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114 YILDAN BERİ AYNI vİzYoNu pAYLAşIYoRuz: 
oToMoBİLLER, ÇAĞA AYAK uYDuRMAK İÇİN HER 
zAMAN, İLERLEME vE ÇEvRE İLE TopLuMA KARşI 
SoRuMLuLuK SİMGESİ, CoşKu KAYNAĞI vE 
HERKES İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR uLAşIM ARACI 
oLMALIDIR.

Biz Renault’da, otomobilin herkesin yaşam tarzına ve beklentilerine uyum 
göstermesi gerektiğine her zaman inandık. Bu inanç, bizi “Yaşanacak 
otomobiller” yaratmaya sevk etti ve bugün, çağa ayak uydurma gerekliliği, 
geniş halk kitleleri için ulaşılabilir nitelikte, sürdürülebilir ve çevreye saygılı 
bir ulaşım biçimi, güvenlik ve kalite arayışı ile kendini gösteriyor. Bu inanıştan 
güç alarak, ulaşım olanakları kısıtlı kişilere yönelik araçların tasarımı, üretimi 
ve pazarlanmasında uzmanlaşmış bir birim olan “Renault Tech”i kurduk. 
Otomobilin toplumların beklentileriyle daha uyumlu ve yeni bir yerde olması, 
insanlık için her zaman bir ilerleme aracı olarak kabul görmesi için ona yeni 
bir anlam yüklemek istiyoruz. İşte bu anlayış dahilinde, bugün herkes için 
elektrikli araçlar gamını geliştiriyoruz.

REnaulT. DRIvE THE cHangE.
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BAşTAN ÇIKARMA GÜCÜ
O, En YaKIn DOSTunuZ OlacaK.

Yeni Renault Scénic ve grand Scénic ile çok ortak noktanız var. Tarz, onlar için de çok önemli. 
Krom ve parlak siyah kaplamalarla yenilenen ön yüzleri, grand Scénic’in boyuna tavan barları ile 
vurgulanan dinamik yapısını ortaya çıkarıyor. ön tamponları, görsel efektlerle her zamankinden 
daha fazla göz alıyor. led teknolojili yeni gündüz farları, modern, çekici ve özgün görsel kimliklerini 
ortaya çıkarıyor. Krom yan çıtaları ve özenle tasarlanmış yeni jantları ile şimdi daha da şık bir profile 
sahipler. Onların göz alıcı karakterlerini gün yüzüne çıkarmak için size sadece, yeni gökyüzü mavisi 
ve nar kırmızısı dahil, kasa renkleri arasından seçim yapmak kalıyor. Yeni Scénic ve grand Scénic ile 
tasarım da yolculuklarınıza eşlik ediyor. 
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TEKNoLoJİK zEKÂ 
OnDan vaZgEÇEMEYEcEKSİnİZ.

Yeni Renault Scénic ve grand Scénic ile teknoloji daha da 
ileri giderek keyif ve güven ile eş anlamlı oluyor. Her şey, 
kullanımlarını kolaylaştıracak şekilde düşünüldü. TFT teknolojili, 
çok fonksiyonlu, renkli ekran üzerinde toplanan sürüş bilgileri 
bir bakışta okunabiliyor. güvenliğinizi sağlamak için Scénic ve 
grand Scénic, “visio System” ile donatıldı. Yüksek çözünürlüklü 
kamerası sayesinde sistem, yerdeki işaret çizgilerini algılıyor, 
sürekli veya kesik bir çizginin sinyal verilmeden aşılması 
durumunda sizi görsel ve sesli bir alarm ile ikaz ediyor. 
Dikkatinizin dağıldığı anlarda en büyük desteğiniz olan bu kamera, 
gece far ayarlarını kontrol ediyor ve uzun ve kısa huzmeler 
arasındaki geçişleri otomatik olarak yapıyor. Böylece, bir başka 
araç algılandığında veya bir yerleşim bölgesine girdiğinizde uzun 
huzmeli farlar otomatik olarak kısa huzmeye geçiyor. Bunların 
yanı sıra, sizi el freni kullanımından kurtarmak için Scénic 
ve grand Scénic, standart olarak, yokuşta kalkış yardımı ile 
donatıldı. Bütün bu yenilikçi sistemlerle, Scénic ve grand Scénic 
kullanımı tamamen keyfe dönüşecek.
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ultra MoDERN
YEnİlİKlER vE YEpYEnİ HEYEcanlaR...

