
Новиот 

Renault ESPACE







Со новиот Renault Espace сè е поинаку. Робустен 

дизајн на флуидни линии. Врз основа на својот 

карактер кросоверот добива физички облик 

и претставува нов поим за неприкосновена 

префинетост. Новиот Renault Espace повикува на 

откривање на нови хоризонти.

Пристигнува 
новата ера







Во светот на рафинирана убавина нека ве обземат 

чувства на среќа. Новиот Renault Espace го менува 

поимот на дизајн во најситните детали. Неговиот 

LED светлосен потпис овозможува доминација 

над патот. Фелните и хромираните делови го 

истакнуваат изразот на заоблените линии. 

Карактерот на кросоверот се гледа во секоја линија.

Моменти 
на откровение

Побогато доживување на
НОВИОТ RENAULT ESPACE 
на вашиот мобилен уред.







Побогато доживување на
НОВИОТ RENAULT ESPACE 
на вашиот мобилен уред.

Инспириран од престижот на приватните авиони, 

новиот Espace е отелотворување на уживањето во 

возењето. Удобни седишта, изобилство на природно 

светло, квалитетни материјали, топол и иновативен 

амбиент… сето тоа придонесува за задоволување 

на сите сетила.

Откријте го 
врвното задоволство







Интензивно и прилагодливо уживање во 

возењето. Превземете надзор над сите функции 

на автомобилот со помош на контролната плоча. 

Сите најважни функции, вклучувајќи го и новиот 

мултимедијален систем R-Link 2 и системот Multi-

Sense®, ви се на дофат на рацете. Дизајнот 

и технологијата се целосно усогласени да ги 

задоволат вашите сетила…

Создаден
за да ги разбуди сите 
ваши сетила







Побогато доживување на
НОВИОТ RENAULT ESPACE 
на вашиот мобилен уред.



Renault Espace Initiale Paris. Ексклузивна ознака која означува највисоко ниво на стручност 

на Renault чија цел е во вас да ги разбуди само најдобрите чувства.

Ексклузивни чувства



Побогато доживување на
НОВИОТ RENAULT ESPACE 
на вашиот мобилен уред.

Новиот систем Renault Multi-Sense® ги следи и 

прилагодува сите технологии кои придонесуваат 

за задоволство во возењето: системот 4Control®, 

прилагодливата суспензија, управувачкиот систем, 

менувачот, респонзивноста и звукот на моторот, 

светлата атмосфера… Доживувањето ќе ве однесе 

во нови димензии на уживање во возењето, чувство 

кое целосно ќе ве обземе. Ќе ви понуди уште повеќе 

возбудувања ако тоа го сакате, при што времето е 

на ваша страна.

Целосна палета 
на чувства 



1.TFT екран. Секој начин на возење има свој стил на прикажување на податоци. 2. Клима-уред. Управувајте со температурата во автомобилот со мала потрошувачка на енергија со ЕСО начинот 
на возење. 3. Амбиентално осветлување. Доживејте го осветлувањето во атмосфера прилагодена на вашето расположение: во зелена, сина, црвена, жолта или виолетова боја. 4. Масажни 
седишта. Начинот на возење Comfort со прилагодлив интензитет и вид на масажа нуди исклучителна удобност. 5. Прилагодлива суспензија. Системот со своите сензори непрекинато ја 
следи површината на патот  и моментално ја прилагодува суспензијата со оглед на начинот на возење избран од системот Multi-Sense®. 6. Систем 4Control. Управување со сите четири тркала 
во согласност со избраниот начин на возење: подвижноста и влечењето на возилото се прилагодени кон избраниот начин на работа на системот Multi-Sense®. 7. Управувачки механизам. 
Отпорот на управувачот се прилагодува во согласност со одбраниот начин на возење. 8. Менувач EDC. Преносните степени прилагодени на одбраниот начин на возење ги нудат посакуваните 
чувства. 9. Респонзивност на моторот. Респонзивноста на автомобилот при забрзување се менува во зависност од избраниот начин на возење, како одеднаш да се наоѓате во друго возило. 
10. Звук на моторот. Од најсмирен до највозбудлив. Целосно е усогласен со избирање на динамични поставки.
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Барате респонзивност и сила? Со избирање на спортскиот начин на возење 

