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Uus



Avasta erakordne 
sõidunauding
Uus ESPACE INITIALE PARIS pakub parimat 
Renault’ oskusteavet, väärindatuna nappa 
nahkpolstri* ja perfektse viimistlusega. Võta 
rooli taga koht sisse ja naudi salongi suurepärast 
mugavust, mida pakuvad massaažifunktsiooni, 
soojenduse ja ventilatsiooniga istmed ning Relax-
tüüpi peatoed. Sõidukogemust rikastab MULTI-
SENSE süsteem. Vali oma eelistustele vastav 
sõidurežiim - My Sense, Comfort, Sport või Eco. 
Hõljuva keskkonsooli pikendusel asuv MULTI-
SENSE süsteemi paneel pakub internetiühendust 
9,3” keskmise ekraani ja 10,2” näidikutepaneeli 
ekraani kaudu. Disaini ja tehnoloogia koosmõju 
tagab erakordse kogemuse.

* Veisenahk





Esmaklassilise mugavuse ja 
tipptehnoloogiaga interjöör







Öö kuulub sulle
Kohanduvate Renault LED Matrix Vision tuledega 
Uus ESPACE valgustab öösel jõuliselt teed ilma 
teisi juhte pimestamata. Tahavaatepeeglisse 
paigaldatud kaamera tuvastab valgusvihud 
liikluses ning kohandab nendele vastavalt 
täisleed-esitulesid. See muudab vastutulevatest 
ja eessõitvatest autodest möödumise ohutumaks 
ning tänu hoolikalt valitud valgusintensiivsusele 
väldid ka tugevat valguspeegeldust liiklusmärkidelt. 



4CONTROL - tunneta 
teel täiendavat 
mõõdet
Avasta Uue ESPACE’i erakordne manööverdusvõime. 
Nelja pöörava rattaga unikaalne 4CONTROL 
tehnoloogia parandab auto manööverdusvõimet 
linnas, sõidutrajektoori täpsust ja kere stabiilsust, 
eriti kurvides. MULTI-SENSE sõidurežiimidega 
ühilduv amortisaatorite reguleerimise süsteem 
muudab auto mitmekülgsemaks ja parandab 
sõidudünaamikat. Uus ESPACE püsib perfektselt 
teel, samal ajal kui sina selle mootorite suurepärast 
jõudlust naudid. Blue dCi 200 diiselmootor ja 
Renault Sport TCe 225 EDC FAP bensiinimootor 
koos topeltsiduriga EDC-automaatkäigukastiga 
kindlustavad erakordse sõidunaudingu.







Rahulikum sõit
Uus ummikute ja maanteesõidu juhiabisüsteem 
EASY PILOT muudab iga reisi lihtsamaks ning 
kindlustab autojuhile meelerahu. Kiirustel         
0-160 km/h rakendatav süsteem reguleerib 
sõiduki kiirust, et säilitada eessõitva autoga ohutut 
distantsi, hoides samaaegselt sõidukit sõiduraja 
keskel. Alla 3 sekundi kestvate peatuste korral jääb 
Uus ESPACE ise seisma ja hakkab uuesti liikuma 
ilma, et juht peaks sekkuma. 



Renault EASY DRIVE
Juhiabisüsteem EASY DRIVE tõstab ohutust teel 
olles ning lihtsustab parkimismanöövreid. 

1. Sõiduraja hoidmise assistent hoiatab juhti ning 
korrigeerib Uue ESPACE’i sõidutrajektoori, kui see hakkab 
sõidurajalt ilma suunatuld näitamata kõrvale kalduma. 

2. Pimenurga jälgimissüsteem kontrollib ja annab 
peeglites paiknevate indikaatortuledega märku teisest 
sõidukist, mis paikneb su vaateväljast väljapool. 

1.

2.



3. Easy Park Assist sooritab peale vaba parkimiskoha 
leidmist ise vajalikud parkimismanöövrid - peale käigu 
sisselülitust ja kohalt liikuma hakkamist juhib süsteem 
ise kiirendust, pidurdamist ja roolimist. 

4. Aktiivne tagant lähenevate sõidukite 
tuvastussüsteem lihtsustab Uue ESPACE’ga 
parkimiskohalt lahkumist. Tänu anduritele antakse 
juhile helisignaaliga märku teise sõiduki või mõne muu 
tähelepanuta jäänud objekti lähenemisest.  

