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Nový Renault ESPaCE

CENNÍK
MotoR

tCe 225 EDC GPF 45 890 €

Blue dCi 200 EDC 45 890 €

Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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VYUŽItE PoNUKU
značkového financovania  
od Renault Finance1):

UŽ oD 619 €/MESačNE 
pri financovaní Renault EaSY
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NoVÝ RENaULt ESPaCE INItIaLE PaRIS

Unikátna výbava Initiale Paris:

Design
•	Čierna prístrojová doska s prešívaním 
•	Kožené poťahy Nappa v čiernej farbe Titane alebo pieskovo sivej 

farbe Sable 
•	Stredová plávajúca konzola
•	Označenie Initiale Paris
•	Disky kolies z ľahkých zliatin 19", design Initiale Paris

Riadenie automobilu
•	Adaptívny tempomat Stop & Go
•	Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami
•	Systém Electronic Damper Control (prispôsobenie tuhosti tlmičov)

Viditelnosť a osvetlenie
•	LED MATRIX VISION adaptívne svetlomety
•	Atermické čelné sklo

Komfort 
•	 Predné sedadlá elektricky nastaviteľné, s masážnou funkcou, 

s pamäťou polohy, klimatizované, vyhrievané, s el. nastaviteľnou 
bedrovou opierkou, nastaviteľnou dĺžkou sedáku a funkciou Easy 
Entry pre vodiča

•	5 opierok hlavy typu Relax
•	Vyhrievanie predných sedadiel
•	Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a sklopné, s pamäťou 

polohy, vyhrievané a s úpravou zorného poľa pri parkovaní
•	 Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou 

otvorenia pohybom nohy pod zadným nárazníkom

Multimédia
•	  Bose® Surround Sound System a funkciou Active Noise Control
•	Multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3"
•	Digitálny prístrojový štít s 10" farebným multifunkčným displejom

Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia
•	 Auto Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia 

kamera a automatický parkovací asistent – pozdĺžny, kolmý 
a uhlový)

•	Visio System®: Systém varovania pred opustením jazdného 
pruhu s aktívnou korekciou jazdnej dráhy, automatické prepínanie 
diaľkových svetiel, systém rozpoznávania dopravných

•	značiek s upozornením na prekročenie povolenej rychlosti

Exkluzívna verzia spájajúca know-how značky Renault s myšlienkou na úplnú spokojnosť užívateľov 
a ich maximálny komfort.
Design kabíny je do detailu prepracovaný s použitím kvalitných materiálov. Pohodlné sedadlá potiahnuté 
kožou Nappa príjemnou na dotyk, vkusné detaily a dokonalá zvuková akustika kabíny vám naznačuje, že sa 
nachádzate na výnimočnom mieste.

Váš nový Renault Espace Initiale Paris môžete ďalej vylepšiť 
napríklad o:
•	Pack Winter (Vyhrievanie bočných sedadiel v druhom rade, 

vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo a ostrekovače 
svetlometov)

•	Pack Family (7-miestna konfigurácia - 2 sedadlá v treťom rade 
a dve lampičky na čítanie, 3-zónová automatická klimatizácia 
s ovládaním v druhom rade)

•	Disky kolies z ľahkých zliatin 20", dizajn Initiale Paris
•	Easy Pilot (asistent pre jazdu po diaľnici a v kolónach)
•	Panoramatické elektricky ovládané strešné okno s elektricky 

ovládanou slnečnou clonou
•	Head-up displej



VoLItEĽNá VÝBaVa

BIELA GLACIER BIELA COSMOS SIVÁ PLATINE

SIVÁ CASSIOPEE SIVÁ TITANIUM MODRÁ COSMOS

ČIERNA ETOILE ČIERNA AMÉTHYSTE ČERVENÁ MILLESIME

Initiale Paris
PaKEtY
Pack Winter (Vyhrievanie bočných sedadiel v druhom rade, vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo a ostrekovače svetlometov)  400 € 
Pack Family (7-miestna konfigurácia - 2 sedadlá v treťom rade a dve lampičky na čítanie, 3-zónová automatická klimatizácia
s ovládaním v druhom rade)  1 250 € 

aKtÍVNa a PaSÍVNa BEZPEčNoSť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd •
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV •
Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia alebo nehody •
Asistent rozjazdu do kopca •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách •
Čelný airbag na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) •
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča a spolujazdca •
Hlavové airbagy v prvom a druhom rade •
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných sedadlách •
Trojbodové bezpečnostné pásy v druhom a treťom rade •
Zvuková a vizuálna signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov na všetkých miestach •
Systém ISOFIX - príprava pre upevnenie detskej sedačky na troch sedadlách v druhom rade •
Automatické zamykanie dverí za jazdy •
Adaptívny tempomat Stop & Go •
Head-Up displej (dočasne povinná voliteľná výbava)  280 € 
Systém sledovania mŕtveho uhla •
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou jazdnej dráhy •
Systém rozpoznávania dopravných značiek s upozornením na prekročenie povolenej rychlosti •
Systém sledovania únavy vodiča •
Systém upozornenia na križujúce vozidlá počas cúvania •
Automatické prepínanie diaľkových svetiel •
Safe Distance Warning •
Active emergency braking system s detekciou chodcov •
E-Call - systém pre privolávanie pomoci v prípade nehody 120 €
VoNKaJŠÍ VZHĽaD
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením nástupného priestoru, chrómované bočné lišty,  
chrómované orámovanie bočných okien •