во системот MultiSense можете да ги искористите сите предности на духот 

на кросоверот кај новиот Espace. Поврзаноста со патот и респонзивноста на 

автомобилот се резултат на респонзивноста на прилагодливата суспензија и 

на системот 4Control. Подобра контрола, подиректен управувачки механизам 

и побрза реакција на моторот. Исклучително маневрирање за интензивно 

чувство при вртењето.

Спортски начин на работа



Изберете начин на возење Comfort од понудата на системот Multi-Sense® за 

опуштеност при возењето. Помеко управување со прилагодениот управувачки 

систем и прилагодлива суспензија која нежно ги впива нерамнините. Во 

опуштањето ви помага синото светлосно опкружување и масажата… 

Ревитализација на духот и на телото!

Избирање на удобност ...



Новиот Espace е обединет со патот. Ексклузивната 

иновација на Renault: системот 4Control со 

управување со четири тркала го подобрува 

маневрирањето и го олеснува управувањето по 

градските улици. Renault премиерно го претставува 

поврзувањето на прилагодливата суспензија со 

системот 4Control и при подинамично возење 

значајно придонесува за постабилно држење на 

патот со непрекинато прилагодување на двата 

системи на условите на патот. За посакуваната доза 

на динамичност изберете го својот најдраг начин на 

работа на системот Multi-Sense®.

4Control 
Вистинско уживање на 
патот







* Првата година бесплатно.

Мултимедијални доживувања
на големиот екран

Превземете ја контролата врз автомобилот и 
доживејте единствено искуство! Со 8,7-инчен екран 
чуствителен на допир на новиот мултимедијален 
систем R-Link 2 едноставно можете да ги избирате 
апликациите и функциите кои ви ги нуди новиот 
Renault Espace. Управувањето со системот е еднакво 
како управување со таблет – бескомпромисна 
удобност. 

Превземете ја контролата над својот Espacе.  
Целата понуда на системи на возилото ви се наоѓа 
на дофат на рацете. Надзорниот центар на вашето 
возило е поделен според функциите: „Возило“ за 
управување со системот MultiSense®, системите за 
безбедност и преклопување на вториот и третиот 
ред на седишта со употреба на функцијата One 
Touch; „Навигација“ со картите TomTom и 3D приказ 

на картите; „Мултимедија“ за уживање во музиката; 
„Телефон“ за телефонирање со слободни раце преку 
Bluetooth. Целата технологија на новиот Espace е 
на дофат на рака. 

Флексибилната понуда на функции е проширена 
преку продавницата R-Link Store. Почетниот 
екран како на таблет или паметен телефон можете 
да го прилагодите на кратенките и апликациите. 
Можете да изработите до шест кориснички 
профили за чување на сите прилагодувања во 
автомобилот     (на пример, мултимедиумските 
содржини, навигацијата, работата на клима-уредот, 
положбата на седиштата). R-Link 2, исто така има 
пристап и до интернет* за пристап до апликациите 
и услугите  на Renault како и купување на артикли 
во продавницата R-Link Store.



Предупредување за надмината брзина со препознавање на 
сообраќајните знаци. Камерата ги препознава сообраќајните знаци. 
Информациите кои возачот ги добива овозможуваат прилагодување 
на брзината на возењето. Визуелното предупредување е јасно видливо 
на head-up екранот.

Систем за паркирање со слободни раце Easy-Park Assist. Едноставно 
паркирање на кросовер со големи димензии. Системот го мери просторот 
за паркирање и ја означува траекторијата. Препуштете му го управувачот, 
а вам ви преостанува само притискањето на педалата за гас и кочницата, 
како и менување на брзините.

