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Jazda nowym Renault Espace to niepowtarzalne doświadczenie. Porywające linie 

utrzymane w stylu crossovera. Wnętrze stworzone z myślą o wygodzie użytkownika, 

w którym bezsprzecznie rządzi technologia, komfort i wysokiej jakości wykończenie. 

Innowacyjne auto i rewolucyjne wrażenia z jazdy dzięki systemowi Renault Multi-

Sense®. Nowe Renault Espace jest źródłem zupełnie wyjątkowych emocji, każda chwila 

przynosi doznania, na które czekasz - możesz spersonalizować parametry układu 

jezdnego i oświetlenia, zmieniać konfigurację wnętrza. Czas spędzony w samochodzie 

może nabrać zupełnie nowej jakości. Nowe Renault Espace to samochód, który 

odciśnie piętno na swojej epoce. To samochód, który daje przyjemność zanurzenia 

się w świecie niezwykłych możliwości.
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Wraz z nowym Renault Espace wszystko się zmienia. 
Niespotykanie opływowe kształty składają się na muskularny, 
a jednocześnie pełen lekkości design. Samochód posiada 
zdecydowane cechy crossovera i reprezentuje wyjątkową 
wizję auta z klasą. Nowe Renault Espace zaprasza do 
odkrywania nowych perspektyw.

NADCHODZI
NOWY CZAS



D e s i g n  z e w n ę t r z n y 



Przyjemność obcowania z pięknym przedmiotem. Nowe 
Renault Espace to także wysmakowane stylistycznie detale. 
Reflektory z diodami LED Pure Vision® oświetlają miasto. 
Obręcze kół i chromowane elementy podkreślają imponujący 
kształt samochodu. Idealna linia crossovera. I już czujesz 
przedsmak czekających podczas jazdy emocji.

EMOCJONUJĄCE
CHWILE







Niepowtarzalne doznania z jazdy sprawiają, że jest ona 
jeszcze bardziej emocjonująca. Możesz wybrać styl w 
jakim chcesz prowadzić swój samochód - od najbardziej 
komfortowego po najbardziej sportowy - i za każdym 
razem przeżyć unikalne chwile. Wraz z systemem Renault 
Multi-Sense® podróż nabierze intensywności.

SIŁA 
EMOCJI





D e s i g n  w n ę t r z a

Unikalny system Renault Multi-Sense® steruje i harmonijnie 
łączy wszystkie technologie zapewniające intensywne 
doznania z jazdy: system 4Control®, elektrycznie 
sterowane amortyzatory, układ kierowniczy, skrzynię 
biegów, pracę i brzmienie silnika, oprawę świetlną wnętrza. 
Doświadczasz nowego wymiaru intensywnej przyjemności 
jazdy, jeszcze więcej emocji i wrażeń. To ty decydujesz, 
w którym momencie się im poddać, to czas na twoją 
przyjemność. 

WYJĄTKOWA
PRZYJEMNOŚĆ JAZDY











Renault Espace Initiale Paris. Ekskluzywna wersja, 
wyrażająca kwintesencję know-how Renault, z myślą 
o twoim pełnym zadowoleniu i doskonałym samopoczuciu.

NIEPOWTARZALNE  
WRAŻENIA



D e s i g n  I n i t i a l e  P a r i s



Renault Espace Initiale Paris - unikalna estetyka w połączeniu 
z wyjątkowym poziomem komfortu. Wnętrze starannie 
wykończone szlachetnymi materiałami, komfortowe fotele 
pokryte przyjemną w dotyku skórą Nappa, wysmakowane 
detale i doskonałe wyciszenie oraz akustyka kabiny dają 
poczucie przebywania w wyjątkowym miejscu. 

* Skóra licowa, bardziej wytrzymała, oddychająca,  
jeszcze bardziej miękka i przyjemna w dotyku. 

