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Novi Renault Espace in cene v Sloveniji 

 

- Novi Espace prihaja na trg v mesecu maju 2015, a Renault danes že objavlja 
podrobnosti o cenah na slovenskem trgu. 

- Že ob začetku prodaje bo novi Renaultov crossover na voljo s tremi paketi 
opreme: Life, Zen in Initiale Paris. 

- Novi Espace bo na voljo z dvema učinkovitima motorjema, ki zagotavljata 
prijetno vožnjo in majhno porabo goriva, zahvaljujoč nižji teži in aerodinamičnosti: 
Energy dCi 130 Stop&Start in Energy dCi 160 EDC Stop&Start (s povsem novo 
tehnologijo Twin Turbo). 

- Maloprodajne cene bodo segale od 29.990 evrov (Life Energy dCi 130 
Stop&Start) do 41.990 evrov (Initiale Paris Energy dCi 160 EDC Stop&Start). 

 

Motorji 

 

Energy dCi 160 EDC Stop&Start s tehnologijo Twin Turbo  

Dizelski motor Energy dCi 160 EDC Stop&Start s tehnologijo "Twin Turbo" odlikujeta 
velika prožnost in odzivnost. Še ena njegova značilnost je, da zagotavlja zelo prijetno 
vožnjo zahvaljujoč samodejnemu menjalniku EDC z dvojno sklopko, ki skrbi za dinamično 
a hkrati udobno vožnjo.  
 

Novi motor Energy dCi 160 EDC Stop&Start se s temi tehnologijami po zmogljivostih in 
učinkovitosti uvršča med najboljše na trgu. 

 

Energy dCi 130 Stop&Start 

Ta dizelski motor je opremljen s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Posebej je 
zasnovan za kupce, ki v prvi vrsti gledajo na nizke stroške uporabe in na udobje, saj 
ponuja najboljše razmerje med pogonsko močjo in porabo goriva na trgu. 

 

 

Ponudba različic 

Novi Renault Espace lahko gosti do sedem potnikov, sedem sedežev pa bo možno 
naročiti za vsako od različic. 

Že osnovna različica Renault Espace Life je izrazito bogato opremljena: 
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• izrazen videz: žarometi Full LED Pure Vision, 17-palčna lita platišča, 

• edinstveno potovalno udobje: fiksno strešno okno »Lumiere«, dvopodročna 
avtomatska klimatska naprava 

• na novo domišljena prilagodljivost notranjosti: enostavno zlaganje sedežev v drugi 
in tretji vrsti s sistemom One Touch, 

• tehnologija: intuitivna in povezljiva nova Renault R-LINK 2 multimedijska naprava z 
velikim 8,7-palčnim kapacitivnim zaslonom na dotik z navigacijsko napravo TomTom in 
kartografijo Evrope, 

• pripomočki za vožnjo: sistem za pomoč pri parkiranju 360°. 

 

Paket opreme Zen vključuje tudi novi sistem Renault Multi-Sense® (pri menjalniku 
EDC), ki vozniku omogoča izbiro enega od petih načinov vožnje (ECO, COMFORT, 
NORMAL, SPORT, PERSONAL). Vsak način vožnje spremeni vzorec delovanja 
menjalnika, volana in motorja. Izbranemu načinu vožnje se prilagodi tudi delovanje 
podvozja s krmiljenjem vseh štirih koles 4Control* in variabilnim vzmetenjem* (v različici 
Zen za doplačilo). Paket Zen vključuje tudi 18-palčna lita platišča. Za zagotovitev aktivne 
varnosti skrbijo sistemi samodejnega vklopa/izklopa dolgih luči; sistem LDW – opozorilnik 
nenamerne menjave voznega pasu, sistem za nadzor mrtvega kota; sistem ohranitve 
varnostne razdalje; sistem samodejnega zaviranja v sili in opozorilnik prekoračitve hitrosti 
s prepoznavo prometnih znakov. 

Initiale Paris je ekskluzivna oznaka najbolj razkošnega paketa opreme za novi 
Espace, ki ponuja najboljše iz zakladnice strokovnega znanja Renaulta.  

Različica Initiale Paris izstopa po svoji udobnosti, izbranih materialih in bogati opremi; 

• videz: ekskluzivna kovinska barva »črna Amethyst«, 19-palčna ekskluzivna platišča 
Initiale Paris 

• udobje: prevleke iz nappa usnja temno rjave barve ali v dvobarvni izvedbi »siva 
camaieux«, ogrevana prednja sedeža z masažno funkcijo in desetimi vrstami nastavitev 
(od tega osem električnih), dodatno hlajenje za 2. in 3. vrsto sedežev 

• tehnologija:  sistem 4Control (podvozje s krmiljenjem vseh štirih koles) in variabilno 
vzmetenje, radio BOSE Surround System z 12 zvočniki in funkcijo »Active Noise Control« 

• pripomočki za vožnjo: sistem za pomoč pri parkiranju 360° + vzvratna kamera. 
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Cene (v Sloveniji) 

 

  

 gorivo 

 

motor 
izpust CO2 

(g/km) 
Razred 
DMV 

CENA ZA 
KUPCA 
(evrov) 