Yolculuğun bütün duyularınıza hitap etmesi için, yenilikler çok önemli. Yeni Renault Scénic ve grand Scénic, üst düzey donanımlarıyla duyularınızı 
harekete geçiriyor. carminat Tomtom® navigasyon sistemiyle sizi istediğiniz yere en kısa yoldan götürürken, özel olarak Scénic için tasarlanan arkamys 
3D® ses sistemi sayesinde, derin baslar, net tınılar ve tizlerle, size konser salonlarındakini aratmayacak eşsiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. öte yandan, 
geri vites kamerası, manevralarınızı kolaylaştırıyor, ön ve arka sensörlerin sesli ve görsel desteğini tamamlıyor. Böylece, park etmek sizin için çocuk 
oyuncağına dönüşüyor. Scénic ve grand Scénic ile yolculuklar hiç bu kadar modern ve teknolojik olmamıştı.
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YoLCuLuK zAMANI
O, YOlculaRInI HER ZaMan gÜlER YÜZlE aĞIRlaR.



Sevdiklerimizle birlikte mutlu anlar paylaşmak ve iyi yaşamak için geniş alanlara ihtiyacımız var. 
Yeni Renault Scénic ve grand Scénic’in parolası “rahatlık”. Sınıflarının zirvesinde olan bu modeller 
her koltuk sırasında, hem yükseklik, hem de genişlik açısından sıra dışı alanlar sunuyor. Scénic ve 
grand Scénic, size ve ailenize huzur ve rahatlık sunmak için, kir ve leke tutmayan Dupont™ Teflon® 
kaplamalı döşeme kumaşlarıyla donatıldı. İster iki kişi baş başa, ister 5 kişilik sıcak bir aile ya da 7 
kişilik kocaman bir aile olun, Scénic ve grand Scénic’te maksimum konforlu bir salondaymışçasına 
ağırlanacak, her zaman ferah yolculuklara çıkacaksınız.
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günlük hayatta hepimiz kendimizi iyi hissetme ihtiyacı duyarız. Yeni 
Renault Scénic ve grand Scénic bu arzunuzu en iyi şekilde yerine 
getiriyor. İlk bakışta, rahatlatıcı ve huzurlu bir yolculuk için cömert 
şekilde karşılandığınızı hissedeceksiniz; konforlu ve ayarlanabilir 
koltuk minderi ve sırtlığı, panoramik açılır tavanı ile göğe ve dünyaya 
açılan, kaliteli bir yaşam sunan huzurlu ve güvenli bir iç mekân... 
Scénic ve grand Scénic’ler 1. ve 2. koltuk sıralarında yüksek konforlu 
kafalıklarıyla sizi gerçek bir yolculuğa davet ediyor. Bütün yolcuların 
erişebileceği pratik 40 saklama çözümüyle size ve ailenize rekor 
düzeyde iç yerleştirme hacmi sunuyor (92 litreye kadar). Scénic veya 
grand Scénic’le rahat ve güvenli atmosferde yolculuk yapmak, tüm 
ailenize yaşama sevinci aşılıyor. 

RAHATLIK GÜvENCESİ 
paRlaK FİKİR vE pRaTİK ZEKÂ.
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DoĞAL DİNAMİzM 
KaÇaMaKlaRInIZIn KalBİnDE HERZaMan O vaR.



