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När man tänker efter är det inte så dumt att vara förälder idag. 

Och att kunna köra sina barn i en ny slags bil, i en tidsålder efter 

den traditionella MPVn. Helt nya proportioner, skulpterade linjer, 

specialfärgen Brun "Vison". GRAND SCENIC liknar inget du sett 

tidigare. Hos den nya SCENIC-generationen är innovationerna 

ständigt närvarande: i allt från den unika och nyskapande 

designen, den smarta modulariteten som anpassar bilen för alla 

tänkbara familjeaktiviteter, till de avancerade tekniska Renault-

lösningarna för en skön, trygg och uppkopplad körupplevelse.  

GRAND SCENIC har en generös kupé med plats för upp till 

sju personer och har fokus inställt på att erbjuda dagens och 

morgondagens familjer en attraktiv nytolkning av familjebilen.

Ett nytt sätt att se 
på familjebilen 







GRAND SCENIC är precis som du, den vågar finna sin egen väg 

och följer aldrig flocken. 20" aluminiumfälgar som standard 

med lågt rullmotstånd för lägre förbrukning och proportioner 

som aldrig förut skådats på en serietillverkad bil. Dessutom 

med ett komplett utbud av fälgar, till exempel Exception 

Aerodesign-fälgarna med en extra aerodynamisk look. Den 

tvåfärgade lacken förstärker de unika karaktärsdragen. 

Takräcke i aluminium-look som bidrar med diskret elegans. 

Framstrålkastarna med den unika C-formen är utrustade med 

Full LED Pure Vision-teknik. Bakljus med 3D-effekt baserad 

på Edge Light-teknik. En omisskännlig ljussignatur, lika stilren 

både dag och natt.

Nytänk som syns





Förarens och passagerarnas välbefinnande stod i 

fokus när GRAND SCENIC utvecklades. Det kommer 

du att märka, panorama-glastaket bidrar med 

ännu mera ljus och en härlig känsla av rymd på 

alla sju platser. Här finns mängder av utrustning 

som underlättar vardagen. Till exempel Renaults 

flexibla system som med ett enkelt knapptryck på 

R-LINK 2-skärmen (eller med hjälp av reglaget i 

bagageutrymme) fäller baksätet och ger ett helt plant 

lastgolv. Baksätet (2/3-1/3) har tre tydligt markerade 

och skjutbara platser för optimalt utnyttjande av 

kupén i alla lägen.

Familjens nya 
vardagsrum





63 liter! Så lyder GRAND SCENICs imponerande världsrekord 

i grenen största förvaringsutrymme. Allt börjar med den 

skjutbara Easy Life mittkonsolen, en mycket uppskattad 

SCENIC-lösning med 13 l förvaringsutrymme och möjligheten 

att ”bygga om” kupén: i framskjutet läge ger den en känsla 

av en cockpit, men om du vill bjuda in och skapa kontakt 

och gemensamma ytor skjuter du den istället hela vägen 

bak. Baktill finns både ett öppningsbart fack och två USB-

uttag, ett AUX-uttag och ett 12 V-uttag. Barnsligt enkelt 

och garanterat populärt bland både yngre och äldre 

passagerare. Ytterligare ett äss i rockärmen är det kylda 

och låsningsbara Easy Life handskfacket som rymmer hela 

11,5 liter och fungerar både som kylskåp och värdeskåp. 

Perfekt när du behöver få undan personliga tillhörigheter. 

Var sak på sin 
plats





Bekväm, rymlig och anpassningsbar. GRAND SCENIC ändrar rumsuppfattningen. Med sju platser får man enkelt plats med hela familjen och ett par av 

barnens kompisar. På rad 2 finns ett skjutbart säte 1/3-2/3 och på rad 3 finns två fristående stolar som du fäller med en knapptryckning* när du vill få plats 

med riktigt mycket last. Då ökar lastkapaciteten på ett ögonblick till mer än 718 dm3** och golvet blir helt plant. 

Stor plats med stor frihet

* Standard för Bose

** Bagagerumsvolym i GRAND SCENIC i femsitsigt utförande (enligt mätmetoden VDA).



Fokuserad teknisk expertis

Välkommen in i cockpiten GRAND SCENIC. Här lägger du strax märke till multimediasystemet R-LINK 2 med stående 8,7" skärm*. 

Ett kontrollcenter där du har tillgång till online-tjänster. Via den lättanvända pekskärmen har du tillgång till en rad funktioner, som till exempel  

MULTI-SENSE* med fem olika körlägen och fem olika ljusteman för kupén. En head-up-display** i färg ger dig all viktig information, utan att du behöver ta 

blicken från vägen. Även föräldrar måste ju faktiskt få roa sig med lite skön teknik ibland.

