermisk forrude med anti-UV
Vinterpakke (varme i forrude, varme i to yderste bagsæder) ¤ ¤ ¤

SÆDER
Separate bagsæder (forskydelige og med regulerbare ryglæn)
6-vejs manuelt justerbart førersæde og lændeindstilling. 6-vejs manuelt justerbart passagersæde - -
6-vejs el-indstilleligt førersæde med memory- og massagefunktion. 6-vejs manuelt justerbart passagersæde -
6-vejs el-indstilleligt fører- og passagersæde med memory- og massagefunktion (1), (fås kun m. læderindtræk) - ¤ ¤
Læderrat, der kan justeres i højden og dybden

MULTIMEDIE
Nyt Renault R-Link 2-system: Multimediesystem med 8,7“ touchscreen, Bluetooth®-forbindelse, radio og MP3
TomTom ® Europa-navigation
Lyd: Arkamys ® med 8 højtalere
Lyd: Bose ® Surround System med 12 højtalere - ¤ ¤
12-volts stikdåser ved 1., 2. og 3. sæderække
USB- og minijackstik ved 1. og 2. sæderække
SD-kortlæser ved 1. sæderække
Videopakke: Multimedie-skærme integreret i forsædernes nakkestøtter (til SD-card, USB el. DVD) - ¤ ¤

DVD-afspillere integreret i nakkestøtterne bagi - ¤ ¤

UDSTYR
One Touch automatisk nedfældning af bagsæderne (elektronisk nedfældelige bagsæder, der styres fra betjeningspanelet i bagagerummet eller på Renault R-Link 2-skærmen)
"Easy Life" skuffe med lys og køling
"Flydende" midterkonsol med opbevaringsrum - -
Opbevaringslommer ved 2. sæderække
Opbevaringsrum under konsol og armlæn

 : Standardudstyr ¤  : Ekstraudstyr   - : Ikke muligt   * : Fås kun i en pakke på forsiden af sædebundene, ryglænene, nakkestøtterne og sideforstærkningerne. De øvrige dele er i coated stof. (1) Memoryfunktion kun på førersæde

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR



Mål

MÅL (mm) 
A Akselafstand 2884
B Total længde 4857
C Overhæng foran 1034
D Overhæng bagpå 939
E Sporvidde foran, 18” alufælge 1630
F Sporvidde bag, 18” alufælge 1621

G Samlet bredde uden / med sidespejle /  
med sidespejle klappet ind

1888/2128/ 
1914

H Højde uden last 1677
H1 Højde med åben bagklap uden last 2106
J Læssehøjde uden last 710

K Frihøjde 160
L Knæplads på 2. sæderække 308
M Albuebredde foran 1549
M1 Albuebredde bagi 1543
N Skulderbredde foran 1494
N1 Skulderbredde bagi 1480

P Lofthøjde ved 14° på 1. sæderække  
(forsæder) 906

P1 Lofthøjde ved 14° på 2. sæderække  
(bagsæder) 874

Y Bredde på læsseåbning øverst 
Bagagerummets maksimumsbredde

870 
1160

Y1 Bredde på læsseåbning nederst 1140
Y2 Indvendig bredde mellem hjul 1090
Z Højde på læsseåbning 800

Z1 Maksimal lastlængde 
(bagsæder klappet ned) 2020

Z2 Lastlængde bag ved bagsæder 1075
Z3 Højde bagi under bagagerumsafdækning 460

BAGAGERUMSVOLUMEN (liter)
Bagagerumsvolumen VDA, sæder helt fremme 
5 pladser / 7 pladser klappet ned 785/719

Bagagerumsvolumen, sæder helt fremme 
5 pladser / 7 pladser klappet ned 888/812

Bagagerumsvolumen VDA, sæder helt tilbage 
5 pladser / 7 pladser klappet ned 680/614

Bagagerumsvolumen VDA, 7 pladser 3. række i brug 247
Maksimalvolumen VDA, alle bagsæder klappet ned 
(helt op til loftet) 5 pladser / 7 pladser 2101/2035

Opbevaringsvolumen VDA under udtagelig 
bagagerumsbund 5 pladser 106



RENAULT – MEGET MERE END EN BIL
En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er en sikker 
og komfortabel bil, hvor du og din familie kan tilbringe mange 
hyggelige timer de næste mange år. Vi vil gerne fortælle dig 
lidt om, hvad vi kan gøre for dig hen ad vejen, hvis du skulle 
have brug for vores ekspertise. Vores målsætning er, at du 
altid skal have en oplevelse af kvalitet – både når du kører, 
og når du har brug for vores assistance efter bilkøbet.

GARANTI
Fra leveringsdato er Renault Espace dækket af 2  års 
fabriksgaranti. Renault Espace har desuden 2 års Renault 
Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års rustgaranti.

RENAULT FORSIKRING
Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring. Vi forsikrer 
kun Renault og koncentrerer os om at gøre dit ejerskab af en 
Renault så problemfrit som muligt. Et godt eksempel er, at 
vi som det eneste forsikringsselskab garanterer reparation 
med Renault Originaldele. Har du købt en af verdens sikreste 
biler, skal du ikke køre omkring med uoriginale reservedele, 
hvis noget skulle ske. Det ser vi som en selvfølge.

RENAULT FINANCE
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig mulighed for 
finansiering af din nye Renault på fordelagtige vilkår, uanset 
om du er privat kunde eller virksomhed. Renault Finance kan 
i samarbejde med Santander Consumer Bank, Danmark 
tilbyde nogle af de mest attraktive finansieringsprodukter 
i markedet, uanset om du ønsker at eje eller du ønsker at 
lease din nye Renault. Se mere på www.renault.dk eller 
hør mere om dine muligheder her i forretningen (hos din 
nærmeste forhandler).