4.

3.





Ühendatud sinu 
kogemustega
Multimeediasüsteem EASY LINK pakub laiendatud 
funktsionaalsust, olles samaaegselt hästi 
intuitiivselt käsitletav. Tänu automaatsetele 
uuendustele võid olla kindel, et su TomTom 
navigatsioonisüsteem ja kaardid on alati 
ajakohased. Android Auto™ või Apple CarPlay™ 
ekraani dubleerimine tagab ligipääsu sinu 
nutitelefoni sisule. Hõljuv keskkonsool hoiab kõik 
olulise su käeulatuses - ligipääs MULTI-SENSE 
süsteemile, et isikupärastada oma sõidukogemust 
ja salongi sisekujundust ning ka koht nutitelefoni 
induktsioonlaadijale. 

Android Auto™ on Google Inc. registreeritud kaubamärk.
Apple Carplay™ i on Apple Inc. registreeritud kaubamärk.



Ideaalne kooskõla
Tunne, nagu sukelduksid täielikult muusikasse.  
Bose® kogemustele tuginedes varustasime Uue 
ESPACE’i 12 kõlari ja viie unikaalse helirežiimiga, 
mis loovad ideaalse kulissi igale reisile. Režiimis 
Driver on heli suunatud vaid juhile, režiimis 
Surround aga kõigile reisijatele. Režiimis Immersion 
on heli hästi ruumikas, režiim Lounge omakorda 
mahendab heli ning Studio tekitab tunde, nagu 
oleksid helistuudios. Iga teekond võib olla 
emotsioonide allikas. 







Ideaalselt 
läbimõeldud 
lahendused salongi 
ümberpaigutuseks
Valgusküllane tippkvaliteediga interjöör kutsub 
sind erakordsele teekonnale. INITIALE PARIS’ 
versioonile pakutav valik unikaalseid nappa 
nahkpolstreid* koos tipptasemel materjalide 
ja peene viimistlusega tagavad maksimaalse 
mugavuse. Topeltõmblustega disain rõhutab 
istmete sügavust ja nende kehahoidvat kuju. 
Tänu One Touch Systemile saab tagaistmed ühe 
liigutusega kokku klappida, mis võimaldab hetkega 
salongi paigutust vastavalt sinu vajadustele 
muuta. Elektriline tagaluuk avaneb jalaliigutusega 
tagumise kaitseraua all või vabakäe-võtmekaarti 
kasutades. Ruumikasse pakiruumi mahub kogu 
su pagas. 

* Veisenahk



Plaatinahall**

Säravmust**

Kosmosesinine**Pärlvalge**

Kassiopeia hall**

Alpivalge*

Värvivalik



* Mittemetallikvärv, kaetud värvitu lakiga
** Metallikvärv
Pildid on illustratiivsed

Titaanhall** Millésime punane**



Sisekujundus 

Ohutus
• ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga
• Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate 

tuvastusfunktsiooniga 
• Adaptiivsed eesmised turvapadjad juhile ja 

kaassõitjale (kaassõitja eesmise turvapadja saab 
inaktiveerida)

• Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale, mis 
kaitsevad rindkere, kõhu ja vaagna piirkonda

• Pea piirkonda kaitsevad külgmised turvakardinad  
(esi- ja tagaistmetel)

• Õhukvaliteedi andur koos kahefunktsioonilise salongi 
õhufiltriga

• Automaatne uste lukustus sõidu ajal
• Dünaamiline stabiilsuskontroll 
• Isofix lastetooli kinnitussüsteem 3 istmel teises reas
• Rehviparanduskomplekt
• Alarmivalmidus
• Rehvirõhu kontrollsüsteem

Juhiabisüsteemid
• Mäeltstardiassistent
• Vihma- ja valgussensor (automaatne lähitulede lülitus 

ja klaasipuhastite intervalli reguleerimine)
• Automaatne parkimispidur
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik

• Tagumised parkimisandurid
• Auto Hold
• Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
• Sõiduraja hoidmise assistent
• Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusmärkide 

tuvastusfunktsiooniga
• Ohutu pikivahe hoiatussüsteem
• Pimenurga jälgimissüsteem
• Automaatne kaug- ja lähitulede vahetus