* Standard för Bose

** Tillval för Bose







Trygghet är en förutsättning för äkta njutning. Genom att ge dig tillgång till alla de senaste tekniska lösningarna inom förarstödsystem skapar  

GRAND SCENIC förutsättningarna för ett lugnare och mer ansvarsfullt bilkörande. Trötthetsvarnaren* är en trygghet både för dig som kör och för dina 

passagerare. Och för dem som väntar otåligt på att du ska komma hem. Filhållningsassistent** gör en korrigerande rattrörelse om bilen är på väg att avvika 

från körfältet utan att du har satt igång blinkern. Aktiv panikbromsning (AEBS) med fotgängaravkänning är en tillgång vid stadskörning. 

* Standard för Bose

** Tillval för Bose

Intelligens ombord





Hos Renault avstannar aldrig innovationsarbetet. 

Anledningarna är lika enkla som viktiga: du ska kunna 

åka skönt och anpassa bilen efter dina behov. Du ska 

kunna åka säkert och ha tillgång till avancerade och 

användbara förarstödsystem. Du ska kunna har roligt 

bakom ratten och anpassa bilen efter ditt humör.  

Och sist men inte minst ska du kunna njuta av ljuv 

musik med Bose® ljudsystem. Svårare än så är det inte.  

Trevlig resa.

Överlägsen
prestanda



GRAND SCENIC ger dig en hjälpande hand i alla lägen. Starthjälp i backe gör det lätt att komma iväg. Full LED-strålkastarna ger säkrare nattkörning: när 

du får möte bländar de av automatiskt och tack vare dimljus med statiskt kurvljus anpassar sig ljuset efter kurvans rundning. Den allra senaste ESC- och 

ABS-tekniken (elektronisk stabilitetskontroll och antispinnsystem) ser till att du behåller kontrollen över bilen, oavsett väglag.

Aktiv panikbromsning med fotgängaravkänning AEBS* (aktivt över 7km/h)

Den aktiva panikbromsningen tar över när du riskerar att köra in i framförvarande fordon eller 

köra på en fotgängare som går ut framför bilen. Du får en varning och om du inte reagerar 

tillräckligt snabbt eller med tillräcklig kraft aktiveras bromsarna automatiskt.

Handsfreeparkering**

Rätt på första försöket, både vid fickparkering och parkering i vanliga rutor. Sensorerna mäter 

utrymmet, systemet beräknar hur mycket plats som finns och tar sedan över ratten och styr 

bilen på plats.

Hjälp på vägen

* Standard 

** Tillval för Bose 



Adaptiv farthållare* (aktivt mellan 50-160 km/h)

Håll avståndet till framförvarande fordon. Den adaptiva farthållaren justerar automatiskt 

hastigheten för att du alltid ska ha ett säkert avstånd till bilen framför.

Fortkörningsvarnare med skyltavkänning**

Med det här systemet kan du anpassa din körning efter de data som kameran registrerar. 

Informationen visas som en indikering på instrumentpanelen.

* Tillval för Bose

** Standard



Den internetanslutna Renault R-LINK 2 med 8,7" vertikal 

pekskärm är ingången till en värld av nöjen och användbara 

funktioner. Detta är kontrollpanelen till ditt biluniversum. 

Härifrån styr du MULTI-SENSE-systemet, fäller baksätena med 

en enda knapptryckning och hanterar bilens förarstödsystem. 

Via navigeringen får du tillgång till både TomTom-kartor och 

tjänsten TomTom Traffic*. Dessutom kan du prata i telefon 

utan att ta händerna från ratten med handsfree-telefoni via 

Bluetooth® och plocka fram sköna låtar från din telefon. 

Och det är inte allt! Renault R-LINK 2 kan så mycket mer. Den 

erbjuder en uppsjö av praktiska och lättanvända appar och 

funktioner och du personifierar den så att den passar dig perfekt. 

Appar och online-tjänster hittar du i R-LINK Store. För fullkomlig 

husfrid även i bilen går det att spara upp till sex olika profiler 

(med inställningar för klimatanläggning, säten osv.). Perfekt 

för den stora familjen. Från 2017 får ni dessutom tillgång 

till funktionerna Apple CarPlay och Android Auto. På R-LINK 

2-pekplattan finns telefonapparna (för Apple eller Android) som 

gör att du kan anpassa telefonanvändandet efter körsituationen 

och få en ännu skönare resa.

R-LINK 2,
uppkopplat resande 

* Under en begränsad tid
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1. Instrumentvisning. Både vilken information som visas och hur den visas varierar i de olika lägena. 2. Automatisk luft konditionering med två zoner. Ställ in temperaturen och spara energi 

i ekoläget. 3. Ljussätt ning i kupén. Vilken färg har njutningen idag? Grön, blå, sepia, röd eller lila? 4. Säte med massagefunktion. I komfortläget kan du lyxa till det rejält och välja massage med 

rätt  intensitet. 5. Ratt motstånd. Bilen är utrustad med intelligent servostyrning. Ratt motståndet anpassas också eft er det läge du har valt. 6. Motorrespons. Nästan som om du hade satt  

dig i en annan bil. Motorns reaktionsförmåga när du accelererar varierar också beroende på vilket läge du har valt. 7. Motorljud. Från tystast möjliga till respektingivande och sportigt. I perfekt 

samklang med valt körläge.