YENİ RENAuLT SCENİC vE GRAND SCENİC, ÇİFT KAvRAMALI oToMATİK şANzIMAN EDC’LERİYLE SINIFLARINDA TEK
Scénic ve grand Scénic, yol tutuşlarıyla efsanevi sürüş özelliklerine sadık kalıyor; eşsiz denge ve direksiyon hâkimiyeti, hem virajda hem de ıslak zeminde 
konfor ve hassasiyet... Renault Scénic, yüksek performanslı ve tutumlu 1.5 dci 110 bg’lik motoru sayesinde, dinamik performansını tutumlulukla 
birleştiriyor. Sınıfında başka hiçbir modelde yer almayan çift kavramalı otomatik şanzıman EDc ile, dizel teknolojisinin sunduğu ekonomiyi ve çevre 
duyarlılığını, sürüşe duyarlı tepkiler veren ve cO2 salım değerlerini en aza indiren otomatik vites ile birleştirerek sunuyor. Scénic ve grand Scénic 
kullanmak, doğaya karşı sorumlu olmak demek.
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KONFOR güvenlİk

1. ÇİFT-XenOn vİRAJ FARlARI 
Güçlü Xenon farlar, virajlarda da 
daha hassas şekilde viraj eğrisini 

takip eder ve yol görüşünüzü 
en üst seviyede tutar. 

2. RenAUlT vISIO SYSTeM
Renault Visio System, aynanın 

içerisine entegre edilmiş yüksek 
çözünürlüklü kamerası sayesinde 

yoldaki şerit çizgilerini algılar 
ve sinyal vermeden şerit dışına 

çıktığınızda sizi uyarır. Ayrıca 
otomatik uzun ve kısa far özelliği 

ile de çevre koşullarına göre 
farların aydınlatma yoğunluğunu 
ayarlar; karşıdan başka bir araç 

geldiğinde veya önünüzde seyreden 
bir araç tespit ettiğinde otomatik 

olarak kısa far ayarına geçerek, 
sizin ve yoldaki diğer sürücülerin 

güvenliğine yardımcı olur. 

3. YOlCUlARIn kORUnMASI
   Programlı koruma sistemine 

sahip olan Scénic ve Grand 
Scénic, hava yastıkları ve yan 

darbe algılayıcıları ile yolcularının 
güvenliğini sağlar. Renault 

tarafından geliştirilen Fix4Sure 
sistemi ise, yolcuların darbe anında 
emniyet kemerinin altından kayarak 

yaralanmalarını engelleyerek 
tüm yolcuları etkin şekilde 

korumak üzere tasarlanmıştır. 

1. gRAnD COMFORT kAFAlIklAR
Yükseklik, eğim ve yanal ayarlı 
kafalıklar birinci sınıf konfor sunuyor.

2. ÇİFT BÖlgelİ OTOMATİk klİMA
Çift bölgeli otomatik klima önde 
oturanların kendilerine uygun 
sıcaklık derecesini seçmelerini 
sağlayarak bireysel ısı konforu sunar.
Auto, Fast, veya Soft modları dengeli 
bir sıcaklık kontrolü sağlayarak 
herkesin ihtiyacına cevap verir. Hava 
kalitesi sensörü sayesinde, havanın 
kirli olduğu bir ortama girildiğinde 
dışarıdan hava alımı
otomatik olarak durdurulur.

3. DUPOnT ™ TeFlOn® DÖŞeMe *
Uzun süreli temizlik ve rahatlık!
DuPont™ ile birlikte geliştirilen özel 
kaplama sayesinde, koltuklar leke 
tutmuyor ve yeni görüntüsünü uzun 
süre koruyor.
* Teflon® DuPont ™ nin tescilli markasıdır, 
Renault tarafından lisans altında kullanılmaktadır.

4. RADIOSAT ClASSIC  
3D SOUnD BY ARkAMYS®

Bluetooth® sayesinde, aracınızın 
ses sistemini kullanarak, ellerinizi 
direksiyondan hiç ayırmadan telefon 
görüşmelerinizi yapabilirsiniz. 
Direksiyon üzerindeki kumanda 
sayesinde, USB yuvasına bağladığınız 
taşınabilir MP3 çalar veya bellek 
içerisinde yer alan müzik dosyalarınızı 
da kontrol edebilir ve aracınızda 
dinleyebilirsiniz. Arkamys® 
ses sistemi, 140 W’lık toplam 
sekiz hoparlörüyle 3 boyutlu ve 
yüksek kaliteli bir ses sağlar.* 
* Telefonunuzun veya taşınabilir 
cihazınızın uyumlu olması kaydıyla.

