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LISTAÁR
MOTOR ZEN INITIALE PARIS

Blue dCi 190 EDC 13 399 000 15 399 000
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VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

LED MATRIX VISION fényszórók

Az Új ESPACE-on bemutatásra kerülő adaptív 
fényszórórendszer automatikusan le- és felkapcsolja 
a függőlegesen elhelyezkedő LED fénytesteket az 
éppen aktuális helyzetektől függően.

Az elülső kamera azonosítja a szemből érkező, vagy 
az autó előtt haladó járműveket, majd ezt követően 
a járművek irányába eltompítja a LED távolsági 
fényszórókat, így biztonságosabbá téve a vezetést, 
miközben az út további részén biztosítja a maximális 
megvilágítást.

Fáradtságérzékelő rendszer

Az Ön biztonsága, illetve a fáradságból eredő 
problémák elkerülése érdekében a rendszer a 
kormányon tett mozdulatok alapján elemzi az Ön 
viselkedését, és szükség esetén hang- és fényjelzésen 
keresztül szünetet javasol.

Sávelhagyásjelző rendszer

Egy pillanatra ellankadt a figyelme? Egy fényjelzés 
és a kormány rezgése figyelmezteti, ha véletlenül 
elhagyja a sávot. A 70 km/h sebesség felett aktiválódó 
rendszer figyelmezteti, ha úgy lép át egy szaggatott 
vagy záróvonalat, hogy nem használ irányjelzőt. 

Sávtartó rendszer

Véletlenül elhagyja a sávot? Ez esetben a sávtartássegítő 
rendszer automatikusan kiigazítja az útvonalat. A  
70 és 160 km/h sebesség között aktiválódó rendszer 
a kanyarodási ív erejét kihasználva irányítja vissza 
az autót a megfelelő útvonalra, ha úgy lép át egy 
szaggatott vagy záróvonalat, hogy nem használ 
irányjelzőt.



VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

EASY PILOT Forgalmi és Autópálya 
Asszisztens

A legteljesebb nyugalommal utazhat, akár nagy for-
galomban is! Az EASY PILOT rendszer a sebességet 
biztonságos szinten tartja, illetve ügyel rá, hogy az 
autó a megfelelő nyomvonalon haladjon. 
Forgalmi dugó esetén a rendszer kezeli az autó meg-
megállásait, illetve amennyiben 3 másodpercen belül 
elindul az Ön előtt álló jármű, az autója automatiku-
san elindul és követi a forgalmat.

EASY PARK Automata  
parkolóasszisztens

Az EASY PARK rendszer lehetővé teszi az automa-
tikus parkolási manővereket: Önnek csak irányba 
kell kapcsolnia a sebességváltót, illetve egy kis gázt 
adnia, majd a rendszer átveszi az irányítást. Ezt 
követően nincs szükség a kormánykerék vagy gáz- és 
fékpedálok vezérlésére.

Tolatóradar keresztirányú 
forgalomfigyeléssel

A fejlett tolatóradar figyelmezteti Önt, amennyiben a 
parkolóból való kiállása esetén keresztirányú forgal-
mat észlel. A 180°-os radarok felismerik a közeledő 
járművet, és hanghatással jelzik is. Ezt kiegészíti to-
vábbá a tolatókamera képe is.

Aktív vészfékasszisztens gyalogos- és kerékpárosfigyelő 
funkcióval

Akár városban, akár autópályán közlekedik, elkerülheti az ütközést 
egy másik járművel, illetve csökkentheti annak hatását. 
Alacsony sebesség mellett a rendszer képes érzékelni a gyalogo-
sokat és a kerékpárosokat is. Ha a radar ütközés veszélyét észleli, 
és úgy tűnik, hogy Ön nem reagál, az asszisztens közbelép és ak-
tiválja a fékezést
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Zen Initiale Paris
CSOMAGOK
VEZETÉS csomag: Adaptív tempomat, Head-up display 200 000 -
ÜLÉS csomag: 2 db különálló, a csomagtér-padlóba süllyeszthető ülés a 3. üléssorban + Háromzónás klíma - 350 000
ZEN ÜLÉS csomag: 2 db különálló, a csomagtér-padlóba süllyeszthető ülés a 3. üléssorban + Háromzónás 
klíma + "One-Touch" üléstámlák  400 000 -