Du har massor du vill göra, men exakt vad du har lust med 

varierar från dag till dag. Ena dagen är det fullt fokus på träning, 

nästa vill du mest ta det lugnt eller så känner du dig kanske 

lite busig. Med MULTI-SENSE-systemet anpassar sig GRAND 

SCENIC alltid efter ditt humör: via ett reglage på mittkonsolen 

ställer du in ett av fem olika lägen: Neutral, Sport, Komfort, 

Personligt, Eko*. MULTI-SENSE anpassar sig blixtsnabbt. Allt 

anpassar sig: hur motorn svarar, hur känslig gasen är, hur snabbt 

växlingen går, hur trög styrningen är, hur massagefunktionen 

i förarstolen jobbar. Dessutom förändras ljussättningen och 

med den hela kupén! Sepia, rött, blått, lila eller grönt. Ljuslisten 

vid mittkonsolen, ljuspunkterna i främre och bakre dörrsidorna, 

skärmarna på instrumentpanelen och pekskärmen till R-LINK 2, 

allt ändrar färg för att matcha din och bilens sinnesstämning. 

Det är nästan som att kunna välja mellan fem olika bilar.

En tryggare 
känsla

* För att  du ska spara tid fi nns genvägen ”dubbel personlighet” där du väljer mellan dina båda favoritlägen.





Tack vare ett nära samarbete mellan Bose® och Renault 

har vi kunnat ta fram ett skräddarsytt surround-ljud till  

GRAND SCENIC. Elva kraftfulla högtalare, perfekt placerade i 

kupén, förvandlar GRAND SCENIC till ett storslaget konserthus. 

Tack vare högtalaren fram återges både röster och instrument 

realistiskt och med stor precision. Surround-högtalarna och Bose 

Surround-teknik ger ljudupplevelsen en helt unik dimension och 

ett djup du inte trodde var möjligt. I GRAND SCENIC färdas varje 

passagerare innesluten i en underbar musikkokong.

Skräddarsytt 
ljud från Bose®





Förvaring, förvaring och ännu mer förvaring

GRAND SCENIC aspirerar på världsrekordet i smart förvaring. Förutom den rymliga och skjutbara Easy Life mittkonsolen och Easy 

Life-handskfacket finns det massor av fiffiga små förvaringsutrymmen lite varstans i kupén. Till exempel utrymmen under golvet där 

du kan stuva undan sådant som du bara använder någon gång ibland. Med Renaults flexibla system kan du med ett enkelt tryck på 

R-LINK 2-skärmen fälla både andra och tredje raden och få ett helt plant lastgolv. Behöver du frakta längre saker som exempelvis en 

julgran eller långa och platta paket så går det att fälla främre passagerarsätet till ett bord och få en total lastlängd på 2,85 meter. 





Chromo zone  Lackfärg

Kreativ verkstad  Interiör och utrustning

Tillbehör  Accessoarer för din livsstil

Teknisk data  Motorer och prestanda

Standardutrustning och tillval  Översikt

Dimensioner  Mått och volym



Chromo zone

Vit "Glaciär" (S)

Grå "Cassiopée" (M)

Vit "Nacré" (M)

Beige "Dune" (M)

Röd "Carmin" (M)



M: Metalliclack

S: Solidlack

Blå "Céleste" (M)

Blå "Cosmos" (M)

Brun "Vison" (M)

Grå "Platine" (M)

Svart Étoilé (M)



STANDARDUTRUSTNING

SÄKERHET
 Aktivt nödbromssystem med  
fotgängarvarning (AEBS, aktivt över 7 km/h)
 Automatiskt hel-/halvljus
 Filbytesvarning med vibration i ratten
 Trafikskyltsavläsning med fortkörningsvarning
 ABS-bromsar med panikbromsassistans 
 Automatisk låsning av dörrar under körning
 Bälteslarm på samtliga platser
 Däcktryckssensorer
 Elektroniskt antisladdsystem (ESC) 
med antispinn (ASR) och elektronisk 
krängningsreduktion
 ISOFIX-fästen på baksätets ytterplatser
 Krockkuddar fram för förare & 
passagerare (urkopplingsbar) samt 
sidokrockkuddar (huvud / bröst) 
 Nackstöd på samtliga sittplatser
 Sidokrockgardiner i taklinjen för huvudskydd, 
fram/bak s
 Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara

KÖRNING
 Anpassningsbar hastighetsmätare med  
7" TFT skärm
 Parkeringssensorer fram och bak 
 Farthållare / fartbegränsare
 Färddator

 Eco-läge för snålare körning
 Servostyrning, elektrisk progressiv
 Starthjälp i backe 
 Läderratt**, justerbar i höjd och djupled
 Elektronisk parkeringsbroms
 Växelindikator

KOMFORT
 Höjdjusterbart förarsäte med manuellt 
svankstöd
 Höjdjusterbart passagerarsäte
 Nyckelkort med handsfree-funktion med 
välkomst- och farvälsekvens
 Regn-/ och ljussensor
 Klimatanläggning med två individuellt ställbara 
zoner
 Elektriska fönsterhissar fram med pulsfunktion
 Elektriska fönsterhissar bak med barnspärr
 Eluppvärmda framsäten