Новиот Renault Espace претставува иновација во сите подрачја, вклучувајќи го и начинот на возење. Системите за помош 

при возењето интуитивно се интегрирани во новиот Espace и овозможуваат едноставно и сигурно возење. Одржуваат 

безбедно растојание, го одржуваат автомобилот во возната лента, активно ја прилагодуваат брзината, автоматски кочат 

кога е потребно, па дури и самостојно се паркираат. Сите иновативни системи ја поврзуваат најнапредната технологија.

Иновација во возењето



Активен темпомат со радар. Често премногу му 
се приближувате на возилото пред вас? Тоа е 
лоша навика. Системот автоматски ја прилагодува 
наместената брзина на возење, со цел да одржи 
доволно безбедносно растојание.  

Систем на автоматско нужно кочење. Во случај на 
преслаб притисок на кочницата по препознавање 
на опасноста од евентуален судар, ќе се активира 
системот за нужно кочење во неволја.



Новиот Renault Espace ги исполнува сите критериуми на својата класа: динамичност, задоволство 

во возењето и ефикасност. Комбинацијата на технологиите Twin Turbo и автоматски менувач 

нуди највисоко ниво на моќност со мала потрошувачка на гориво и мали емисии на CO2.

Хармонија на ефикасност и 
задоволства

Energy dCi 130
Удобност во возењето

Секојдневната ефективност 96 kW (130 KS) во 
комбинација со шест-степениот менувач е главната 
намена на тој мотор. Energy dCi 130 го оправдува 
своето име и претставува идеален избор за возачите 
кои бараат економичност, но не по цена на уживањето 
во возењето.

Energy dCi 160 EDC 
Целосно доживување на 
емоции

Доживејте нови искуства со моторот Energy dCi 160 
EDC во комбинација со технологијата Twin Turbo. Се 
одликува со еластична работа и брзи реакции во сите 
брзини, што гарантира неприкосновена удобност во 
возењето. Автоматскиот менувач EDC со двоен спој кој  
гарантира еластичност и удобност дополнително го 
истакнува чувството на удобно возење. Тие технолошки 
решенија го сместуваат новиот Espace Energy dCi 160 
EDC на самиот врв на пазарот во поглед на можноста 
и ефективноста. Без компромис помеѓу силата и 
економичноста.



Побогато доживување на
НОВИОТ RENAULT ESPACE 
на вашиот мобилен уред.



Концептот на модуларност One-Touch дополнително го истакнува чувството на слобода во 

новиот Espace. Доволен е само еден допир за да се склопат задните седишта, едно по едно 

или сите одеднаш и просторот да се прилагоди според вашите потреби. Кога се склопени 

седиштата се обезбедува многу практична рамна површина. Средишниот наслон за рацете 

во себе содржи разни приклучоци: USB приклучок, 3,5-mm приклучок и читач на SD картици. 

Пред совозачот се наоѓа врвната иновација на Renault: фиока на извлекување Easy Life кон 

која и возачот има едноставен пристап. Во новиот Espace работите се на своето место.

Патувања организирани до совршенство







ПАЛЕТА НА БОИ     Боите на вашиот Espace

КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА     Уредување на внатрешноста

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА БЕЗ КОЈА НЕ МОЖЕТЕ     Опрема која го одржува стилот

ПЕРФОРМАНСИ     Мотори

СЕРИСКА ОПРЕМА     Целосен опис

ДИМЕНЗИИ     Мерки



*Посебна боја на Initiale Paris.

СИВА  PLATINE СИВА CASSIOPEE

БЕЛА GLACIER БЕЛА  NACRÉ БЕЖ DUNE

ЦРНА ETOILE ЦРНА AMETHYSTE*

Палета на бои

КАФЕHА  MARRON



LIFE

Ниво на опременост

ДИЗАЈН 
• Светла Full LED Pure Vision 
• Надворешни ретровизори со LED покажувачи 
на правецот во црна боја Nacre 
• 17-инчни алуминиумски фелни Aquilai 
• Тонирани стакла 
• Внатрешност во кафена боја Fonce 
• Навлаки од ткаенина во кафена боја Fonce 
• Управувач и рачка на менувачот обложени во 
кожа 
• Патосници  LIFE