5. elleR SeRBeST kART
Sadece eller serbest özellikli kartınızı 
üzerinizde taşıyın. Kartı cebinizden 
bile çıkarmadan kapı kilitlerini 
açıp motoru çalıştırabilirsiniz. 
Kart üzerinizdeyken aracınızdan 
çıktığınızda, otomatik olarak kapılar 
kilitlenir ve aynalar katlanır.
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AkSeSUARlAR

1. kIDFIX ÇOCUk kOlTUĞU
4 ile10 yaşları arasındaki 
çocuklar için tasarlanan bu 
koltuk, ISOFIX bağlantısıyla ya 
da bu bağlantı olmadan, yüzü 
yola dönük olarak yerleştirilir.

2. neXT BASe DvD PlAYeR
İki adet geniş ekran ile gelen Next 
Base DVD Player ile aracınızın 
arka koltuklarını bir sinemaya 
dönüştürebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak 
alabileceğiniz kablosuz kulaklıklar 
ile seyahat süresince siz yola 
odaklanırken, yolcularınız istedikleri 
gibi film keyfi yaşayabilirler. Sistemle 
birlikte bir taşıma çantası, çakmak ve 
220 V’luk şarj kabloları verilmektedir.

3. kABİn PASPASI 
Özel olarak tasarlanan ve aracınızın 
boyutlarıyla %100 uyumlu 
paspaslar iç mekânınızla kusursuz 
bir uyum sağlar. Kauçuk ve tekstil 
malzemelerinden üretilmiş olan 
Renault paspaslarından size 
en uygununu seçebilirsiniz. 

4. kÖPük BAgAJ HAvUZU
Scénic’inizin ölçüleriyle tamamen 
uyumlu bagaj havuzu kaymaz 
özelliklidir ve yıkanabilir.
özelliklidir ve yıkanabilir.

5. BAgAJ kORUYUCU
Özel olarak üretilen bu koruma, 
kolayca takılır ve bagajınızı yarı 
yüksekliğe kadar korur. Kirletici 

nesnelerin taşınmasında idealdir.

6. AlüMİnYUM TAvAn BARlARI
Scénic’inizin tasarımıyla tamamen 

uyumlu ve sağlam Touring Line 
alüminyum tavan barları kolayca 
yerine takılabilir ve çeşitli orijinal 

aksesuarlarla donatılabilir.

7. RDSO Çekİ DeMİRİ
RDSO çeki demiri, herhangi bir 

alet kullanılmadan yalnızca birkaç 
saniyede çıkarılabilen kancası 

sayesinde Scénic’inizin estetik 
görünümünün korunmasını sağlar.

8. Çekİ DeMİRİ üZeRİnDe 
BİSİkleT TAŞIYICI ve 
TAvAn PORT BAgAJI 

Hobi faaliyetleriniz için çeki 
demirine takılı bisiklet taşıyıcıyı 
veya orijinal alüminyum tavan 

barlarına takılmış Touring Line 
tavan port bagajını da tercih 

edebilirsiniz. Bisiklet taşıyıcı, 
yatırılabilmesi sayesinde bagaja 

kolayca ulaşabilmenizi sağlar.
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eDC Yenİ OTOMATİk 
vİTeS kUTUSU
Çift kavrama teknolojisin-
den doğan yeni otomatik 
dizel vites kutusu ile yolcu-
lar hızlanma aşamasında 
vites geçiş sarsıntısı 
hissetmiyorlar. Çift 
kavrama özelliği ile parazit 
sürtünmeler azalıyor, daha 
yüksek performans ve 
daha düşük yakıt tüketimi 
sağlanıyor.

 MOTOR SeÇenekleRİ
1.5 dCi 110 bg1.5 eDC 110 bg

Çift kavramalı yeni otomatik dizel 
Çift kavramalı yeni otomatik dizel 
EDC vites kutusu ile Renault, sınıfının 
en tutumlu kullanımını, konforlu ve 
performanslı sürüş keyfini yeni bir 
teknolojiyle sunuyor. 100 km’de 4,7 
l düşük tüketim değerlerinin yanı 
sıra 124 g/km CO2 salımı ile çevreye 
karşı duyarlılığını da ortaya koyuyor.