INTENSYWNE POCZUCIE 
KOMFORTU



U s ł u g i  I n i t i a l e  P a r i s





C a r l a b

BEŻ DUNE BIEL ALPEJSKA BIAŁA PERŁA

BRĄZ KASZTANOWY CZARNY ETOILE FIOLETOWY AMETHYSTE*

NIEBIESKI CELESTE SZARY KASJOPEA SZARY PLATYNOWY

KOLORY NADWOZIA

* Specjalny kolor nadwozia dla wersji Initiale Paris



WYPOSAŻENIE
LIFE

AQUILA

LAPIAZ

VORTEX

DESIGN 
• Światła LED PURE VISION®

•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze lśniącej 
czerni z chromowaną wstawką

•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia  
z chromowaną wstawką

•  Wewnętrzne klamki drzwi chromowane,  
o satynowym wykończeniu

• Boczne listwy chromowane
• Obramowanie szyb bocznych chromowane
• Deska rozdzielcza w kolorze brązowym
• Materiałowa tapicerka siedzeń w kolorze brązowym
•  Kierownica skórzana* z regulacją ustawienia 

w dwóch płaszczyznach
• Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą*
• Dywaniki podłogowe w 1. i 2. rzędzie
• Stalowe obręcze kół 17”, wzór Vortex

KOMFORT
•  Dach panoramiczny nad przednimi siedzeniami, 

nieotwierany
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia 

lędźwiowego
• Fotel pasażera z regulacją wysokości
• 3 niezależne fotele 2. rzędu
•  System zmiany konfiguracji wnętrza One Touch 

(składane elektrycznie fotele, sterowane za pomocą 
panelu umieszczonego w bagażniku lub z ekranu 
systemu multimedialnego Renault R-Link 2)

• Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja
•  Karta Renault Hands Free z funkcją powitalną
•  Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne 

z włącznikiem impulsowym
• Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne 
•  Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane 

lusterka boczne
•  Wysuwany schowek deski rozdzielczej Easy Life: 

chłodzony i oświetlony 

MULTIMEDIA
•  System multimedialny Renault R-Link 2: z nawigacją, 

systemem przestrzennego nagłośnienia, z mapą 
Europy w wersji rozszerzonej, Bluetooth®, USB i jack

• Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 8,7"
• Dostęp do usług interaktywnych

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PROWADZENIE POJAZDU
• Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
• Układ dynamicznej kontroli stabilności 
• ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania
•  System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC  

z systemem wspomagania ruszania pod górę
•  Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym kolorowym 

ekranem wykonanym w technologii TFT
• System ESM (Energy Smart Management)
•  System wspomagania parkowania 360° 

(z czujnikami wspomagającymi parkowanie 
z przodu, z tyłu i z boku)

• Regulator-ogranicznik prędkości
• Czujnik światła i deszczu
•  Automatyczny hamulec postojowy, 

elektromechaniczny
•  Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia 

pasów
•  Adaptacyjne czołowe poduszki powietrze kierowcy 

i pasażera (możliwość dezaktywacji poduszki 
powietrznej pasażera)

•  Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową

• Poduszki kurtynowe w 1. i 2. rzędzie
•  3-punktowe pasy bezpieczeństwa, z ogranicznikami 

napięcia, napinaczami i regulacją wysokości na 
przednich miejscach

• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa w 2. i 3. rzędzie
• Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy  
 

• System Isofix na 3 fotelach 2. rzędu
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Zestaw do naprawy uszkodzenia opony

*  Skóra bydlęca. Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) - część 
przednia siedzenia, oparcia, zagłówków i podparcia boczne. 

(opcja)

(opcja)



C a r l a b

INITIALE PARISQUARTZ 

LAPIAZ

ZEN (LIFE +) INITIALE PARIS (ZEN +)
DESIGN 
•  Deska rozdzielcza w kolorze brązowym (w kolorze 

szarym jako opcja bezpłatna)
•  Tapicerka materiałowa łączona ze skórą 

ekologiczną w kolorze brązowym
•  Ozdobny panel konsoli środkowej w kolorze 

brązowym Dot Effect (panele typu Hologram lub 
Silver Wood dostępne w opcji)

• Szyby tylne boczne i szyba tylna przyciemniane
• Skórzana kierownica Nappa
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”,  

wzór Lapiaz

PROWADZENIE POJAZDU
• Renault Multi-Sense®

•  6 lub 7-przełożeniowa automatyczna skrzynia 
biegów EDC (w zależności od wyboru silnika)