ВОЗЕЊЕ 
• Систем Energy Smart Management 
• Електричен серво управувач 
• Патен компјутер 
• Систем Advanced Traction Control

ВО ВОЗИЛОТО 
• Фиксен стаклен кров Lumiere® 
• Радио Arkamys® Auditorium со 8 звучници 
• Возачко и совозачко седиште прилагодени 
по висина, возачко седиште дополнително 
прилагодливо во лумбалниот дел 
• Автоматски двозонски клима-уред со сензор за 
откривање на отровни гасови 
• Управувач прилагодлив по висина и длабочина 
• Вентилациски отвори за вториот ред на 
седишта 
• Картица Renault за управување со слободни 
раце 
• Електрично движење на предните и на задните 
стакла со импулсно управување и заштита од 
приклештување
• Осветлени огледала во темница 
• Тонирано, звучно изолирано ветробранско 
стакло 
• Автоматски затемнувачки ретровизор 

• Електрично прилагодливи грeeни надворешни 
ретровизори 
• Систем за склопување на седишта One Touch за 
вториот и третиот ред на седишта (дополнителна 
опрема) 
• Фиока Easy Life со осветлување и ладење

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН СИСТЕМ  
• R-LINK 2 со вграден 8,7- инчен екран 
чуствителен на допир, МP3, USB, Bluetooth + 
Навигациски систем TOMTOM со карта на Европа 
и Интернет конекција

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО   
• Систем за помош при паркирање 360° 
• Ограничувач и лимитатор на брзината 
• Систем за помош при нужно кочење
• Систем против блокирање на тркалата – ABS 
• Автоматско вклучување на покажувачот на 
правецот во случај на судар и нагло кочење 

• Сензор за дожд и автоматско вклучување на 
светла 
• Автоматска паркинг кочница 
• ESP, ASR, Систем за помош при тргнување на 
угорнина 
• Прилагодливи предни воздушни перничиња за 
возачот и совозачот (можност за исклучување на 
воздушното перниче на совозачот)
• Странични воздушни перничиња + воздушни 
завеси за заштита на главата на патниците 
напред и позади 
• Автоматско заклучување на вратата во возењето 
• Систем за контрола на притисок на пневматици 
• ISOFIX систем за прицврстување на седиштата 
во вториот ред.
• Предупредување за неврзани безбедносни 
ремени (5) 
• Резервно тркало со помали димензии 
• Покажувач на промената на брзината (само за 
рачен менувач)

18” ЛЕСНО-МЕТАЛНИ ФЕЛНИ LAPIAZ*17” ЛЕСНО-МЕТАЛНИ ФЕЛНИ AQUILAI 

* Дополнителна опрема.

Навлаки од ткаенина – кафена боја Fonce



ДИЗАЈН 
• Затемнети задни странични стакла 
• 18-инчни алуминиумски фелни Lapiaz 
• Навлаки во комбинација од ткаенина и кожа во 
кафена боја Fonce 
• Лебдечка средишна конзола со шара Dots (со 
менувач EDC) 
• Управувач и рачка на менувач преслечени со Nappa 
кожа 

ДИЗАЈН 
• Систем Multi-Sense® (за менувач EDC)

ВО ВОЗИЛОТО 
• Амбиентално осветлување на патничкиот протстор  
• Возачко и совозачко седиште прилагодувани по 
висина во лумбалниот дел 
• Атермичко ветробранско стакло 
• Завеси за сонце на страничните стакла 

• Патосници  ZEN 

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО   
• Автоматско вклучување/исклучување на долгите 

светла 
• Систем LDW – Предупредување за ненамерна 

промена на коловозната лента 
• Систем за надзор на мртов агол 
• Систем за одржување на безбедно растојание 
• Систем за автоматско нужно кочење 
• Предупредување за надминување на брзината со 

препознавање на сообраќајните знаци 

* Опрема достапна само со менувачот EDC.  ** Достапно само со менувачот EDC. ** Фотографиите можат да содржат дополнителна опрема.