TÉLI csomag: Fűthető szélvédők, Ülésfűtés elöl és a hátsó szélső üléseken, Fűthető kormánykerék,
Fényszórómosók 200 000 200 000

ZEN csomag: Indukciós telefontöltő, 12V-os csatlakozó a második üléssorban + 2 db USB csatlakozó 100 000 •
19" 4CONTROL csomag: 19" ASTRIUM könnyűfém keréktárcsák, Négykerék kormányzás,
Szabályozható lengéscsillapítás 550 000 -

20" 4CONTROL csomag: 20" KUBERA könnyűfém keréktárcsák, Négykerék kormányzás, 
Szabályozható lengéscsillapítás 600 000 -

BIZTONSÁG csomag: Holttérfigyelő rendszer, Tolatóradar keresztirányú
forgalomfigyeléssel, Fáradtságérzékelő rendszer 150 000 •

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG, VÉDELEM
Vészfékrásegítő rendszer • •
ABS blokkolásgátló • •
Menetstabilizátor és kipörgésgátló • •
Vezető- és utasoldali frontlégzsák • •
Oldallégzsákok elöl • •
Függönylégzsákok az 1. és 2. üléssorban • •
Magasságban állítható 3-pontos biztonsági övek elöl, erőhatárolóval és dupla övfeszítővel • •
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen • •
3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléssorban • •
Isofix rögzítési pontok • •
Kikapcsolható utasoldali frontlégzsák • •
Kétirányban állítható első fejtámlák • -
Háromirányban állítható első fejtámlák - •
Komfort fejtámlák - •
KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS
Sötétített hátsó-oldalsó ablakok • •
Acélszürke lökhárító-betétek elöl és hátul • •
Fényes fekete külső tükrök • •
18" ARGONAUTE könnyűfém keréktárcsák • -
19" ASTRIUM könnyűfém keréktárcsák 4CONTROL csomag -
19" INITIALE PARIS könnyűfém keréktárcsák - •
20" KUBERA könnyűfém keréktárcsák 4CONTROL csomag -
20" INITIALE PARIS EIFFEL könnyűfém keréktárcsák - 200 000
TPMS szelepek • •
Defektjavító készlet • •
Önzáró (Defekttűrő) gumiabroncsok 50 000 50 000
Metálfény 220 000 220 000
Gyöngyházfehér metálfényezés 270 000 270 000
Sötét belső harmónia • •
Sötét bőr és szövet kombinációjú kárpitozás • -
Titánium fekete RIVIERA bőr kárpitozás* 350 000 -
Világos RIVIERA bőr kárpitozás* 350 000 -
Sötét INITIALE PARIS Nappabőr kárpitozás - •
Világos INITIALE PARIS Nappabőr kárpitozás - 0
Nappabőr kormány • •
Pótszőnyeg az 1. és 2. üléssorban • -
Initiale Paris pótszőnyeg az 1. és 2. üléssorban - •

