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Nowe Renault SCENIC PREMIER EDITION
– nowy kanon rodzinnego Vana!
To ju¿ nie jest 1996
rok… Dziœ ju¿ nie
wystarcz¹ 3 dzielone
siedzenia tylnie, liczne schowki pod nimi
i stoliki przy oparciach foteli. Rodzinny samochód nie
musi siê ju¿ kojarzyæ z nudn¹ i opatrzon¹ stylistyk¹. 20
lat po premierze
pierwszego Scenica,
Renault wprowadza
now¹ koncepcje
kompaktowych Vanów i robi to z niezwyk³a klasa i rozmachem!
Dynamiczna linia
To, co przyci¹ga uwagê w Nowym Renault SCENIC i GRAND
SCENIC to odmienny design, który
ca³kowicie zrywa z kanonami nudnego i ma³o atrakcyjnego rodzinnego Vana. To zupe³nie nowa koncepcja kompaktowych aut, w której
widaæ wyraŸn¹ inspiracjê conceptcarem R-Space. Renault bardzo
konsekwentnie kontynuuje stylistyczna liniê najnowszego Espace i
Megane co tylko i wy³¹cznie zadzia³a³o na korzyœæ najnowszego Scenica, który do tej pory raczej kojarzy³
siê z zachowawcz¹ stylistyk¹.
Ca³kowicie zmienione proporcje
nadwozia i zmys³owe, precyzyjnie
wyrzeŸbione kszta³ty przyci¹gaj¹
spojrzenia. Panoramiczna przednia
szyba oraz wysoka, boczna linia
nadwozia potêguj¹ wra¿enie p³ynnoœci i dynamiki. Du¿e, 20-calowe

ko³a montowane w standardzie (!) we
wszystkich wersjach oraz oferta dwukolorowego nadwozia doskonale
oddaj¹ ich nowoczesny charakter
nowego Scenica.
Jedno co nie zmiennie pozostaje
zalet¹ tego segmentu aut to przestronnoœæ i komfort, którego i w
najnowszej wersji Scenica nie brakuje. System One Touch, jak sama
nazwa sugeruje pozwala jednym przyciskiem na zmianê konfiguracji tylnej
kanapy i przestrzeni baga¿owej. Daje
to ogromne mo¿liwoœci na dowolne
aran¿acje przestrzeni i przewóz du¿ych gabarytów. Nowe Renault Scenic i Grand Scenic oferuj¹ tak¿e najwiêksz¹ w swoim segmencie ³adownoœæ schowków a¿ do 63 litrów. Warto
te¿ wspomnieæ o szklanym panora-

micznym dachu, który dodatkowo
potêguje wra¿enie wiêkszej przestrzeni w œrodku auta.
Najnowoczeœniejsze systemy
Na wstêpie wita nas prawdziwe
centrum sterowania autem – system
multimedialny R-LINK 2 z dostêpem
do us³ug online. Jego dotykowy ekran
o przek¹tnej 7” pozwala w intuicyjny
i ³atwy sposób obs³ugiwaæ min system MULTI-SENSE, który proponuje
kierowcy na ca³kowite spersonalizowanie stylu jazdy. Odrobina adrenaliny czy pe³en chillout? 5 trybów i 5
niepowtarzalnych stylów, to Ty decydujesz i zmieniasz swoje wra¿enia z
jazdy jednym dotkniêciem na ekranie.
Karta Renault Hands Free, automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja,

czujnik deszczu i œwiat³a, kierownica
z regulacj¹ wysokoœci i g³êbokoœci,
pokryta skór¹, przesuwana konsola
centralna „Easy Life” oraz fotel kierowcy i pasa¿era z regulacj¹ wysokoœci i podparcia lêdŸwiowego….. Nie
mo¿na odmówiæ nowemu Renault
Scenic niebywa³ego komfortu.
Bezpieczeñstwo na najwy¿szym
poziomie
Rozpieszczanie to jedno ale bezpieczeñstwo kierowcy i pasa¿erów to w
rodzinnym vanie podstawa. Renault
Scenic oferuje przezierny wyœwietlacz
Head-Up dziêki któremu prêdkoœæ,
informacje z systemu nawigacji czy
ostrze¿enia z systemów wspomagaj¹cych prowadzenie s¹ zawsze z zasiêgu wzorku Twojego wzroku. A je¿eli

ju¿ mowa o systemach wspomagaj¹cych prowadzenie to in¿ynierowie
Renault zdecydowanie podnieœli poprzeczkê w segmencie vanów o kolejny level. System wspomagania parkowania „Easy Park Assist”, z kamer¹ cofania, system wspomagania
parkowania przód/ty³/bok, system
kontroli martwego pola (BSW), system kontroli pasa ruchu (LDW) i
system ostrzegania o nadmiernej
prêdkoœci, z funkcj¹ wykrywania
znaków drogowych (OSP / TSR).
Natomiast o bezpieczeñstwo podró¿uj¹cych zadbaj¹ systemy: ABS +
system wspomagania nag³ego hamowania AFU, system dynamicznej
kontroli toru jazdy ESC, poduszki
powietrzne kierowcy i pasa¿era z przodu, boczne poduszki powietrzne na
przednich miejscach, poduszki kurtynowe oraz aktywny system wspomagania nag³ego hamowania,
z funkcj¹ wykrywania pieszych.
W parze z bezpieczeñstwem i komfortem idzie te¿ odpowiednia moc
silników. Do wyboru Renault zostawia Klientom 4 jednostki napêdowe:
benzynowe: TCe 115 i TCe 130 z
szeœciobiegow¹ przek³adni¹ manualn¹ oraz wysokoprê¿ne: dCi 110 oraz
dCi 130.
Poznaj limitowan¹ wersjê PREMIERE EDITION z bogatym wyposa¿eniem w atrakcyjnej cenie. B¹dŸ pierwszy! Zamów ju¿ dziœ w naszym salonie Nowego Renault SCENIC lub
GRAND SCENIC i zobacz jak wiele
mo¿esz zyskaæ z PREMIERE EDITION. Wiêcej informacji uzyskasz w
Auto Centrum Lis Salon Renault ul.
£ódzka 69 62-800 Kalisz tel. www.renault.kalisz.
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