Parkimisabisüsteemid
• Eesmised, tagumised ja külgmised parkimisandurid 

ning iseparkimissüsteem Easy Park Assist
• Tagurduskaamera

Sõiduki juhtimine
• Eco Driving
• Renault MULTI-SENSE (sõidurežiimide valik ja 

seadistatav salongi meeleoluvalgus)

Mugavus 
• Renault’ vabakäe-võtmekaart koos tulede 

sisselülitamise funktsiooniga
• Automaatne kahetsooniline kliimaseade
• Imupulsslülitiga eesmised ja tagumised elektrilised 

klaasitõstukid

• Valgustusega meigipeeglid päikesesirmides ja 
kaardihoidik

• UV-kaitsega soojust peegeldav esiklaas
• Positsioonimälu ja reguleeritava nimmetoega 6 

suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste 
• Käsitsi reguleeritava nimmetoega kõrvaliste
• Eraldiseisvad tagumised istmed (liigutatavad, 

reguleeritava seljatoega)
• Nappa nahaga kaetud ning reguleeritava kõrguse ja 

sügavusega rool

Multimeedia 
• 7” digitaalse ekraaniga näidikuteplokk
• 12 V pistik (üks pistik igas istmereas)
• 2 USB-liidest keskkonsoolis
• 8 kõlariga Arkamys 3D helisüsteem
• Multimeediasüsteem EASY LINK koos ligipääsuga 

mobiilsetele teenustele, sisseehitatud 9,3” 
puuteekraaniga tahvelarvuti, Bluetooth® ühendus, 
raadio, juhtmega Android Auto™ ja Apple Car Play™ 
ühendus, häälkäsklused

Salongi varustus 
• Hõljuv keskkonsool koos topsihoidjatega
• Jahutusega sahtel Easy Life

Väline disain 
• Täisleed esituled Renault LED Matrix Vision
• 18” valuveljed Argonaute
• Kinnine klaasist panoraamkatus
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad 

soojendusega küljepeeglid
• Täiendavalt toonitud küljeklaasid ja tagaklaas

Sisekujundus 
• Titaanmust salongi polster
• Isetumenev tahavaatepeegel automaatse päev/öö 

režiimiga
• Ökonahaga kombineeritud must tekstiilpolster
• Põrandamatid ees ja taga

Zen 



Juhiabisüsteemid
• EASY PILOT - kiirtee- ja ummikuassistent (koos 

sõiduraja hoidmise funktsiooniga)
• Head-Up ekraan
• Nelikroolimine 4CONTROL (4 pöörava rattaga 

veermik, reguleeritavate amortisaatoritega vedrustus)
• Parkimiskohalt välja tagurdamise assistent
• Pimenurga jälgimissüsteem
• Juhi väsimuse tuvastussüsteem 

Mugavus
• Relax-tüüpi peatoed ees ja taga
• 10 elektriliselt reguleeritava parameetriga esiistmed 

koos soojenduse ja reguleeritava nimmetoega
• Lamineeritud küljeklaasid
• Elektriliselt, kontaktivabalt avatav tagaluuk 

Multimeedia
• 10,2” digitaalne näidikutepaneel
• Induktsioonlaadija
• 12 kõlari ja 5 helirežiimiga Bose® Surround System 

helisüsteem
• 2 laadimisfunktsiooniga USB-liidest keskkonsooli 

tagaosas

Väline disain 
• INITIALE PARIS märgistus esivõrel
• 19” valuveljed INITIALE PARIS 

Sisekujundus 
• Raamita isetumenev tahavaatepeegel
• Musta värvi puidumotiiviga dekoratiivliist
• Õmblustega titaanmusta nahaga* kaetud 

armatuurlaud
• Must nappa nahkpolster INITIALE PARIS
• Põrandamatid INITIALE PARIS

Salongi varustus 
• Pakiruumis asuvate nuppude abil või EASY LINK 

süsteemi ekraanilt elektriliselt kokkuklapitavad 
tagaistmed 

* Veisenahk.

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple Carplay™on Apple Inc. kaubamärk.

INITIALE PARIS (Zen+)



Polstrivalik

Kombineeritud: must tekstiil / must 
ökonahk

Titaanmusta värvi nappa nahkpolster* 
INITIALE PARIS’ jaoks

Titaanmusta värvi nahkpolster* 
Riviera

Sable Clair halli värvi nappa nahkpolster* 
INITIALE PARIS’ jaoks

Sable Clair halli värvi nahkpolster* Riviera

*Veisenahk.