• = széria;    - = nem érhető el   *= további opciót von maga után

FELSZERELTSÉG

SZÍNEK

Gyöngyházfehér

Platinaszürke Kozmosz kék Titánium szürke

Fekete gyémánt Jégfehér Kassziopeia szürke

Burgundi vörös
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Zen Initiale Paris
VEZETÉS
Fűthető első szélvédő TÉLI csomag TÉLI csomag
Fűthető hátsó szélvédő • •
Fűthető kormánykerék TÉLI csomag TÉLI csomag
Elektromosan behajtható és állítható, fűthető külső tükrök • -
LED nappali menetfény • •
Elektromosan behajtható és állítható, fűthető külső tükrök memóriával • •
Fényszórómosók TÉLI csomag TÉLI csomag
LED MATRIX VISION fényszórók • •
Elektromos parkolófék emelkedőn elindulást segítő rendszerrel • •
Extended grip tapadássegítő rendszer • •
Eső- és fényérzékelő automata távolsági fényszóróvezérléssel • •
Automata Renault kártya • •
Elektrokróm belső visszapillantó tükör • -
Elektrokróm keret nélküli belső visszapillantó tükör - •
4CONTROL négykerék-kormányzás 4CONTROL csomag •
Szabályozható lengéscsillapítás 4CONTROL csomag •
Sebességváltásra figyelmeztető jelzés • •
Eco-üzemmód driving eco2 programmal • •
VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK
Sávtartó rendszer • •
Holttérfigyelő rendszer BIZTONSÁG csomag •
Fáradtságérzékelő rendszer BIZTONSÁG csomag •
Tolatóradat, keresztirányú forgalomfigyeléssel BIZTONSÁG csomag •
EASY PILOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens, Stop&Go funkció, Sávközép tartó rendszer* - 200 000
Aktív vészfékasszisztens gyalogosfigyelő funkcióval • •
Sebességszabályozó és -korlátozó (Tempomat) • •
Adaptív tempomat VEZETÉS csomag •
Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer • •
Követési távolságra figyelmeztető rendszer • •
EASY PARK automata parkolóasszisztens, első-hátsó és oldalsó radarokkal, tolatókamerával • •
Vészhívás funkció 25 000 25 000
Színes Head-Up display VEZETÉS csomag 100 000
KOMFORT
6 irányban elektromosan állítható vezeőülés memóriával és manuális deréktámasszal. 6 irányban 
manuálisan állítható első utasülés, manuális deréktámasszal • -

6 irányban elektromosan állítható vezeőülés memóriával, masszázsfunkcióval és manuális  
deréktámasszal. 6 irányban manuálisan állítható első utasülés, manuális deréktámasszal  60 000 -

6 irányban elektromosan állítható első bőrülések memóriával, masszázsfunkcióval és elektromos 
deréktámasszal* 120 000 -

10 irányban elektromosan állítható fűthető és hűthető első Nappabőr ülések memóriával  
és masszázsfunkcióval, manuális ülőlaphossz állítással - •

1/3-2/3 arányban ledönthető üléstámlák kihajtható könyöktámasszal és külön-külön  
ledönthető üléstámlák + "One Touch" üléstámlák ZEN ÜLÉS csomag •

1/3-2/3 arányban ledönthető üléstámlák kihajtható könyöktámasszal és külön-külön  
ledönthető üléstámlák • -

Fűthető első ülések 50 000 •
Fűthető első és hátsó-szélső ülések TÉLI csomag TÉLI csomag
3 db különálló, mozgatható, a padlóba süllyeszthető ülés a 2. üléssorban • •
2 db különálló, a csomagtér-padlóba süllyeszthető ülés a 3. üléssorban ZEN ÜLÉS csomag ÜLÉS csomag
Távirányítós központi zár • •
Kétzónás automata klíma • •
Háromzónás, elöl kétoldalt és a hátsó sorban külön szabályozható automata klíma ZEN ÜLÉS csomag ÜLÉS csomag
EASY LIFE hűtött, megvilágított fiók-kesztyűtartó • •
Panoráma üvegtető • •
Nyitható panorámatető 300 000 300 000
Elektromos mozgatású csomagtérajtó lábérzékelővel 150 000 •
Árnyékoló rolók a hátsó ajtókon • •
Elektromos impulzív ablakemelők elöl • •
Elektromos impulzív ablakemelők hátul, becsípődésgátlóval • •
12V-os csatlakozók az első és második üléssorban + 2 db USB csatlakozó a második üléssorban ZEN csomag •
Olvasólámpák az első és második üléssorban • •
Változtatható utastér-világítás • •
Indukciós telefontöltő ZEN csomag •
Csomagrögzítő háló 50 000 50 000
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA
EASY LINK 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, Arkamys® hangrendszerrel, Ethernet 
kapcsolat nélkül, 7"-os digitális műszerfal • -

EASY LINK 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, BOSE® hangrendszerrel,  
Ethernet kapcsolattal, 10,25" -os digitális műszerfal - •

Okostelefon tükrözés • •
• = széria;    - = nem érhető el  *= további opciót von maga után

FELSZERELTSÉG
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Blue dCi 190 EDC
Garancia+ 5 év / 200 000 km 120 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000km* 210 000
500 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 150 000km* 420 000
700 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 200 000km* 630 000
500 000

*  A Garancia+ és Easy Service csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben! A feltüntetett Easy Service kedvezményes 
ár az autó átvételétől számított 3 hónapig érvényes.

GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS2

MOTOR Blue dCi 190 EDC
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP

Motor típusa 4 hengeres változó 
geometriájú turbóval, közös nyomócsöves befecskendezővel

Lökettérfogat (cm3) 1 997
Furat x löket (mm) 85 x 88
Hengerek száma 4
Szelepek száma 16
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) 139 (190)
Legnagyobb nyomaték (Nm) 400
Befecskendezés típusa közös nyomócsöves
Stop & Start / Energy Smart Management igen / igen
Részecskeszűrő igen
SEBESSÉGVÁLTÓ

Sebességváltó típusa
EDC 

duplakuplungos 
6 sebességes automata

Sebesség 1 000 ford/perc fordulatszámnál (km/h)
1. fokozat 8,31
2. fokozat 15,26
3. fokozat 24,96
4. fokozat 35,93
5. fokozat 46,34
6. fokozat 55,57
7. fokozat -
MENETTELJESÍTMÉNY
Légellenállás 0,880
Alaktényező  0,30   
Legnagyobb sebesség (km/h) 207
Gyorsítás 0-100 km/h 10,6
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 6,5–7,0
CO2-kibocsátás (g/km) 170–183
Üzemanyag-tartály kapacitása (l) 62
AdBlue tartály mérete (l) 21,4
KORMÁNY
Kormány Változó rásegítésű elektromos szervokormány
Fordulókör falak között 12,4
Kormányfordulatok száma a két végpont között 2,4
GUMIABRONCS
18"-os keréktárcsával 18" 235/60R18
19"-os keréktárcsával 19" 235/55R19
20"-os keréktárcsával 20" 255/45R20
Pótkerék acél keréktárcsa: 4,5 XB 17 5 45 / abroncs: T135/80R17 103 M

FÉK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm) 320 / 28
Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm) 290 / 11
TÖMEG (KG)
Menetkész tömeg opciók nélkül 5 személyes kivitel 1 785–1 914
Menetkész tömeg opciók nélkül 7 személyes kivitel 1 831–1 961
Megengedett maximális össztömeg 2 568
Járműszerelvény megengedett maximális össztömege 4 568
Fékezett utánfutó maximális tömege 2 000
Fékezetlen utánfutó maximális tömege 750

MŰSZAKI ADATOK
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1 A finanszírozási ajánlat a 2020. november 17. után fogyasztók által megkötött szerződésekre érvényes Renault személygépjárművek esetében, kivéve 
Megane R.S., Trafic személygépkocsi, és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 
30%, futamidő: 24-60 hó, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A Finanszírozó az első lízingdíj megfizetésére a szerződésben meghatározott eredeti 
esedékességhez képest 3 hónap türelmi időt biztosít. THM mértéke: 4,99%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás 
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos 
Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem 
teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.

 Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati 
eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási 
adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás 
függvényében.

2  A garancia 5 év vagy 150 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező 
Renault Általános Szerződési Feltételek című dokumentum tartalmazza.

 A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok 
és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan 
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse 
fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő 
tévedésekért való felelősségét kizárja.

MÉRETEK

MÉRETEK (mm)

Tengelytáv 2 884

Teljes hossz 4 857

Teljes szélesség tükrök nélkül / tükrökkel / behajtott tükrökkel 1 888 / 2 128 / 1 914

Teljes magasság menetkészen, normál felfüggesztés-beállítással, 235/65R17 méretű kerekekkel 1 677

Magasság nyitott csomagtér-ajtóval 2 106
CSOMAGTÉR (dm3)
Csomagtér térfogata VDA szerint teljesen előretolt 2. üléssorral 5 üléssel / lehajtott 6. és 7. üléssel 785 / 719

Csomagtér térfogata VDA szerint teljesen hátrahúzott 2. üléssorral 5 üléssel / lehajtott 6. és 7. üléssel 680 / 614

Csomagtér térfogata VDA szerint kihajtott 6. és 7. üléssel 247

Csomagtér maximális térfogata VDA szerint lehajtott 2. üléssorral 5 üléssel / 7 üléssel 2 101 / 2 035

A csomagtér-padló alatti tárolórekesz mérete 5 üléses kivitel esetén 106

Méretek (mm)