EXTERIÖR
 20" aluminiumfälgar ”Silverstone”
 Panoramavindruta
 Takrails
 Kromade sidolister
 Karossfärgade dörrhandtag 
 Däckreparationskit (utgår om tillval reservhjul 
görs)

INTERIÖR
 12V-uttag fram
 7 Säten
 Fällbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
 Mittkonsol med förvaringsfack och mugghållare
 Svart textilklädsel

SIKT, STRÅLKASTARE
 C-Shape strålkastare med 3D LED-varselljus
 Bakljus 3D LED Edge Light
 Dimljus 
 Eluppvärmd bakruta
 Strålkastarrengöring

LJUD, MULTIMEDIA
 R-Link 2 infotainmentsystem: 7" adaptiv 
pekskärm, Apple CarPlay™ och Android 
Auto™, navigation med europakartor, Radio 
DAB+, Bluetooth® audiostreaming + telefoni, 
röststyrning, 2 USB, AUX-in, rattreglage.  
6 högtalare

TILLVAL
 Flexpaket: Easy Life skjutbar mittkonsol,  
12V uttag bak & lastnät 
 Komfortpaket: Easy Life automatiskt utdragbart 
samt kylt handskfack, automatiskt infällbara 
sidospeglar & solgardiner för bakre sidofönster

 Stylepaket: Tonade rutor, automatiskt 
avbländbar backspegel och panorama-glastak
 5 säten
 Metalliclack
 2-tons metallic
 Reservhjul

** Nötläder.

ZEN

Svart textil

20" aluminiumfälgar 
"Silverstone"

Kreativ verkstad



Kreativ verkstad

STANDARDUTRUSTNING

SÄKERHET
 Trötthetsvarning
 Barnöversiktsspegel 

KÖRNING
 Renault MULTI-SENSE®: Körprograms-väljare 
för alla sinnen. Anpassa gasrespons, styrkänsla, 
växellåda, motorljud, instrumentpanel samt 
innerbelysning enligt de fyra förinställda 
körprogrammen, eller skräddarsy din egen 
inställning

KOMFORT
 Förarsäte med massagefunktion och elektriskt 
ställbart svankstöd
 Utdragbart extra lårstöd på förarstolen
 Elektroniskt fällbara baksäten, fällning via 
pekskärmen eller panel i bagageutrymmet 
 Automatiskt infällbara sidospeglar, skjutbar 
mittkonsol & solgardiner för bakre sidofönster
 Automatiskt avbländbar backspegel

EXTERIÖR
 20" aluminiumfälgar ”Quartz”
 Mörktonade sidorutor samt bakruta

INTERIÖR
 Easy Life automatiskt utdragsbart och kylt 
handsfack, lastnät & 12V uttag bak
 Anpassningsbar innerbelysning i 5 olika färger
 Svart klädsel i mix av textil och konstläder
 Makeup-speglar med belysning

SIKT, STRÅLKASTARE
 Pure Vision® Full LED strålkastare fram

LJUD, MULTIMEDIA
 Bose® ljudsystem med 11 högtalare 
 R-Link 2 infotainmentsystem: 8,7" adaptiv 
pekskärm, Apple CarPlay™ och Android 
Auto™, navigation med europakartor, 
DAB+, Bluetooth® audiostreaming + 
telefoni, röststyrning, USB-in, AUX-in, 
rattreglagerattreglage 

TILLVAL
 Cruisingpaket: Head Up Display, adaptiv 
farthållare, avståndvarning samt 
filhållningsassistent 
 Technopaket: Backkamera, handsfreeparkering, 
360 graders sensorer samt dödavinkeln-
varning
 Läderpaket*: Ljusgrått läder med massage och 
8-stegs justerbara elstolar
 Läderpaket*: Svart läder med massage och 
8-stegs justerbara elstolar
 Panorama-glastak
 5 säten
 Metalliclack
 2-tons metallic
 Reservhjul

* Nötläder.

BOSE® (UTÖVER ZEN)

20" aluminiumfälgar "Quartz"

Svart tygklädsel Läderpaket: Svart läder Läderpaket: Ljusgrått läder



Design
Läderpaket: Ljusgrått läder med massage och 8-stegs justerbara elstolar

Läderpaket: Svart läder med massage och 8-stegs justerbara elstolar

Panorama-glastak 20" aluminiumfälgar "Quartz" Bose® ljudsystem





4.3. 5.2.

1.

Tillbehör

Stil

1. Hajfensantenn. Lite sportigare, lite elegantare. 

Hajfensantennen smälter ihop perfekt med bilens 

linjer. 2. Kromade backspegelkåpor. Unna din bil  

(och dig själv) ett par läckra, kromade 

backspegelkåpor. 3. Celsium dekorelement till 

Exception fälgar. Dekorelementen skruvas fast 

mellan ekrarna i Exception-fälgarna och gör att 

du allt efter humör kan förändra både fälgens 

utseende och dess aerodynamiska egenskaper. 