Veljed

18” valuveljed ARGONAUTE 19” valuveljed INITIALE PARIS 20” valuveljed INITIALE PARIS



Mõõtmed

Mahutavus

PAKIRUUMI MAHT (dm3)
Pakiruumi maht (VDA) 5-kohalisena / 7-kohalisel versioonil kokkuklapitud 3. istmereaga 680/614
Pakiruumi maht (VDA) 7-kohalises paigutuses 247
Max pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistmetega (laeni) 5- / 7-kohalisel versioonil 2 101/2 035
Pagasimaht eemaldatava pakiruumi põranda all (VDA) 5-kohalisel versioonil 106



Tehnilised andmed
TCe 225 EDC FAP Blue dCi 200 EDC

Kütuse tüüp            bensiin (E10) diisel (B7)
Max võimsus kW (hj) pööretel (p/min) 165 (225) / 5 600 147 (200) / 3 500
Max pöördemoment Nm pööretel (p/min) 300 / 2 000 400 / 1 750
Sissepritse tüüp  otsesissepritse ühisanum otsesissepritse
Töömaht (cm3) 1 798 1 997
Silindrite / klappide arv 4 / 16
Heitmenorm Euro 6
Veoskeem 4 / 2
Tahmaosakeste filter jah -
Stop & Start jah

JÕUDLUS
Max kiirus (km/h) / max kiirendus 0-100 km/h (s) 224 / 7”90 215 / 9”10

KÄIGUKAST JA ÜLEKANNE
Käigukasti tüüp 7-k. EDC-automaat 6-k. EDC-automaat

ROOLISÜSTEEM
Elektrooniline roolivõimendi jah
Min pöörderingi läbimõõt (m) 11,1/11,9

SÕIDUKI OMADUSED
SCx aerodünaamika 0,890 0,871

PIDURISÜSTEEM
Ees: ventileeritavad kettad Ø / paksus (mm) 320/28
Taga: täiskettad Ø / paksus (mm) 290/11

VELJED JA REHVID
Standardrehvid (ees / taga) 18” 235/60 R18 103V

19” 235/55 R19 101W
20” 255/45 R20 101V

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITKOGUSED1

Tüübikinnitusmenetlus WLTP2

ECO režiim jah
Kütusepaagi maht (l) 56 62
AdBlue paagi maht (l)3 - 22
CO2 heitkogus (g/km) 187 - 197 168 - 180
Kütusekulu kombineeritud tsüklis keskmisel kiirusel (l/100 km) 8,3 - 8,7 5,6 - 6,8
Kütusekulu linnas madalal kiirusel (l/100 km) 12,3 - 12,7 8,2 - 8,6
Kütusekulu maanteel suurel kiirusel (l/100 km) 7,0 - 7,4 5,6 - 6,0

MASSID (KG) JA MAHUTAVUS (5-KOHALINE/7-KOHALINE)
Tühimass 1 633/1 679 1 770/1 833
Autorongi täismass 4 410 4 554
Täismass 2 410 2 554
Kandevõime4 653 - 777 / 607 - 731 653 - 784 / 607 - 738
Piduritega haagise suurim lubatud mass 2 000
Piduriteta haagise suurim lubatud mass 750

1. Kütusekulu ja CO2 heitkogused on määratud standardsete mõõtmismeetodite alusel, vastavalt kehtivatele sõidukite tüübikinnituse regulatsioonidele. Kõikide tootjate jaoks kehtiv ühesugune mõõtmismeetod võimaldab sõidukeid omavahel võrrelda. 2. WLTP 
(Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure) on uus tüübikinnitusmenetlus, mille andmed on palju lähemal sõiduki igapäevastes kasutustingimustes kujunevatele näitajatele kui NEDC puhul. 3. Kütuse ja AdBlue® kulu tegelikes oludes sõltub auto 
kasutustingimustest, varustusest, juhi sõidustiilist ja auto koormast. 4. Esitatud kandevõime on antud minimaalse varustusega sõiduki kohta.



Avarda oma RENAULT ESPACE’i 
kogemust aadressil www.renault.ee

renault.com

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab 
Renault endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla 
saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või 
siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.

RENAULT soovitab
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