
 

Renault ESPACE



Ar jauno Renault ESPACE mainās itin viss. 

Neparastās virsbūves plūdlīnijas un gaismu 

aicinošs dizains. Šim auto piemīt izteiktas īpašības 

un tas pārstāv unikālu šī segmenta krosoveru 

redzējumu. Jaunais Renault ESPACE vilina jūs 

atklāt arvien jaunas perspektīvas.

Tuvojas 
jauna ēra



Unikālā braukšanas pieredze padara to vēl 

aizraujošāku. Atrodiet atbilstību savai braukšanas 

manierei, izvēloties vissportiskāko transportlīdzekli 

– un jūs katrā izbraucienā piedzīvosiet vienreizējus 

mirkļus. Ar Renault MULTI-SENSE sistēmu 

ceļojums kļūst aizraujošāks.

Emociju spēks



Unikālā Renault MULTI-SENSE sistēma kontrolē 
un harmoniski apvieno visas tehnoloģijas, kuras 
sniedz aizraujošas braukšanas izjūtas: 4CONTROL 
sistēmu, elektriskos amortizatorus, stūres 
sistēmu, transmisiju, klusu dzinēja darbību, iekšējā 
apgaismojuma iestatījumus.
No jauna iepazīstiet spraigas braukšanas sniegtās 
izjūtas, vēl vairāk saviļņojuma un iespaidu. Izlemiet 
paši, kurp doties – ir pienācis laiks gūt baudījumu sev.

Neparasta 
braukšanas bauda



     * Nemetāliska krāsa. 
  ** Īpaša virsbūves krāsa INITIALE PARIS versijai.

Krāsas

ALPU BALTA * PĒRĻU BALTA SMILŠU BĒŠA KASTAŅKRĀSAS BRŪNA

KOSMOSZILA PLATĪNA PELĒKA KASIOPEJA PELĒKA ZVAIGŽŅU MELNA

AMETISTA LILLĀ ** TITĀNA PELĒKA



ARGONAUTE 18“ AQUILA 17“ 
(izvēles iespēja)

Centrālās konsoles 
dekoratīvais panelis ar 
punktotu “Dot Effect” 
krāsojumu

Centrālās konsoles 
dekoratīvais panelis ar 
“Silver Wood” krāsojumu

Centrālās konsoles 
dekoratīvais panelis ar 
“Hologram” krāsojumu

QUARTZ 19“ 
(paketes elements)

Mērinstrumentu panelis brūnā krāsā Auduma polsterējums ar ekoloģiskās ādas 
elementiem brūnā  krāsā 

ZEN

Aprīkojums

Interjera 
personificēšana

DIZAINS
•  Spīdīgi melna krāsojuma sānu spoguļi ar hromētiem elementiem
• Durvju ārējie rokturi virsbūves krāsā ar hromētiem elementiem
• Hromēti sānu moldingi
• Grīdas paklājiņi pirmajā un otrajā sēdekļu rindā
• Mērinstrumentu panelis brūnā krāsā (pelēkā krāsā kā bezmaksas izvēles iespēja)
•  Audums salikumā ar brūnas krāsas dabīgo ādu
• Centrālās konsoles dekoratīvais panelis brūnā krāsā 
• Punktots krāsojums (“Hologram“ vai “Silver Wood“ apdare pieejami kā opcija), 
• Iekšējais salona apgaismojums
• Panorāmas tipa vējstikls virs priekšējiemsēdekļiem, nostiprināts
• Tonēti aizmugurējie logi 
• Stūres rats ar Nappa ādas apdari
•  18“  vieglmetāla diski

BRAUKŠANA
• Renault MULTI-SENSE (darbojas atkarībā no modeļa un aprīkojuma)
• LED Pure Vision® lukturi
• Atruma ierobežojuma regulators
• Automātiskā stāvbremze (elektromehāniska)

KOMFORTS
•  Priekšējie sēdekļi ar manuālu augstuma un jostas vietas atbalsta regulēšanu
• “Karājoša’’ viduskonsole 
• Aizkari aizsardzībai pret saules stariem pie otrās sēdekļu rindas sānu logiem
• Elektriski regulējami un pielokāmi durvju spoguļi ar atmiņu
• 3 neatkarīgas sēdvietas otrajā sēdekļu rindā
• Interjera konfigurācija One Touch (elektriski atlokāmi sēdekļi ar centralizētu  
 vadību no bagāžas nodalījumā uzstādītās Renault R-Link 2 multimediju  
 sistēmas)
• Brīvroku Renault atslēgkarte ar sveiciena funkciju

• Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie logi ar viegla pieskāriena       
 slēdžu vadību
• Easy Life uzglabāšanas nodalījums priekšejā mērinstrumentu panelī: ar  
 dzesēšanas funkciju un apgaismots
•  Elektrohroma iekšējais atpakaļskata spogulis
• Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma

MULTIVIDE
• R-LINK 2 Multimēdiju sistēma ar digitalālo audio sistēmu (DAB), Surround     
 sound sistēmu un navigāciju 
• 8.7 collu kapacitīvais ekrāns ar skārienjutīgas tālummaiņas iespēju