Finns i olika modeller. 4. Instegslister med belysning. 

Läcker belysning som är tänd tillräckligt länge  

för att den ska dra blickarna till sig. Listerna i 

aluminiumfinish, signerade Renault, skyddar 

dessutom dörröppningen. 5. Bagagerumströskel. 

Skydda den bakre stötfångaren med en snygg 

bagagerumströskel.



1. 3.

2.

Komfort

1. Vändbar bagagerumsmatta. 

Måttanpassad kvalitetsmatta som skyddar 

ditt bagageutrymme. Vändbar modell 

med textil på en sidan och gummi på den 

andra, perfekt för vad du än tänkt frakta.  

2. Klädhängare på nackskyddet. Aldrig 

mer en skrynklig skjorta, när du kan hänga 

upp kläder på framsätets ryggstöd. Lätt att 

sätta upp och ta ner. 3. Textilgolvmattor 

Premium. Extra skydd för din bil. 

Måttanpassade och personliga mattor 

som du lätt sätter fast med clips i golvet.



1.

2. 4.3.

Tillbehör

Fritid

1. Takbox Urban Loader och aluminiumtakräcke 

med Quickfix. Takräcket monteras snabbt, smidigt 

och helt utan verktyg tack vare den innovativa 

QuickFix-fastsättningen. Att kunna utnyttja taket 

är perfekt när du behöver få med dig riktigt mycket. 

Takboxen med reglerbar lastvolym rymmer upp 

till 500 liter. 2. Aluminiumtakräcke QuickFix med 

skidhållare. Mycket lättanvänd skidhållare där du 

på ett säkert sätt transporterar alla slags skidor och 

surfbrädor. 3. Anpassningsbart bagagerumsskydd 

EasyFlex. Halkskyddat och vattentätt. Lätt att vika  

ut – oavsett i vilken position baksätet står. När skyddet 

är helt utvecklat täcker det hela bagageutrymmet.  

4. Vändbart bagagerumsmatta. Perfekt för enkel och 

smidig transport av det mesta, framförallt smutsiga 

föremål. Skyddar bilens originalmatta och passar 

perfekt in i bagageutrymmet på din bil. 



Teknisk data

MOTORER Energy TCe 140 Energy TCe 140 EDC Energy dCi 110 EDC Energy dCi 160 EDC

Motortyp (insprutning/turbo)
Fyrcylindrig turbo 
direktinsprutning

Fyrcylindrig turbo 
direktinsprutning

Fyrcylindrig turbo med common 
rail + multiinsprutning

Fyrcylindrig twin turbo med 
common rail + multiinsprutning

Cylindervolym (liter) 1.3 1.3 1.5 1.6

Bränsletyp Bensin Bensin Diesel Diesel

Avgasrening EURO6 EURO6 EURO6 EURO6

Cylindervolym (cm3) 1 330 1 330 1 461 1 600 

Antal cylindrar/ventiler 4/16 4/16 4/8 4/16

Max. effekt kW CEE (hk) vid varvtal på (varv/min) 103(140)/5 000 103(140)/5 000 81(110)/4 000 118(160)/4 000

Max. vridmoment Nm CEE/vid varvtal på (varv/min) 240/1 600 240/1 600 260 /1 750 360/1 750

Partikelfilter Nej Nej Ja Ja

Stop & Start Ja Ja Ja Ja

TYP AV VÄXELLÅDA

Växellådstyp Manuell växellåda
Automatväxellåda EDC med 

dubbelkoppling
Automatväxellåda EDC med 

dubbelkoppling
Automatväxellåda EDC med 

dubbelkoppling

Antal växlar 6 7 7 6

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 192 192 184 208

0-100 km/h (s) 10,3 10,5 12,4 10,7

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP*
Blandad körning (l/100 km)- NEDC 5,6 5,5 4 4,7

CO2 blandad körning (g/km) – NEDC 125 124 104 122

Hjälpmedel för snålkörning ECO-läge & ECO-coachning

HJULUPPHÄNGNING – STYRNING OCH DRIVLINA
Styrservo Elektrisk variabel servostyrning

Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 11.39

Antal rattvarv (mellan ändlägen, varierar beroende på modell) 1,41 (+/- 508° )

BROMSSYSTEM
Fram: ventilerade skivor Ø (mm) Ø 320

Bak: solida skivor Ø (mm) Ø 290

Bromsassistans
Aktivt nödbromssystem med fotgängarvarning 

(AEBS, aktivt över 7 km/h)

Bromsservo ABS

Elektroniskt stabiliseringssystem ESP

HJUL OCH DÄCK
Standarddäck 195/55 R20

Standardfälgar (tum) 20"

VIKT (kg) 
Tjänstevikt (MVODM) min. 1 570 1 594 1 615 1 735

Totalvikt(MMAC) 2 243 2 271 2 306 2 378

Godkänd tillåten tågvikt (MTR) 3 743 3 771 3 806 3 878

Max. vikt med bromsat släp (inom ramen för bilens maximala tågvikt) 1 850 1 850 1 850 1 850

Max. obromsad släpvikt 750 750 750 750

Max.last på taket 80 80 80 80
* Bränsleförbrukning, liksom CO2-utsläppen, godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. Förbrukningen vid faktisk användning beror förstås också på 
användningsförhållanden, utrustning och förarens körsätt. För att förbättra förbrukningen ytterligare, läs mer på www.renault.se. 



