
Renault SCENIC & GRAND SCENIC



De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Renault SCENIC-gamma. 
Raadpleeg uw Renault-verdeler om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.





Het is een mooie tijd om kinderen te hebben. En om ze binnen 
te rijden in het nieuwe tijdperk van de neo-monovolume. Met de 
nieuwe generatie van SCENIC schuilt innovatie in elk hoekje. Dit is 
merkbaar in zijn volledig hertekende lijn die een uiterst verleidelijke 
uitstraling creëert. Of in zijn ingenieuze moduleerbaarheid die zich 
aan alle gebruiksdoeleinden van uw gezin aanpast. Daarnaast 
beschikt hij over de allernieuwste technologieën die Renault heeft 
ontwikkeld om al uw ritten een extra dosis comfort, sereniteit en 
connectiviteit te geven. SCENIC en GRAND SCENIC vinden zichzelf 
opnieuw uit om nog beter te beantwoorden aan de behoeften van 
de gezinnen van vandaag en morgen.

SCENIC 
en GRAND SCENIC, 
de monovolumes 
heruitgevonden







Originaliteit en nieuwe ideeën staan centraal in het DNA 
van SCENIC en GRAND SCENIC. Met hun energiezuinige 
'tall & narrow'-banden met lage rolweerstand op velgen 
van twintig duim kunnen ze prat gaan op proporties die 
nooit eerder te zien waren op een seriemodel. Bovendien 
bieden ze een compleet gamma aan velgen, zoals  
de 'Exception Aerodesign'-velgen met aerodynamisch uitziende  
'add-ons'. Ook de tweekleurige koetswerken zetten het 
krachtige lijnenspel van beide monovolumes in de verf.  
De C-vormige koplampen doen (bij bepaalde versies) een beroep 
op de 'Full LED Pure Vision'-technologie en achteraan krijgen 
de lichten een 3D-effect dankzij de 'Edge Light'-technologie. 
Een opvallende lichtsignatuur.

Uitgesproken 
moderniteit





SCENIC en GRAND SCENIC, die alles in het teken 
stellen van het welzijn van hun inzittenden, tonen 
zich ook praktischer. Hun interieur wordt verlicht 
door een glazen panoramadak en vormt een ware 
leefruimte, die in het geval van GRAND SCENIC nog 
ruimer is en plaats biedt aan zeven inzittenden. 
De uitgebreide uitrusting vergemakkelijkt het 
dagelijkse leven, denk maar aan het 'One Touch'-
moduleerbaarheidssysteem van Renault: een druk op 
het aanraakscherm van het nieuwe Renault R-LINK 2- 
systeem (of vanaf de kofferbediening) volstaat 
om de achterzetels neer te klappen tot een vlakke 
koffervloer. De achterbank (2/3-1/3) met duidelijk 
afgebakende plaatsen is verschuifbaar voor een 
optimaal gebruik van de interieurruimte.

Gezinssuite



Met een totaal van 63 liter aan opbergvakken zijn SCENIC en GRAND SCENIC recordhouder in hun klasse. Dat komt in de eerste plaats door de verschuifbare 
'Easy Life'-console, een iconische voorziening van SCENIC. Met dit 13 liter grote opbergvak kunnen inzittenden het interieur naar wens configureren: een 
cockpitsfeer voor de bestuurder met de console vooraan of een gemeenschappelijke ruimte voor het hele gezin met de console achteraan. Het opbergvak 
met geïntegreerde armsteun vooraan is verlicht. Achteraan omvat de console naast een uitneembaar opbergvak ook twee USB-poorten, een Jack-aansluiting 
en een 12V-stopcontact. Zo eenvoudig dat het lijkt alsof het door kinderen is ontworpen. Eveneens handig is de grote 'Easy Life'-schuif voorin (11,5 liter), 
inclusief koelfunctie en kluis. Ideaal om persoonlijke voorwerpen op te bergen.

Uitgekiende ideeën







Comfortabel, ruim, naar wens moduleerbaar: Nieuwe GRAND SCENIC kan pronken met ongekende sensaties. Met zijn zeven plaatsen vervoert hij moeiteloos 
het hele gezin. De 1/3-2/3 verschuifbare achterbank op de tweede zetelrij laat zich net als de twee onafhankelijke zetels op de derde rij wegklappen met 
het 'One Touch'-systeem. Het laadvolume bedraagt dan 533 dm³ en de volledig vlakke koffervloer vergemakkelijkt het laden van bagage.