18” ЛЕСНО-МЕТАЛНИ 
ФЕЛНИ LAPIAZ 

Шара Dots** Шара Silver Wood** Шара Hologram**

19” ЛЕСНО-МЕТАЛНИ 
ФЕЛНИ QUARTZ*

Внатрешност во кафена боја Fonce Навлаки во комбинација на вештачка кожа и 
ткаенина - кафена Fonce 

ZEN (LIFE+)

Ниво на опременост

Додатоци за внатрешноста – 
Лебдечка средишна конзола



На фотографиите може да се наоѓа дополнителна опрема.

Додатоци за внатрешноста – 
лебдечка средишна конзола

19” ЛЕСНО-МЕТАЛНИ 
ФЕЛНИ INITIALE PARIS 

НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД    
• Ознака Initiale Paris 
• 19” лесно-метални фелни Initiale Paris 

ВОЗЕЊЕ    
• Систем 4Control® 
• Прилагодлива суспензија 
• Систем за помош при паркирање 360° + камера за 

возење наназад 

ВО ВОЗИЛОТО     
• Дополнително ладење за 2. и 3. ред седишта 
• Електрично прилагодливи, греени и преклопливи 

ретровизори со мемориска функција 
• Радио BOSE® Surround Sound System со 12 

звучници и функција Active Noise Control 
• Електрично прилагодливо возачко и совозачко 

седиште со масажна и мемориска функција, рачно 
прилагодлива должина на површината за седење 

• Греење на седиштата од напред 
• Удобни наслони за глава Relax во првиот и вториот 

ред на седишта 
• Ламинирани странични стакла 
• Внатрешност Initiale Paris во кафена боја Fonce 

(сериски) или во сива боја Lune 
• Навлаки од Nappa кожа во кафена боја Fonce 

(сериски) или во сива боја Camaieux 
• Патосници Initiale Paris

Внатрешност во боја - кафена Fonce Initiale Paris Двобојни навлаки од Nappa кожа - Camaieux 
Сива

INITIALE PARIS (ZEN+)

Ниво на опременост

Примерок Initiale Paris Примерок Silver Wood



1. 2.

4.3.

ДИЗАЈН

Дополнителна опрема

1. Renault Espace со алуминиумски 
фелни Kubera – за уште поелегантен и 
поспортски изглед. 2. Лесно-металните 
20” фелни Kubera се комбинација на 
робустност и мала маса. 3. Подната 
облога на багажникот е изработена по 
мерка и е од првокласен материјал кој 
гарантира трајна заштита на големиот 
багажник на вашиот Espace. 4. Прагoт 
на багажникот од не’рѓосувачки челик 
го штити товарниот простор на вашето 
возило на препознатлив и дискретен 
начин.



1.

4.3.2.

ВО ВОЗИЛОТО

Дополнителна опрема

1.  Елегантната хромирана закачалка на задната 
страна на наслонот за глава е наменета за 
внимателно сместување на облеката. 2. Мрежа 
за прицврстување на багаж - вертикална. Со 
цел багажот во текот на возењето да остане на 
своето место достапни се производи по мерките на 
багажникот на вашиот Espace. 3. Детски седишта. 
Совршен и сигурен избор. Потврди Renault. 4. 
Преносен DVD-репродуктор со два одвоени 
екрани. Мултимедиумска понуда за современи 
номади кои во целост сакаат да го искористат 
своето патување. 



1. 2.

4.3.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Дополнителна опрема

1.  Кровниот ковчег на Renault го спојува изгледот, удобноста и безбедноста 
при користењето: широк спектар на бои и волумени за поголем капацитет, 
во склад со вашите потреби. 2. Алуминиумски кровни носачи и носачи 
за скии. Безбедни, сигурни и едноставни за поставување. Во согласност 
со барањата на системот за испитување City Crash Test. 3. Организатор на 
багаж. За прилагодливиот и секогаш уреден простор ќе се погрижиме со 
телескопска преграда и ремен на тркалцето кое можеме да го наместиме 
по шините. 4. Носач за велосипеди на куката за влечење. За едноставен 
и сигурен превоз на велосипедите за целото семејство – од два до четири 
велосипеди, прилагодлив и преклоплив, во зависност од изведбата.