Standardutrustning & tillval

ZEN BOSE®

GARANTI
5 års nybilsgaranti*

SÄKERHET OCH FÖRARSTÖDSYSTEM

SÄKERHET
Adaptiva förar- och passagerarkrockkuddar fram (passagerarkrockkudden kan kopplas ur)

Sidokrockkuddar som skyddar bäcken/bröstkorg på förar- och passagerarplats fram

Sidokrockgardiner i huvudhöjd både fram och bak 

Automatisk låsning av dörrarna under körning

Elektroniskt antisladdsystem ESC och ABS med panikbromsassistans

Isofix-fästen på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak

Däckreparationssats

Integrerade LED-blinkers i backspeglarna

Nödhjul ¤ ¤
Däcktrycksövervakningssystem

FÖRARSTÖD
Aktivt nödbromssysten med fotgängaravkänning

Trötthetsvarning -
Dödavinkelnvarning - Δ

Head-up-display i färg - Δ

Parkeringssensorer fram och bak

360 graders parkeringssensorer - Δ

Avståndsvarning - Δ

Filbytesvarning

Fortkörningsvarnare med trafikskyltavläsning

Filhållningsassistans - Δ

Automatisk styrning av helljus/halvljus

Adaptiv farthållare - Δ

Farthållare/fartbegränsare

KÖRNING
Starthjälp i backe

ECO-coachning(Driving Eco)

Automatisk parkeringsbroms

ECO-läge

Färddator

Renault MULTI-SENSE (val av körläge) -

KOMFORT OCH MULTIMEDIA

KOMFORT
Fällbart mittarmstöd på platserna bak

Nackskydd fram och bak som går att ställa in i höjdled

Fällbart, skjutbart baksäte 1/3-2/3 fällbart till plant golv

Easy Life automatiskt utdragsbart och kylt handsfack Δ

Trådlöst nyckelkort för upplåsning/start, låsning när man går bort från bilen

Automatisk luftkonditionering med två zoner

Rattreglage för bilradio

Easy Life skjutbar mittkonsol Δ

Fönsterhissar med impulsfunktion fram och fönsterhissar med impulsfunktion och klämskydd bak

Spegel för övervakning av barn i baksätet -
Fällbart passagerarsäte fram

Elektroniskt fällbara baksäten, fällning via pekskärmen eller panel i bagageutrymmet -
LED-innerbelysning fram och bak -
Bagagerummets golv går att placera i två lägen eller fälla (för plant lastgolv)

Ryggfickor på framstolarna

Elektriska, uppvärmda ytterbackspeglar

Automatiskt infällbara ytterbackspeglar Δ

Självavbländande innerbackspegel Δ



ZEN BOSE®

Solskyddsgardiner vid platserna bak Δ

Framsäte med värme

Förarstol med justerbart svankstöd

Förarstol med höjdledsinställning

Förarstol med utdragbart extra lårstöd -
Passagerarsäte med justerbart svankstöd -
Passagerarsäte inställbart i höjdled

Utdragbart insynsskydd

Nedfällbara flygbord på ryggen till framsätet

Förvaringslåda under förarstolen

Fast panoramataklucka Δ ¤
Golvfack under fötterna: 2 fram och 2 bak

7 säten

5 säten ¤ ¤

MULTIMEDIA
12V-uttag bak ¤
12V-uttag fram

USB-uttag fram

2 USB-uttag bak ¤
R-LINK 2 infotainmentsystem: 7” adaptiv pekskärm, Apple CarPlay™ och Android Auto™, navigation med europakartor, Radio DAB+, Bluetooth® audiostreaming + telefoni, 
röststyrning, 2 USB, AUX-in, rattreglage. 6 högtalare

-

R-LINK 2 infotainmentsystem: 8,7” adaptiv pekskärm, Apple CarPlay™ och Android Auto™, navigation med europakartor, DAB+, Bluetooth® audiostreaming + telefoni, röststyrning, 
USB-in, AUX-in, rattreglage

-

DESIGN

INVÄNDIG DESIGN
Anpassningsbart instrumentkluster med 7-tums TFT-skärm i färg

Anpassningsbar stämningsbelysning på de främre och bakre dörrsidorna (MULTI-SENSE) -
Kromade inre handtag 

Växelspaksknopp i läder

Kromade dörrskydd invändigt

Klädsel i konstläder/mörkgrått -
Mörkgrå textilklädsel med präglade detaljer -
Läderratt som är inställbar i höjd- och djupled