LIFE 
dizel 

Energy dCi 130 
Stop&Start 119 1% 29.990€ 

ZEN 
dizel 

Energy dCi 130 
Stop&Start 119 1% 32.490€ 

ZEN 
dizel 

Energy dCi 160 EDC 
Stop&Start 123 1,5% 35.990€ 

Initiale 
Paris dizel 

Energy dCi 160 EDC 
Stop&Start 123 1,5% 41.990€ 

 

 

 

Podrobnosti o opremi  

 

Oprema LIFE 

 

DIZAJN 

Žarometi Full LED Pure Vision 

Zunanja ogledala z LED smerniki v črni barvi Nacre 

Platišča iz lahke litine 17" Aquilai 

Tonirana stekla 

Notranjost  v barvi - Rjava Fonce 

Oblazinjenje v tkanini - Rjava  Fonce 

Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju 

Zaščitne preproge LIFE 

 

VOŽNJA 

Sistem Energy Smart Management 

Električni variabilni servovolan 

Potovalni računalnik 

Sistem Advanced Traction Control 
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UDOBJE 

Fiksno strešno okno Lumiere® 

Radio Arkamys® Auditorium z 8 zvočniki 

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini, voznikov dodatno nastavljiv v 
ledvenem delu 

Samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom zaznave strupenih plinov 

Volanski obroč nastavljiv po višini in globini 

Zračniki za 2. vrsto sedežev 

Kartica Renault za prostoročno upravljanje 

Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z impulznim upravljanjem in zaščito proti priprtju 

Osvetljena ogledala v senčniku 

Tonirano in zvočno izolirano vetrobransko steklo 

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo 

Električno nastavljiva in ogrevana stranska ogledala 

 

UREDITEV 

Sistem upravljanja preklopa sedežev One Touch v 2. in 3. vrsti sedežev (opcijska oprema) 

Predal Easy Life z osvetlitvijo in hlajenjem 

Multimedijski sistem R-LINK 2 z vgrajenim kapacitivnim zaslonom na dotik 8,7" s 
funkcijami MP3, AUX Bluetooth, USB + navigacijski sistem TOMTOM s kartografijo 
Evrope in spletno povezavo 

 

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI 

Sistem za pomoč pri parkiranju 360° 

Regulator in omejevalnik hitrosti 

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili 

Sistem proti blokiranju koles - ABS 

Samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru trčenja ali sunkovitega zaviranja 

Senzor za dež in avtomatski vklop luči 

Samodejna parkirna zavora 

ESP, ASR, Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec 

Prilagodljiva čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika (možnost izklopa pri 
sovozniku) 

Stranski varnostni blazini + varnostni zavesi za zaščito glav potnikov spredaj in zadaj 

Samodejno zaklepanje vrat med vožnjo 

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 

Sistem ISOFIX pritrdišč na sedežih v 2. vrsti 
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Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (5) 

Zasilno rezervno kolo 

Indikator prestavnega razmerja (samo za ročni menjalnik) 

 

 

Oprema ZEN 

Dodatno na opremo Life: 

 

DIZAJN 

Zatemnjena stranska stekla zadaj 

Platišča iz lahke litine 18" Lapiaz 

Oblazinjenje v delnem usnju Rjava Fonce 

Lebdeča osrednja konzola z vzorcem Dots (za menjalnik EDC) 

Volan in ročica menjalnika v Nappa usnju 

 

VOŽNJA 

Sistem Multi-Sense® (za menjalnik EDC) 

 

UDOBJE 

Ambientalna osvetlitev potniškega prostora 

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini in v ledvenem delu 

Atermično vetrobransko steklo 

Senčila na zadnjih stranskih steklih 

Zaščitne preproge ZEN 

 

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI 

Samodejni vklop/izklop dolgih luči 

Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu  

Sistem za nadzor mrtvega kota 

Sistem ohranitve varnostne razdalje 

Sistem samodejnega zaviranja v sili 

Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov 
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Oprema Initiale Paris 

Dodatno na opremo Zen: 

 

DIZAJN 

Oznake Initiale Paris 

Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris 

Kartica Renault Initiale Paris 

 

VOŽNJA 

Sistem 4Control 

Variabilno vzmetenje 

Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + vzvratna kamera 

 

UDOBJE 

Dodatno hlajenje za 2. in 3. vrsto sedežev 

Električno nastavljiva in ogrevana poklopna stranska ogledala s spominom 

Radio BOSE® Surround Sound System z 12 zvočniki in funkcijo Active Noise Control 

Voznikov in sovoznikov sedež električno nastavljiva z masažno funkcijo in spominom, 

ročno nastavljiva dolžina sedeža  

Gretje sedežev spredaj 

Komfortna naslonjala  Relax za glavo v 1. in 2. vrsti sedežev 

Laminirana stranska okna 

Notranjost Initiale Paris v Rjavi Fonce (serijsko) ali dvobarvna Siva Lune  

Oblazinjenje v Nappa usnju - Rjava Fonce (serijsko) ali dvobarvno Camaieux Siva 

Armaturna plošča z okrasnimi šivi 

Zaščitne preproge Initiale Paris 