Optimum tork ve güç ile birlikte 
son derece makul tüketim düzeyleri 
sergileyerek, pazarın en iyi 
tutumluluk ve sürüş keyfi oranını 
sunuyor; km’de 127 gr CO2 salımı 
yapıyor.

PRIvIlege
gösterişli ve şık
Yokuşta kalkış destek sistemi, 
rengi özelleştirilebilir, çok 
fonksiyonlu ve TFT renkli ekranlı 
gösterge tablosu, deri direksiyon 
simidi, çift bölgeli otomatik 
klima, elektrikli katlanır dikiz 
aynaları… Privilège donanımı 
Scénic’in şık tasarımını gözler 
önüne seriyor. Bej ve kahverengi 
tonlarının kullanıldığı iç mekânda 
ferahlık hissi daha da artıyor.

AMBİYAnS



BOYUT ŞeMAlARI

Scenic

grand Scenic

veRSİYOnlAR Scenic grand Scenic
7-koltuklu

Hacimler (dm3) (ISo 3832 standardı) 
Bagaj hacmi (ISO 3832 standardı) 2. sıra koltukları tablet altında 437 to 555* 564 to 702
Bagaj hacmi (ISO 3832 standardı) 3. sıra koltukları ile arka koltuk 
sırtlık üstü - 208

Bagaj hacmi (ISO 3832 standardı) portföy şeklinde arka koltuklarla 
tavan altı 1,637 1,863

Bagaj hacmi (ISO 3832 standardı) arka koltuksuz tavan altı 1,837 2,063
Kabin içi saklama birimleri 33 -
Ölçülü resim (mm) 86 92
DIMenSIOneD DRAWIng (mm)
A - Toplam uzunluk 4,366 4,573
B - Dingil mesafesi 2,702 2,770
C - Ön dingil çıkıntısı 885 885
D - Arka dingil çıkıntısı 757 905
E - Ön tekerlek izi 1,545 1,536
F - Arka tekerlek izi 1,547 1,539
G - Toplam genişlik 1,845 1,845
G1 - Açılmış dış dikiz aynaları ile genişlik 2,077 2,077
H -  Boş yükseklik 1,640 1,645
H1 - Boyuna tavan barları ile yükseklik - 1,671
H2 - Acık arka bagaj kapısı ile boş yükseklik 2,004 1,984
J - Boş eşik yüksekliği 602 614
K - Yüklü zemin yüksekliği > 120 > 120
M - Ön dirsek genişliği 1,478 1,478
M1 - Arka 2. sırada dirsek genişliği 1,475 1,474
M2 - Arka 3. sırada dirsek genişliği - 1,308
N - Ön omuz genişliği 1,445 1,445
N1 - Arka 2. sırada omuz genişliği 1,436 1,433
N2 - Arka 3. sırada omuz genişliği - 1,209
P - Tavan altı 14° yükseklik 968 968
Q - 2. sırada tavan altı 14° yükseklik 901 908
Q - Açılır tavan ile 2. sırada tavan altı 14° yükseklik - 868
R - 3. sırada tavan altı 14° yükseklik - 842
Y -  Bagaj üst girişi 

Maksimum bagaj girişi
980 

1,092
925 

1,059
Y1 - Bagaj alt girişi 975 1,010
Y2 - Çamurluklar arası iç genişlik 1,105 1,105
Z - Bagaj giriş yüksekliği 858 845
Z1 - 2. sıra koltukları arkasında yükleme uzunluğu mini / maksi 847 / 977 1,103 / 1,273
Z2 - Nominal konumdaki sürücü koltuğu arkasında zeminde 
yükleme uzunluğu 1,680 1,900

Z3 - Yolcu koltuğu tablet şeklinde maksimum yükleme uzunluğu 2,508 2,756
Z4 - 3. sıra koltukları arkasında yükleme uzunluğu - 416
Bagaj tablet altı yükseklik 550
Tente altı yükseklik 510
* Tamir takımı çıkarılınca ortaya çıkan 33 dm3 ’lük depolama alanı dahil. 
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Teknİk ÖZellİkleR
    