DROŠĪBAS UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS
• Elektriskais stūres pastiprinātājs
• ABS ar avārijas bremžu palīgsistēmu
• Dinamiskā stabilitātes kontroles sistēma ESC ar Hill Start Assist   
 (palīgsistēma kustības uzsākšanai prêt slīpumu)
• ESM sistēma (Energy Smart Management)
• Borta dators ar multifunkcionālu TFT krāsu ekrānu
• Gaismas un lietus sensors
• Audio un vizuāls atgādinājums par drošības jostas piesprādzēšanu
• Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa drošības spilveni (ir iespējams atslēgt  
 priekšējā pasažiera gaisa drošības spilvenu)
• Sānu drošības spilveni vadītājam un pasažierim galvas un krūšu aizsardzībai
• Sānu drošības aizkari pirmajā un otrajā sēdekļu rindā
• Automātiska durvju nobloķēšana braukšanas laikā
• Isofix stiprinājumu sistēma otrās sēdekļu rindas 3 sēdvietām
• Riepu spiediena kontrole
• Riepu remonta komplekts
• Aklās zonas pārskata sistēma 
• Stāvvietā novietošanas palīgs Parking Assist priekšā / aizmugurē / no sāniem

Attēlā redzama ar papildaprīkojumu



INITIALE PARIS 19“

DIZAINS
•  Brūnas krāsas mērinsturmentu panelis ar šuvēm 

(pelēkas šuves kā bezmaksas izvēles iespēja)
• Nappa ādas apdare pelēkbrūnā krāsā, brūna krāsā     
 (kā bezmaksas izvēles iespēja)
•  Dekoratīvs viduskonsoles apšuvums “Silver Wood“ 

(gaiši pelēks panelis pieejams kā bezmaksas izvēles 
iespēja)

• INITIALE PARIS modeļa marķējums
• 19“ vieglmetāla diski

KOMFORTS
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi ar regulējamu augstumu    
 un jostasvietas atbalstu, masāžas un   
 ventilācijas funkcijam
• 5 Relax galvas balsti
• Atermisks vējstikls
• Gaisa kondicionēšanas papildu modulis
• Elektriski vadāma bezkontakta bagāžas nodalījuma  
 durvju atvēršana 
• Parkošanās sistēma “Easy Park Assist” (parkošanās  
 sistēma priekšā / aizmugurē / sānos, atpakaļskata  
 kamera un stāvvietā novietošanas palīgs) 

MULTIVIDE
• Multimēdiju sistēma  R-LINK 2 ar digitālo audio  
 sistēmu (DAB), ar skaņu sistēmu Bose® Surround  
 Sound System, 11 skaļruņiem un zemfrekvences  
 skaļruni kā arī funkciju “Active Noise Control” (aktīvā  
 trokšņu mazināšanas sistēma)

DROŠĪBAS UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS 
•  Safety Pack:

– aktīvā bremzēšanas palīgsistēma
– drošas distances kontroles sistēma

• Visio System:
– braukšanas joslu uzturēšanas sistēma
– automātiska tuvo gaismu pārslēgšana
– ātruma pārsniegšanas  brīdinājuma ierīce un ceļa  

zīmju atpazīšanas funkcija

Mērinstrumentu panelis pelēki-brūnā krāsā Ādas polsterējums pelēki-brūnā krāsā

Centrālās konsoles 
dekoratīvais panelis gaiši 
pelēkā krāsā ar rakstu

Centrālās konsoles 
dekoratīvais panelis ar 
“Silver Wood” krāsojumu

Aprīkojums
INITIALE PARIS (ZEN+)

Attēlā redzama ar papildaprīkojumu



Izmēri

IZMĒRI (mm)
A Riteņu bāze 2 884
B Kopējais garums 4 857
C Priekšējā pārkare 1 034
D Aizmugurējā pārkare 939
E Priekšējo riteņu bāzes platums (18“) 1 630
F Aizmugurējo riteņu bāzes platums (18“) 1 621

G Kopējais platums / ar durvju spoguļiem/ ar salocītiem durvju 
spoguļiem

1 888 / 2 128 /
1 914

H Augstums (bez kravas) 1 677
H1 Augstums ar atvērtu bagāžas nodalījuma lūku 2 106
J Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums  (bez kravas) 710
K Klīrenss, piekrauts 160

L Vieta kājām ceļgalu augstumā 2.rindā 308
M Priekšējais interjera platums elkoņa augstumā 1 549
M1 Aizmugurējais interjera platums elkoņu augstumā 1 543
N Priekšējais interjera platums plecu augstumā 1 494
N1 Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā 1 480

P Gabarītaugstums priekšējai sēdvietai (priekšējām sēdvietām) 
1.rindā, mērīts ar 14 grādu slīpumu (fiksēts / atverams jumts) 906 / 876

P1
Gabarītaugstums aizmugures sēdvietai (aizmugures 
sēdvietām) 2.rindā, mērīts ar 14 grādu slīpumu 
(fiksēts / atverams jumts)

874 / 840

Y Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums / maksimālais 
bagāžas nodalījuma platums 870 / 1 160

Y1 Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums 1 140

Y2 Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām 1 090
Z Bagāžnieka atvēršanas augstums 800

Z1 Maksimālais kravas platformas garums ar nolocītiem 
aizmugurējiem sēdekļiem 2 020

Z2 Maksimālais kravas garums aiz aizmugurējā sēdekļa atzveltnes 1 075
Z3 Bagāžas nodalījuma augstums līdz plauktam 460



Iepazīstiet Renault ESPACE 
www.renault.lv

Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek 
par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko 
iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta. 

Renault rekomende
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