Перформанси

МОТОР ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 160 EDC ENERGY TCe 200 EDC

Тип на мотор (вбризгување/турбполнач) 4-цилиндарски со турбо променлива 
геометрија, вбризгување со заеднички вод

4-цилиндарски, TwinTurbo, вбризгување со 
заеднички вод 4-цилиндарски турбо, директно вбризгување

Зафатнина на моторот (cm3) 1,598 1,598 1618
Вртежи x од (mm) 76 x 80.5 76 x 80.5 79,5 x 80,5
Број на цилиндри – вентили 4 – 16 4 – 16 4 - 16
Гориво Дизел Дизел Бензин
Најголема моќност – kW (KS) 96 (130) 118 (160) 147 (200)
Најголем вртежен момент (Nm) 320 380 260
Бр. на вртежи при најголема сила (o/min) 4,000 4,000 5750
Бр. на вртежи при најголем вртежен момент (o/min) 1,750 1,750 2500
Систем Stop & Start/Energy Smart Management Да/Да Да/Да Да/Да
Сервисен интервал – интервал на промена на масло 30.000 km/1 година  – 30 000 km/2 години 30.000 km/1 година  – 30 000 km/2 години 30.000 km/1 година  - 30.000 km/2 години
Разводен систем Ланец Ланец Ланец
Дополнителна обработка на издувни гасови FAP i LNT FAP i LNT -
Еколошка норма Euro 6b Euro 6b Euro 6b

МЕНУВАЧ
Вид менувач 6-степен рачен менувач 6-степен автоматски менувач

EDC со двојна спојка
7-степен автоматски менувач

EDC со двојна спојка
Број на степени на пренос 6 6 7

ПЕРФОРМАНСИ
Најголема брзина (km/h) 191 202 211
0 до 100 km/h во секунди 10"70 9"90 8,6

ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИЈА НА CO2*
Мешано возење, NEDC (l/100 km) 4.5 4.7 6.2
Емисии  CO2 при мешано возење (g/km) 119 123 140

СИСТЕМИ ЗА НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО
Штедлив начин на возење Eco Да Да Да
Функција за штедливо возење Driving Eco2 Да Да Да

УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ
Вид управувачки механизам Електричен серво управувач Електричен серво управувач Електричен серво управувач
Круг на вртење од ѕид до ѕид (m), управување со две/четири тркала 12.4/11.6 12.4/11.6 12.6/11.6
Круг на вртење од раб до раб (m), управување со две/четири тркала 11.9/11.1 11.9/11.1 11.9/11.1
Круг на вртење од ѕид до ѕид (m) при 0,3 вртења на управувачот, управување со две/четири тркала 47/27 47/27 47/27
Круг на вртење од ѕид до ѕид (m) при 1 вртење на управувачот, управување со две/четири тркала 17/13 17/13 17/13
Бр. на вртења на управувачот помеѓу крајни положби, управување со две/четири тркала 2.8/2.4 2.8/2.4 2.8/2.4

МАСИ
Маса на празно возило, подготвено за возење , без дополнителна опрема, 5 седишта (kg) 1,622 1,659 1,609
Најголема дозволена маса на приколката со кочници/без кочници (kg) 2,000/750 2,000/750 2000/750
* Потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 се хомологирани според пропишаната стандардна метода. Еднаква е за сите произведувачи и овозможува споредба на возила. Вистинската потрошувачка на гориво при возењето зависи 
од  условите на користење на возилото, опремата и начинот на возење. Совети за намалување на потрошувачката на гориво можете да најдете на интернет страницата www.renault.hr



Димензии

Волумен на багажникот (dm3)
Волумен на багажникот според VDA, седишта 
во крајна предна положба, 5 / 7 седишта 
(склопен 3. ред) 