1.5 dCi 110 bg 1.5 dCi 110 bg EDC

Vergi kategorisi 6 6
Vites kutusu tipi 6 vitesli manuel 6 vitesli EDC
MOTOR  
Silindir hacmi (cm3) 1461 1461
Çap x strok (mm) 76x80,5 76x80,5
Silindir sayısı 4 4
Sıkılaştırma oranı  15,2/1  15,2/1
Supap sayısı 8 8
Maksimum güç kW (bg/DIN) 81 (110) 81 (110)
Maksimum güç devri (dev/dk) 1750 4000
Maksimum tork NM CEE 240 240
Maksimum tork devri (dev/dk.) 1750 1750
Enjeksiyon tipi Küresel Direkt Common Rail - Turbo Kompresör
Direksiyon tipi Elektrikli değişken güç dektekli
Emisyon normu Euro 5 Euro 5
AkTARMA ORgAnlARI
Vites kutusu tipi Mekanik (6 ileri) Çift kavramalı otomatik (6 ileri)
PeRFORMAnS
Azami hız (km/s) 180 180
0-100 km / s (sn) 12.3 / 13.3 13.4 / 14.3
TükeTİM DeĞeRleRİ (80/1268 SAYIlI AvRUPA BİRlİĞİ nORMUnA gÖRe l/100 kM ve g/kM) 
Yakıt deposu kapasitesi (lt) 60
CO2 salınımı (g/km) 127 / 128 124
Şehir içi (lt/100 km) 5.8 5.4
Şehir dışı (lt/100 km) 4.3 / 4.4 4.3
Karma (lt/100 km) 4.9 4.7
FRen SİSTeMİ
Ön : Hava kanallı disk Ø (mm) 296 296
Arka : Düz disk Ø (mm) 274 274
AĞIRlIk
Aracın üst yapılı ve yürür vaziyette kütlesi (kg) 1432 / 1514 1461 / 1544

SCenIC MOTORlARI
SCenIC 5 kOlTUklU
gRAnD SCenIC 7 kOlTUklU
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ekİPMAn ÖZellİkleRİ
PRIvIlege