Označenie Initiale Paris •
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Initiale Paris •
Disky kolies z ľahkých zliatin 20", dizajn Initiale Paris  400 € 
Samozaceľujúce sa pneumatiky (Nie je možné pre verziu TCe 225 EDC)  80 € 
Nemetalický lak Biela Glacier 0
Metalický lak  750 € 
Špeciálny metalický lak Bielá Nacré, Čierna Améthyste  950 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 v sérii
0  voliteľne za 0 €



VoLItEĽNá VÝBaVa

Initiale Paris
VNÚtoRNÝ VZHĽaD
Kožené čalúnenie1 Nappa Titane v čiernej farbe •
Kožené čalúnenie1 Nappa Sable v pieskovo sivej farbe 0
Prístrojová doska v čiernej farbe Titane s dvojitým prešívaním •
Ozdobný panel plávajúcej konzoly v dizajne Initiale Paris •
Označenie Initiale Paris •
VIDItEĽNoSť a oSVEtLENIE
Svetlomety MATRIX LED VISION® •
LED denné svietenie •
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a sklopné, s pamäťou polohy, vyhrievané, 
s úpravou zorného poľa pri parkovaní

•

Panoramatické strešné okno - nad prednými sedadlami, fixné •
Panoramatické strešné okno - elektricky ovládané  1 100 € 
Tónované a vrstvené predné bočné sklá •
Zatmavené a vrstvené zadné bočné sklá •
Atermické čelné sklo •
Vyhrievané čelné sklo a ostrekovače svetlometov Pack Winter
Dažďový a svetelný senzor •
Bezrámové elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo •
Osvetlenie interiéru Ambient Lighting •
RIaDENIE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom •
Poloautomatická parkovacia brzda •
Systém Renault Multi-Sense® •
Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami •
Systém Electronic Damper Control (prispôsobenie tuhosti tlmičov) •
Auto Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a automatický parkovací asistent - pozdĺžny, kolmý a uhlový) •
Easy Pilot - asistent pre jazdu po diaľnici a v kolóne (dočasne povinná voliteľná výbava) 600 €
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa •
Sada na opravu pneumatík (nie je možné s rezervou) •
Dojazdová rezerva (Nie je možné pre verziu Blue dCi 200)  150 € 

1    Pravá koža. Sedadlá čalúnené kožou (farbená pravá koža) – predná časť sedadla, operadla, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú čalúnené impregnovanou 
látkou.

•		v sérii
0  voliteľne za 0 €

19" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn Initiale Paris 20" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn Initiale Paris



VoLItEĽNá VÝBaVa

Initiale Paris
KoMFoRt
Automatická klimatizácia s oddeleným nastavením pre vodiča a spolujazdca •
Automatická klimatizácia s oddeleným nastavením pre vodiča, spolujazdca a zadné sedadlá Pack Family
Hands-free karta Renault s uvítacou funkciou Welcome Scenario, ktorá sa aktivuje pri priblížení k vozidlu •
Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou otvárania pohybom nohy pod zadným nárazníkom •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant •
Multifunkčný volant a hlavica radiacej páky čalúnená kožou Nappa •
Elektrické ovládanie predných a zadných okien, impulzné •
Tri samostatné sedadlá v druhom rade, pozdĺžne posuvné •
Sklopné sedadlá One Touch (elektrické sklápanie sedadiel ovládané pomocou panelu v batožinovom priestore   
alebo na displeji multimediálneho systému) •

Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, ventilované, manuálne nastaviteľná dĺžka sedáku, elektricky 
nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch s masážnou funkciou a s pamäťou polohy •

Sedadlo vodiča s funkciou Easy Entry (automatické odsunutie sedadla vodiča pre lepšie nastupovanie a vystupovanie) •
5 opierok hlavy typu Relax •
Vyhrievanie predných sedadiel •
Vyhrievaný volant  Pack Winter
Vyhrievanie bočných sedadiel v druhom rade Pack Winter
Variant pre 7 cestujúcich - dve sklopné sedadlá v treťom rade a dve lampičky na čítanie Pack Family
Charakteristická stredová plávajúca konzola •
Slnečné záclonky na zadných oknách v druhom rade •
Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná a osvetlená •
Slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými kozmetickými zrkadlami •
Zásuvka 12V vo všetkých radoch sedadiel, jeden AUX a dve USB zásuvky pre nabíjanie v 1. a 2. rade •
Indukčné (bezdrôtové) nabíjanie telefónu pod stredovou konzolou •
Prémiové koberčeky Initiale Paris vpredu a vzadu •
MULtIMÉDIá
Digitálny prístrojový štít s 10" farebným multifunkčným displejom s možnosťou projekcie navigácie •
Multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3", Audio Bose (navigačný systém s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej 
dopravnej situácie, vyhľadávanie bodov záujmu cez Google Places, 3D zobrazenie budov vo veľkých sídlach, Bluetooth s funkciou 
audiostreamingu, podporuje Apple CarPlay a Android Auto, ovládanie rádia pod volantom, online služby, digitálny príjem rádia DAB)