785/719

Волумен на багажникот, седишта во крајна 
предна положба, 5 / 7 седишта 
(склопен 3. ред) 

888/812

Волумен на багажникот според VDA, седишта 
во крајна задна положба, 5 / 7 седишта 
(склопен 3. ред) 

680/614

Волумен на багажникот според VDA, 7 седишта 247
Волумен на багажникот според VDA до кровот, 
2. и 3. ред се склопени, 5 / 7 седишта 2,101/2,035

Волумен на фиоката за складирање според 
VDA, со под на багажниот простор кој се вади, 5 
седишта

106

Димензии (mm)
A Меѓуоскино растојание на неоптоварено возило 2,884
B Вкупна должина на возилото 4,857
C Преден издаден дел 1,034
D Заден издаден дел 939
E Траг на тркалата напред, 18-инчни фелни 1,630
F Траг на тркалата назад, 18-инчни фелни 1,621

G Вкупна ширина на возилото без/со ретровизори/
со склопени ретровизори

1,888/2,128/ 
1,914

H Висина на празно возило 1,677
H1 Висина на празно возило со отворен багажник 2,106
J Висина на прагот на багажник на празно возило 710
K Висина на подвозјето 160

L Ширина во висина на колената во вториот ред 
седишта 308

M Ширина во висина на лактите напред 1,549

M1 Ширина во висина на лактите назад 1,543
N Ширина во висина на рамената напред 1,494
N1 Ширина во висина на рамената назад 1,480

P Висина до кровот под агол од 14° во првиот ред 
(предни седишта) 906

P1 Висина до кровот под агол од 14° во првиот ред 
(задни седишта) 874

Y Ширина на отворот на багажник на горниот дел 
Најголема ширина на отворот на багажник

870 
1,160

Y1 Ширина на отворот на багажникот на врвот 1,140
Y2 Ширина помеѓу ќошевите на калниците 1,090
Z Висина на отворот на багажникот 800

Z1 Најголема должина на товарниот простор 
(склопени задни седишта) 2,020

Z2 Товарна должина до задните седишта 1,075
Z3 Висина до задната полица 460





Во целост препуштете им се на музичките ноти. 

Звучниот систем BOSE SURROUND® е посебно 

доживување кое ви го носи новиот Espace. 

Единаесетте звучници со врвен квалитет  и 

длабокотонецот со кој управува системот 

Centerpoint 2® ќе ве одведат во исклучителниот 

свет на звук и акустика на ниво на концертна 

сала. Јасни и природни гласови, препознатливи 

инструменти во акустична средина како на сцена, 

складен звук на богати и префинети тонови кои 

рамномерно се шират низ целиот патнички простор.

Bose® Surround
Првокласен звук







Времето повеќе не е пречка. 
Времето е на ваша страна.

Новиот Renault ESPACE

Побогато доживување на
НОВИОТ RENAULT ESPACE 
на вашиот мобилен уред.



Направивме сè за содржината на овој каталог во моментот на печатењето да биде точна и да ги опфаќа сите најнови измени. Во зависност од возилото, наведената опрема е сериска или со доплата. Во согласност со политиката 
на постојан напредок Renault /Nissan го задржува правото во секој момент да ги промени спецификацијата на возилото и на дополнителната опрема.  
Овластените продавачи на Renault редовно ќе се известуваат за тие промени. За најновите информации обратете се кај застапниците на марката Renault. Поради техничките ограничувања во печатењето, боите во каталогот 
можат да се разликуваат од реалните бои на каросеријата или на материјалот со кој е обложена внатрешноста. Сликите се симболични. Се забранува секаква репродукција на овој материјал, делумно или во целост, во која 
било форма и на кој било начин без претходно писмено одобрување на друштвото Renault. 

Октомври 2015 година.

Откријте го новиот Renault Espace на 
www.renault.mk

Побогато доживување на
НОВИОТ RENAULT ESPACE 

на вашиот мобилен уред.