RENAULT TILBEHØR
Du kan gøre din Renault mere personlig ved at vælge mellem 
vores mange praktiske, komfortable og sjove tilbehørsdele. 
Renaults tilbehørssortiment er specielt udviklet til at opfylde 
dine behov for komfort, sikkerhed og styling.

RENAULT OG MILJØET
Dit Renault værksted arbejder efter vores egne strenge 
miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på at belaste miljøet 
mindst muligt.

RENAULT ASSISTANCE TIL 
RÅDIGHED DØGNET RUNDT
Renault Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet 
i garantien, ydelsen tilbydes i 2 eller 3 års afhængig af 
bilmodel. Renault Assistance er til rådighed døgnet rundt, 
året rundt. Det eneste, du skal gøre, er at foretage et opkald til  
80 88 93 53 (gratis) og du vil blive betjent af en medarbejder 
hos Renault Assistance. De fleste reparationer vil blive udført 
på stedet. Hvis din bil ikke kan repareres samme dag, eller 
hvis den nødvendige tid til reparationen i henhold til Renaults 
tidsskema overstiger 3 timer, vil Renault tilbyde en løsning alt 
efter omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, vidererejse, 
overnatning).

For opkald i Danmark 80 88 93 53 (gratis)
For opkald uden for Danmark +46 8-4111132

RENAULT SERVICE
Når du følger producentens serviceintervaller, er det let 
at passe på din nye Renault. Og når du benytter dig af et 
autoriseret Renault værksted, som bruger originale Renault 
reservedele, får du både tryghed og garanti. Du ved, at din 
Renault mekaniker er uddannet i at servicere netop den 
bilmodel, du ejer. Alle reservedele, der monteres i bilen 
ved service eller reparation, er perfekt tilpasset, så de kan 
fungere optimalt. Det gælder både sliddele, olier og nye dæk.  
Alt er testet og godkendt, inden det anvendes på din bil.



RENAULTS 7 KUNDELØFTER 

 - KUNDELØFTE 1*: VI VIL SVARE PÅ DIN INTERNETFORESPØRGSEL INDEN FOR 24 TIMER

 - KUNDELØFTE 2*: VI TILBYDER DIG PRØVEKØRSEL AF EN BIL FRA DEN MODELSERIE, DU HAR VALGT, 

ENTEN MED DET SAMME ELLER INDEN FOR 2 DAGE

 - KUNDELØFTE 3: VI HOLDER DIG LØBENDE ORIENTERET OM STATUS PÅ DIN NY-BILSORDRE OP TIL LEVERINGEN

 - KUNDELØFTE 4: VI RETURNERER DIN BIL TIL AFTALT TID OG PRIS EFTER VÆRKSTEDSBESØG

 - KUNDELØFTE 5: DU VIL IKKE BLIVE FAKTURERET FOR VÆRKSTEDSARBEJDE, SOM IKKE ER AFTALT MED DIG

 - KUNDELØFTE 6*: VI TILBYDER DIG GRATIS VEJHJÆLP INDTIL NÆSTE FABRIKSBESTEMTE SERVICEEFTERSYN, 

NÅR DU FÅR UDFØRT ET RENAULT SERVICE HOS OS

 - KUNDELØFTE 7*: VI TILBYDER DIG PRISSIKRING PÅ MEKANISK SERVICE- OG REPARATIONSARBEJDE

*Få mere information på www.renault.dk, hos din Renaultforhandler, eller Renaults kundeservice.





Dyk ned i en verden af musik. Det er den eksklusive 

oplevelse, som Renault Espace giver dig med 

Bose® Surround Sound System*. 11 højtalere 

med høj lydkvalitet og en subwoofer forbundet 

med Bose Centerpoint 2®-teknologien giver en 

fantastisk surroundlyd. Med dette surroundsystem, 

som er skræddersyet til den nye Espace, går Bose® 

endnu længere og gengiver den akustiske lyd fra 

en liveoptræden. Tydelige og naturlige stemmer, et 

lydmiljø, der på én gang er panoramisk og præcist, 

harmonisk mættet og med en subtil lyd til alle 

passagerer i bilen. Bose® gør hver køretur til en 

oplevelse.

*Ekstraudstyr

Bose® Surround
Den ultimative lyd







make your time great
Ny Renault ESPACE

Forlæng din oplevelse af
DEN NYE RENAULT ESPACE
på din tablet



Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i brochuren så nøjagtige og opdaterede som muligt. Renault forbeholder sig dog ret til, som et led i vores løbende optimeringer af modelprogrammet at foretage ændringer på modellerne uden varsel, 
herunder egenskaber, specifikationer, udstyr og tilbehør. Brochuren kan være uaktuel eller unøjagtig på nogleområder, da egenskaber, udstyr, specifikationer og tilbehør kan være ændret efter udgivelsesdato, og derfor kan afvige fra beskrivelserne. 
Kontakt din Renault forhandler før køb for at sikre, at egenskaber, udstyr specifikationer og tilbehør på det bestilte køretøj svarer til dine forventninger. Ifølge lov om ophavsret er kopiering af hele eller dele af denne publikation ikke tilladt uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Renault.
Renault anbefaler

 Printed in EC – JXFCDK1502 – MAJ 2015.
RENAULT DANMARK - en filial af RENAULT NORDIC AB. Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund

Forlæng din oplevelse af
DEN NYE RENAULT ESPACE

på din tablet

Forlæng Espace-oplevelsen 
www.renault.dk
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