UTVÄNDIG DESIGN
Kromade längsgående takbågar

Kromade fönsterlister

Varselljus bak, LED 3D Edge Light

C-Shape strålkastare med 3D LED varselljus

Kromad kylargrill -
20” aluminiumfälgar "Silverstone" -
20” aluminiumfälgar "Quartz" -
Två-tonsfärg (tak och backspeglar) ¤ ¤
Metalliclack ¤ ¤
Karossfärgade dörrhandtag med kromlist

Dimljus

Pure Vision® Full LED strålkastare fram -
Kromade dörrkantskydd

Ytterbackspeglarnas kåpor i karossfärgen

Välkomstsekvens med lampor som tänds när föraren närmar sig bilen, marken belyses och ljussättningen i kupén tänds

Tonade rutor bak och tonad bakruta Δ

PAKET
Flexpaket: Easy Life skjutbar mittkonsol, lastnät & 12V uttag bak ¤
Komfortpaket: Easy Life automatiskt utdragbart samt kylt handskfack, automatiskt infällbara sidospeglar, & solgardiner för bakre sidofönster ¤
Stylepaket-Tonade rutor, automatiskt avbländbar backspegel och panorama-glastak (Panorama-glastak tillval för BOSE®) ¤
Cruisingpaket: Head Up Display, adaptiv farthållare, avståndvarning samt filhållningsassistent - ¤
Technopaket: Backkamera, handsfreeparkering, 360 graders sensorer samt dödavinkeln-varning - ¤
Läderpaket: Ljusgrått läder med massage och 8-stegs justerbara elstolar - ¤
Läderpaket: Svart läder med massage och 8-stegs justerbara elstolar - ¤

Standardutrusting ¤ Tillval   Δ Tillgängligt i ett paket   - Ej möjligt
* 5 års nybilsgaranti, består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar först.



Grand Scénic

Dimensioner/mått (mm) 5 platser 7 platser

A Totallängd 4 634

B Axelavstånd 2 804

C Överhäng fram 931

D Överhäng bak 899

E Spårvidd fram 1 602

F Spårvidd bak 1 596

G Totalbredd utan ytterbackspeglar 1 866

G1 Totalbredd med ytterbackspeglar 2 128

H Höjd olastad utan/med takskenor 1 660 1 655

H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 2 073 2 062

J Tröskelhöjd olastad 689 680

K Markfrigång (lastad) 117

L Utrymme för knäna på rad 2 255 109/255(3)

L1 Utrymme för knäna på rad 3 - 128

M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 526

M1 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 2 1 478 1 484/1 478(3)

M2 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 3 - 1 275

N Kupébredd, axelbredd fram 1 494

Grand Scénic

Dimensioner/mått (mm) 5 platser 7 platser

N1 Kupébredd, axelbredd bak, rad 2 1 399 1 417/1 399(3)

N2 Kupébredd, axelbredd bak, rad 3 - 1 218

P
Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 1  
(vanligt tak/fast taklucka i glas)

918/923

P1
Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 2 
(vanligt tak/fast taklucka i glas )

878/867
886/879(2) 
878/867(1)

P2 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 3 - 814

Y Lastöppningsbredd (i överkant/maxbredd) 896/1 087

Y1 Lastöppningsbredd i underkant 1 036

Y2 Bredd mellan hjulhusen 1 095 1 088

Z Lastöppningshöjd 787

Höjd under insynsskydd 570 450/428(3)

Z1
Lastlängd bakom stolarna i 
rad 2 när de är uppfällda 
(under insynsskydd/till golv)

840/1 074

Z2
Lastlängd bakom framsäte 
(utan passagerarstolen nedfälld i bordsläge)

1 963

Grand Scénic

Dimensioner/mått (mm) 5 platser 7 platser

Z3 Max. lastlängd (med nedfällt fram- och baksäte) 2 847

Z4 Lastlängd bakom stolarna på rad 3 - 419

Volym

Bagagevolym 7 platser VDA (dm3) (rad 3 på plats)* - 189

Bagagevolym 5 platser VDA (dm3) (rad 2 på plats)* 718 533

Bagagevolym 7 platser (liter) (rad 3 på plats)* - 233

Bagagevolym 5 platser (liter) (rad 2 på plats)* 765 596

*Volym under bagagerumsgolv inklusive sats för däckpumpning. (1) Med fem platser.  

(2) Med sju platser. (3) Med sju/fem platser

Dimensioner

GRAND SCENIC 5-SITSIG

GRAND SCENIC 7-SITSIG



Renault service. Smidigt och smart.

Renault billån

Du har valt din Renault. Nu är det dags att välja 

finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli 

Renaultägare. Vi hjälper dig att hitta en lösning som 

passar din ekonomi. Kontantinsats på 20% av bilens pris 

är allt du behöver betala för att köra hem i din nya bil. 

Betala kontant eller använd din gamla bil som inbyte.  

Med ett billån kan du låna mellan 10 000 kronor och  

80% av bilens pris. På en ny bil kan du återbetala  

lånat belopp i upp till 7 år.

Inga övriga avgifter

Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader så 

som avi- eller uppläggningsavgifter tillkommer. 

Ränta

Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta kommer 

din kostnad att vara densamma under hela perioden. 

Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå upp och ner då 

den är kopplad till referensräntan Stibor 90 dagar. Du kan 

när som helst byta från rörlig till fast ränta. Ytterligare ett 

alternativ är rörlig ränta med räntetak, då kan räntan bli 

max 2% högre än den aktuella räntan vid bilköpet.

Renault billeasing

Med Renault Billeasing kan du få en bilfinansiering 

anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 50% av 

momsen på leasinghyran. Du binder inte kapital, utan 

frigör investeringsresurser för annat i företaget. Enkelt  

att budgetera bilkostnaden.

Renault försäkring –en 
skräddarsydd försäkring för dig 
som kör Renault

Renault Försäkring försäkrar bara Renault, inga andra 

bilar. Det betyder att de är experter på din bil och extra 

noga med att den alltid hanteras på bästa sätt. De vet 

också att din Renault mår bäst av att slippa främmande 

reservdelar. Därför garanterar de att din bil alltid 

repareras med Renault Originaldelar, så att den fortsätter 

vara lika dynamisk, säker och fransk som den dag den 

lämnade fabriken

Renault service

Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett enkelt sätt 

att sköta din Renault. Att göra det på en auktoriserad 

Renaultverkstad, med Renaults originaldelar, ger dig både 

trygghet och garantier. Du vet att din Renault-tekniker 

utbildats på exakt den bilmodell du äger. Du vet att alla 

delar som monteras i din bil, vid service eller reparation, 

är perfekt anpassade för bästa funktion. Det kan gälla 

slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och godkänt 

redan innan det hamnar på din bil.

Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 

bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan avgifter, 

fri förtidslösen och möjlighet att välja rörlig ränta, 

räntetak eller fast ränta. Renault Försäkring som ger dig 

marknadens bästa försäkringsskydd och ett Renaultkort 

med bra drivmedelsrabatt och kostnadsuppföljning via 

Min Sida på volvofinans.se. 

Det här ingår för dig som privatperson:

 - Fulltankad bil vid leverans 

 - Renault Serviceavtal i 3 år med fri lånebil vid service 

 - Finansiering med Renault Billån 

 - Renault Försäkring 15 % rabatt och eget självriskkonto 

 - Finansiering med Renault Billån 

 - Låneskydd kostnadsfritt i 3 månader 



Renaulthandlarnas 7 kundlöften 

 - Kundlöfte 1: vi svarar på din internet- eller mailförfrågan inom 24 timmar.

 - Kundlöfte 2: vi erbjuder dig att provköra en bil ur den modellserie du har valt, direkt eller  

senast inom 2 arbetsdagar.

 - Kundlöfte 3: vi håller dig fortlöpande uppdaterad om status på din bilbeställning från order till leverans.

 - Kundlöfte 4: vi återlämnar din bil från service på överenskommen tid enligt överenskommet pris.

 - Kundlöfte 5: vi står för kostnaden om någon ej överenskommen åtgärd utförts på din bil.

 - Kundlöfte 6: vi erbjuder alla personbilar ett års fri vägassistans när du utför din Renault original  

fullservice hos oss.

 - Kundlöfte 7: vi ger prisgaranti på service mot uppvisande av offert från en icke auktoriserad verkstad  

på en identisk åtgärd.

 - Få mer information på www.renault.se, eller hos din Renault-återförsäljare.







Ett mångsidigt utbud 

Energy TCe 140 Smidighet och kontroll

Turbon ger bensinmotorn Energy TCe 140 extra klös. Mjuk och lyhörd redan vid låga varv. En skön kombo av måttlig förbrukning 

och omåttlig körglädje.

Energy dCi 160 EDC Tydligt känslopåslag

Reaktionssnabb, pigg och harmonisk är de tre ord som bäst beskriver Twin Turbo-motorn på 160 hästar. En dubbelkopplad, 6-växlad 

automatväxellåda optimerar körupplevelsen. Tekniska lösningar i perfekt samklang ger ett utmärkt förhållande mellan effekt och 

förbrukning och bidrar till en dynamisk, smidig och mycket effektiv körning.

Energy dCi 110 EDC Bekväm körning

Prestanda och effektivitet i vardagen – motorn dCi 110 hk har ett tydligt mål. Den är tänkt för alla som vill kombinera ekonomi med 

körglädje. Motorn är utrustad med en sjuväxlad EDC-automatväxellåda med dubbelkoppling.





Bilen för alla dagar
Renault GRAND SCENIC 



Förläng upplevelsen med Renault GRAND SCENIC
på www.renault.se

5 års nybilsgaranti, består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträff ar först. Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att  säkerställa att  

dett  a dokument är korrekt och uppdaterat vid tiden för pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT 

sig rätt  en att  när som helst ändra specifi  kationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. RENAULTs återförsäljare meddelas om dessa ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan versionerna variera, och 

viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika något från de 

verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Med ensamrätt . Det är förbjudet att  helt eller delvis, oavsett  metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här publikationen utan att  först ha inhämtat skrift  ligt godkännande från Renault.

Renault rekommenderar
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