AkTİF ve PASİF güvenlİk  
ABS - AFU (Acil Fren Yardımı) S
Dinamik Sürüş Kontrolü ESC (ESP ®) ASR antipatinaj fonksiyonlu (hizmet dışı bırakılabilir) ve virajda önden savrulma kontrollü (CSV) S
Acil fren durumda otomatik yanan dörtlü flâşör S
Kademeli açılan sürücü ve yolcu ön hava yastıkları S
Manuel olarak hizmet dışı bırakılan ön yolcu hava yastığı S
Güvenlik paketi: perde hava yastıkları + ön yolcu için görsel ve sesli ikazlı emniyet kemeri bağlama kontrolü (SBR) + arka kemer açma sesli ikazı S
Renault Visio System (Şeritten çıkma uyarısı + otomatik uzun-kısa huzmeli farlar) Teknoloji Paketi
Göğüs / basen ön yan hava yastıkları S
Adaptatif çift aktif ön gergili ve güç limitörlü 3 noktalı ön emniyet kemerleri  S
Sürücü için görsel ve sesli ikazlı emniyet kemeri bağlama kontrolü (SBR) S
2. sırada 3 adet arka emniyet kemeri, 3 noktalı makaralı ve güç limitörlü S
3. sırada 2 adet emniyet kemeri, 3 noktalı makaralı  (7 koltuklu Grand Scénic) S
2. sıranın 3 koltuğunda Isofix S
Yükseklik ve eğim ayarlı ön kafalıklar S
Hız sabitleyici ve sınırlayıcı S
SüRüŞ
Elektrik asistanslı direksiyon S
Elektrikli park freni S
4 butonlu Pad ile erişilebilen konfigürasyon menüsü (TFT  teknolojili çok fonksiyonlu renkli ekranlı LCD gösterge paneli varsa) S
Otoyol modlu sinyal lambası S
Merkezi kilit fonksiyonlu uzaktan kumandalı Renault kart S
Eller serbest Renault kartı S
Yükseklik + derinlik ayarlı 3 kollu direksiyon simidi S
gÖRüS – gÖRünüRlük AYDInlATMA
Estetik paket : LED’li gündüz farları ve kasa rengi kromajlı kapı koruma S
Sis farları S
Far yıkayıcılı bi-xenon viraj farları O
Dış refakatçi aydınlatma S
Yağmur ve aydınlık sensörü S
Torpido ve bagaj aydınlatma S
Aydınlık paketi: Sürücü ve yolcu okuma spotları, arka 2. ve 3. sıralarda 2 okuma spotu (7 koltuklu Grand Scénic), orta makyaj ve çocuk gözetme aynası S
Torpido ve gösterge paneli aydınlatma reostası S
Ön ve arka tavan lambası S
KONFOR
Elektrikli ve ısıtmalı  dış dikiz aynaları S
Elektrikli katlanabilen dikiz aynaları S
Sürücü ve yolcu tek dokunuşlu elektrikli camlar, parmak sıkışmasını önleme ve elektrikli çocuk güvenliği düzenekli S
Arkada tek dokunuşlu elektrikli camlar parmak sıkışmasını önleme düzenekli S
2. sırada yan güneşlikler : Arka panelde makaralı perdeler S
3. sırada arka güneşlik (arka yan + arka cam) (7 koltuklu Grand Scénic) S
Elektrikli panoramik açılır tavan (ön kısmı aralanabilir ve sürgülü, arkası sabit) – Güneşlik perdeler O
Çakmak + seyyar küllük S
2. sırada ve bagajda  12 V priz (7 koltuklu Grand Scénic’te 3.sırada) S
Luxe paketi: Aydınlatmalı makyaj aynası, sürücü tarafında gözlük saklama gözü ve elektro-krom iç dikiz aynası S
Arka park yardımı S
Geri görüş kamera sistemi Teknoloji Paketi
Yokuşta kalkış destek sistemi S
ISITMA – klİMA
İki bölgeli otomatik klima 2. sırada yan havalandırmalı ve otomatik hava devridaimi için hava kalite sensörlü S
Kombine koku – partikül filtresi S
kOlTUklAR – eŞYA YeRleŞTİRMe gÖZleRİ
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu S
Bel ayarlı sürücü koltuğu S
Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu S
Uzun yükleme ayarlı yolcu koltuğu S
DuPont™ Teflon®  koruma işlemli koltuk döşeme (kumaş kısımlar) S
Koltuk paketi: Büyük ve küçük sırtlık cepleri, ön koltuk sırtlıklarında uçak tipi tablet, arka koltuk altlarında çekmeceler (7 koltuklu Grand Scénic hariç) S
Ön koltuk altlarında çekmeceler S
Ön ve arka ayak altı kapaklı yerleştirme birimleri S
Koltuklar arasında açık alçak saklama gözü S
Raylı orta eşya yerleştirme gözü S
2. sırada : 3 adet kızaklı yerinden çıkarılabilir bireysel koltuk  eğim ayarlı ve yatırılabilir sırtlıklı S
3. sırada tabanda gizlenebilen 2 koltuk  (7 koltuklu Grand Scénic ) S 
RADYO – nAvİgASYOn – TeleFOn – MUlTIMÉDYA      
TFT teknolojili çok fonksiyonlu renkli ekranlı LCD gösterge paneli S
RadioSat Classic Bluetooth® + Plug & Music S
RadioSat 3D Sound by Arkamys® Bluetooth® + Plug & Music (navigasyon varsa) Teknoloji Paketi
Carminat TomTom® Live Teknoloji Paketi
Carminat TomTom® için Türkiye haritası Teknoloji Paketi
ÇeŞİTlİ
Deri kaplama direksiyon simidi ve vites kolu topuzu S
Direksiyonda krom boya S
Boyuna tavan barları (Grand Scénic’te) O
Metalik boya S
Entegre yakıt depo kapağı S
12 yıllık deliksiz paslanmama S
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RENKLER

JAnT

YILDIZ SİYAH (TE)BULUT GRİ (TE)PLATİN GRİ (TE) KÜL BEJİ (TE)BEYAZ (OV) DALYAN MAVİ (OV)

AMBİYAnS kAROSeR RenkleRİ
Beyaz 

369 (DV)
Dalyan Mavi  

460 (OV)
Platin Gri  
D69 (TE)

Bulut Gri  
KNG (TE)

Yıldız Siyah  
GNE (TE)

Kül Beji  
HNK (TE)