•

Hudobný audiosystém BOSE Surround Sound System s 12 reproduktormi vrátane subwooferu a funkcie Active Noise Control •

•	 v sérii
0 voliteľné za 0 €



ZMLUVNÉ ZáRUKY a SERVISNÉ ZMLUVY

Tce 225  
EDC GPF

Blue dCi  
200 EDC

Zmluvná záruka Renault - 5 rokov / 150 000 km • •
Navýšenie krytia záruky na 200 000 km* 469 € 469 €
Servisná zmluva EaSY SERVICE
(Pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE) - 5 rokov / 100 000 km

849 €
1 329€

849 €
2 479 €

Servisná zmluva EaSY SERVICE
(Pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE) - 5 rokov / 150 000 km

1 799 €
2 109 €

1 799 €
3 599 €

  
Servisnú zmluvu EaSY SERVICE za PRoMo cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy / km prosím kontaktujte Vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
*  Ponuka navýšenia km u zmluvnej záruky je platná len v prípadoch, kedy bola na dané vozidlo poskytnutá zmluvná záruka Renault - 5 let / 150 000 km v cene nového 

vozidla
•	 v	cene	vozidla

Zmluvné záruky



MotoRIZáCIa tCe 225 EDC GPF Blue dCi 200 EDC

Typ prevodovky Dvojspojková EDC - 
7 stup. automatická

Dvojspojková EDC - 
6 stup. automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 798 1 997
Palivo benzín nafta
Počet valcov / ventilov  4 / 16  4 / 16
Typ vstrekovania priame  Common Rail
Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 166 / 225 pri 5 600 147 / 200 pri 3 500
Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 300 pri 2 000 400 pri 1 750
Emisná norma Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperácia energie pri brzdení ano ano
PNEUMatIKY*
Disky kolies z ľahkých zliatin 19" 235/55 R19 235/55 R19
Disky kolies z ľahkých zliatin 20" 255/45 R20 235/55 R19
VÝKoNY
Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 7,9 9,1
Maximálna rýchlosť (km/h) 224 215
RIaDENIE
Priemer otočenia na 1 otočku volantu so systémom 4Control (m) 11,1 11,1
Počet otáčok volantu medzi krajnými polohami so systémom 4Control 2,5 2,5
SPotREBa a EMISIE**
Kombinovaná spotreba (l) 7,6–7,9 5,3–5,5
Spotreba mesto (l) 9,9–10,0 6,2–6,3
Spotreba mimo mesto (l) 6,3–6,6 4,7–5,0
Emisie CO2 (g/km) 174–180 139–145
Objem palivovej nádrže (l) 56 62
Objem nádrže AdBlue (l) - 21,4
RoZMERY a HMotNoStI ***
Objem batožinového priestoru 5 miest (dm3; metóda VDA)
Sedadlá v 2. rade posunuté úplne dopredu/dozadu 785 / 680 785 / 680
Sedadlá v 2. rade sklopené 2 101 2 101
Objem batožinového priestoru 7 miest (dm3; metóda VDA)
Sedadlá v konfigurácií 7 miest 247 247
Sedadlá v 3. rade sklopené, v 2. rade posunuté úplne dopredu / dozadu 719 / 614 719 / 614
Sedadlá v 2. a 3. rade sklopené 2 035 2 035
Prevádzková hmotnosť (kg) 1 708 / 1 747  1 845 / 1 908
Maximálne užitočné zaťaženie 702 / 663 709 / 646
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 2 410 2 554
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy 4 410 4 554
Maximálna povolená celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 2 000 2 000
Maximálna povolená celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 750

tECHNICKÉ ÚDaJE a RoZMERY

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate 
u vášho predajcu.

**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia 
k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení 
vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú merané podľa testovacie metodiky WLTP a konvertované na testovací 
cyklus NEDC.

*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Pri financovaní vozidla Renault Espace Initiale Paris Blue dCi 200 EDC prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 4,85% p.a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 
34 417,50 €  zaplatíte 59 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 614,89 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 9 273,60 €. Poplatok za 
spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení   lízingovej zmluvy je 60 €   a RPMN = 10,22 %. Celková čiastka s havarijným 
poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte je vo výške 45 613,31 €. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre 
jednu z možností  - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú 
kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením 
vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne).
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len 
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom 
jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné 
špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.

Zmluvná záruka Renault 5 rokov/150 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