KOMFORT
•  Oświetlenie ambientowe wnętrza (z możliwością 

personalizacji), oświetlenie „powitalne” 
•  Fotele przednie z manualną regulacją wysokości 

i podparcia lędźwiowego
•  „Wisząca” konsola środkowa charakterystyczna dla 

aut z automatyczną skrzynią biegów EDC 

•  Żaluzje przeciwsłoneczne na bocznych szybach 
w 2. rzędzie

MULTIMEDIA
• Czytnik kart SD w 1. rzędzie

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PROWADZENIE POJAZDU
• System monitorowania martwego pola

DESIGN
•  Brązowa deska rozdzielcza z przeszyciami (szara 

z przeszyciami w opcji bezpłatnej)
•  Tapicerka skórzana* w kolorze brązowym  

(szaro-brązowa Camaieu w opcji bezpłatnej)
•  Ozdobny panel konsoli środkowej Silver Wood  

(panel jasnoszary dostępny w opcji)
• Oznakowanie Initiale 
• Aluminiowe obręcze kół 19”, wzór Initiale Paris

PROWADZENIE POJAZDU
• 4 koła skrętne 4Control 
•  Układ Electronic Damper Control (elektrycznie 

regulowana siła tłumienia amortyzatorów)

KOMFORT 
•  Przednie fotele z regulacją elektryczną, regulacją 

podparcia lędźwiowego i masażem oraz z pamięcią 
ustawienia fotela kierowcy

• 5 zagłówków typu Relax
• Podgrzewane fotele przednie
•  Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne 

z pamięcią ustawienia
• Przednia szyba atermiczna
•  Bezdotykowo i elektrycznie otwierana klapa 

bagażnika

MULTIMEDIA
•  System multimedialny Renault R-Link 2 

z nagłośnieniem BOSE® Surround Sound System, 
12 głośnikami i funkcją Active Noise Control 
(system aktywnej redukcji hałasu)

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PROWADZENIE POJAZDU
•  Inteligentny system wspomagania parkowania 

EASY PARK ASSIST (system wspomagania 
parkowania przód/ tył/ bok, kamera cofania 
i asystent parkowania)

•  Visio System®: system kontroli pasa ruchu, 
adaptacyjne światła drogowe, system ostrzegania 
o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania 
znaków drogowych

•  Pakiet Bezpieczeństwa: aktywny system 
wspomagania nagłego hamowania, system kontroli 
bezpiecznej odległości

* Skóra bydlęca. Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) - część 
przednia siedzenia, oparcia, zagłówków i podparcia boczne. Pozostałe 
części pokryte impregnowaną tkaniną.

(opcja)



DANE TECHNICZNE
SILNIK ENERGY TCe 200 EDC ENERGY dCi 160 EDC ENERGY dCi 130

Ilość miejsc 5/7* 5/7* 5/7*
Rodzaj paliwa benzyna diesel diesel
Typ skrzyni biegów automatyczna EDC 7b. automatyczna EDC 6b. mechaniczna 6b.

Moc maksymalna w kW (KM**) przy obr. /min 147 (200)  
przy 5750

118 (160)  
przy 4000

96 (130)  
przy 4000

Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr. /min 260  
przy 2500

380  
przy 1750

320  
przy 1750 

Rodzaj wtrysku bezpośredni bezpośredni  
Common Rail

bezpośredni  
Common Rail

Układ przeniesienia napędu napęd przedni napęd przedni napęd przedni
Stop & Start tak tak tak

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 211 202 191
0-100 km/h (s) 8"60 9"90 10"70

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Emisja CO2 (g/km) 140 123 119
Cykl mieszany (l/100km) 6,2 4,7 4,5

SYSTEMY POMAGAJĄCE W OBNIŻANIU ZUŻYCIA PALIWA
Tryb jazy EKO tak tak tak
DRIVING Eco2 tak tak tak
 
* 7–miejscowe wnętrze dostępne opcjonalnie
** W zaokrągleniu.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji 
pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych 
zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami 
dostępnymi na www.renault.pl. 

Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami 
dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. 
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i w autoryzowanych punktach Renault.

WYMIARY

1034 mm 2884 mm 939 mm

1677 mm

4857 mm 



ODKRYJ NOWE RENAULT ESPACE 
NA WWW.RENAULT.PL

ESPACE
NOWE RENAULT





Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między 
wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze 
zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne 
na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzed-
niego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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