Dinamik Kırmızı 
D97 (TE)

Moka               
Kahverengi 
CNB (TE)

İnci Beyaz 
QNC (TE)

Gökyüzü Mavi 
RPB (TE)

Nar Kırmızı 
NNM (TE)

Privilège l l o o o o o o o o o

l: Standart       o : Opsiyon      -: Yok
OV: Cilalı Mat; NV: Cilalı Sedefli, TF: Efektli Renk, Metalik Renk, NV ve TE

1. ALÜMİNYUM SARI 17” JANT

DİNAMİK KIRMIZI (TE) GÖKYÜZÜ MAVİSİ (TE)MOKA KAHVERENGİ (TE) İNCİ BEYAZ (TE) NAR KIRMIZI (TE)
* Available in spring 2012



RenAUlT’nUZA 
en İYİ BİZ BAkARIZ!

Renault sizi dinlemek ve bilgilendirmek için bir dizi iletişim olanağını hizmetinize sunuyor:

- Alo Renault Çağrı Merkezi : 0 212 444 66 22
- Internet sitesi : www.renault.com.tr
- Mektup adresi : RenAUlT MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Müşteri Hizmetleri
  Çakmak Mahallesi Balkan Cad. no: 49 Casper Plaza 34770 ümraniye-İSTAnBUl

MüŞTeRİ HİZMeTleRİ
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gARAnTİ
SCenIC ve
gRAnD SCenIC 
Yeni Grand Scénic, montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl sınırsız 
kilometre garantisine ek olarak “3 yıl veya 100.000 km. (hangisi 
önce dolarsa)”, Yeni Araç garantisi kapsamındadır. Antikorozyon 
Garantisi, kilometre sınırı olmaksızın 12 yıl, Boya Garantisi ise 
kilometre sınırı olmaksızın 3 yıl süre için geçerlidir. Aracın yaşı 
ne olursa olsun, Renault Yetkili Servisleri’nde, yapılan tüm müda-
haleler, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl 60.000 km 
Yedek Parça ve Onarım Garantisi kapsamındadır.

RenAUlT YARDIM 
Türkiye’nin her yerinde günde 24 saat yılda 365 gün arızalı ve kazalı 
araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren Renault 
Yardım’a 0 212 / gSM  444 62 47 numaralı telefondan 
ulaşabilirsiniz.

RenAUlT ŞeBekeSİnDe 
SUnUlAn DİĞeR HİZMeTleR
Hiç kimse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan daha iyi 
yapamaz, aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve aksesuarlarla 
teçhiz edemez.  
• İlk montaj parçalarına eşdeğer kalitede olan Renault Orijinal 

Yedek Parçaları Renault’nuzun orijinal değerinin korunmasını  
sağlar. 

• Artı Oto, çok cazip şartlar ve uygun fiyatlarla otomobil kiralama 
hizmeti verir.

• Aracınızı kişiselleştirmek için, sağlam ve ileri teknolojili geniş 
Renault Aksesuarları yelpazesinden seçiminizi yapabilirsiniz. 

• Aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdaki 34 nokta 
Renault şebekesi çalışanları tarafından güvenliğiniz için ücretsiz 
olarak kontrol edilir. Sonuçlar, Kontrol Sertifikası ile size verilir. 
Ayrıca, aracınız, dış yıkaması yapılarak size temiz bir şekilde   
teslim edilecektir.

• Her bir servis paketinin fiyatının baştan belli olduğu Renault 
Fix Servis Paketleri aracın bakımı için gerekli temel işlemleri 
ve bakım sırasında değiştirilen parçaları kapsıyor. Diğer bir 
deyişle, bu paketler size yedek parça, işçilik ve KDV’si içinde, 
“herşey dahil” fiyatlarla sunuluyor.



(www.renault.com.tr)

renault scenic & grand scenic 

Broşürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür önseri veya prototiplerden hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası 
çerçevesinde, Renault broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Renault yetkili satıcılarına en kısa sürede 
bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için en 
yakın Renault yetkili satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broşürde yer alan renkler araçların gerçek boya veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her 
hakkı mahfuzdur. Broşürün hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun Renault’nun ön onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. 
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