Een ruimte vol vrijheid



Een concentraat van technologie

Welkom in de privécockpit van SCENIC en GRAND SCENIC. Het nieuwe multimediasysteem R-LINK 2 werpt zich op als een centrum voor controle en 
geconnecteerde diensten: het verticale 8,7”-scherm kreeg een centrale plaats in het interieur en toont zich intuïtief en reactief. Het geeft toegang tot diverse 
functies zoals MULTI-SENSE, dat de keuze biedt uit vijf rijmodi en vijf verschillende lichtsferen. Het nieuwe head-up display geeft u dan weer rechtstreeks 
toegang tot alle nuttige informatie voor een serene rijervaring, zonder dat u daarvoor uw blik van de weg moet afwenden. Ouders hebben immers ook 
recht op hun plezier…









Rijden krijgt elke dag weer iets gedistingeerds dankzij het opvallende design en de exclusieve afwerking van Renault SCENIC en GRAND SCENIC INITIALE PARIS.  
Het tweekleurige koetswerk, het glazen dak, het verchroomde radiatorrooster en de 20” alu velgen geven u een nieuwe kijk op reizen. Met hun specifieke 
koetswerkkleur Amethistzwart koppelen SCENIC en GRAND SCENIC INITIALE PARIS elegantie aan eigentijdsheid.

Reis in eerste klas







Comfort en verfijning

Het interieur van Renault SCENIC en GRAND SCENIC INITIALE PARIS besteedt bijzondere aandacht aan elk detail. De zetels in nappaleder, uitgevoerd 
in zwart of in grijstinten, en de zorgvuldig geselecteerde materialen creëren een sfeer van raffinement. Zowel in de stad als tijdens lange ritten geniet  
u samen van rijden in alle kalmte en rust.



Met de geconnecteerde tablet Renault R-LINK 2 
en zijn grote verticale capacitieve aanraakscherm 
van 8,7 duim kunt u er met volle overgave van 
genieten. Recht voor u, binnen handbereik, 
beschikt u over een ware controletoren 
en digitale commandopost... De functie 
'Voertuig' nodigt u uit om te genieten van het  
MULTI-SENSE-systeem, van de moduleerbaarheid 
van de 'One Touch'-achterzetels en van 
de verschillende rijhulpsystemen. Met de 
navigatiefunctie beschikt u bovendien over kaarten 
van TomTom, en de TomTom Traffic-service. Maak 
het u ook gemakkelijk met de handenvrije telefonie 
via Bluetooth® en toegang tot uw favoriete 
tracks in het multimediagedeelte. En dat is nog  

niet alles want Renault R-LINK 2 gaat nog verder 
en biedt u een brede waaier aan toepassingen  
die zich even gemakkelijk laten gebruiken en 
personaliseren als uw persoonlijke tablet. 
In de R-LINK store vindt u tal van apps en 
geconnecteerde diensten. En om uw voorkeuren en 
die van uw gezin nooit te verliezen, onthoudt het 
systeem tot zes verschillende afstellingsprofielen 
(airconditioning, zetels, enz.). Ideaal voor grote 
gezinnen. Met Apple CarPlay™ krijgt u rechtstreeks 
via het scherm van het R-LINK 2 eenvoudig 
toegang tot de apps op uw smartphone die 
geschikt zijn voor gebruik tijdens het rijden.

Geconnecteerde 
reizen







Echt rijplezier begint bij sereniteit. Door u te laten genieten van de allernieuwste rijhulptechnologieën, een must voor uw veiligheid en comfort, staan beide 
versies van de SCENIC garant voor rustigere en meer verantwoorde ritten. Zo waakt de vermoeidheidsdetectie over u om de rest van uw gezin gerust te 
stellen. De rijstrookassistent corrigeert het traject wanneer de monovolume van zijn rijstrook afwijkt zonder dat u de richtingaanwijzer hebt geactiveerd. 
De actieve noodremhulp (AEBS) met voetgangersdetectie maakt ritten in de stad veiliger.

Geïntegreerde intelligentie



SCENIC en GRAND SCENIC staan u bij in alle omstandigheden. De wegrijhulp voor hellingen vergemakkelijkt het vertrekken. 'Full Led'-koplampen maken 
uw nachtelijke ritten veiliger: wanneer u andere voertuigen nadert, gaan ze automatisch over naar de dimlichtstand en met de bochtfunctie volgen 
de koplampen alle kronkels in de weg. De nieuwe ESC- en ABS-systemen (elektronische stabiliteitscontrole en antiblokkeerremsysteem) verzekeren  
de beheersing van uw wagen, ongeacht het gripniveau.

Vermoeidheidswaarschuwing
Met de nieuwe trajectanalyse detecteert en waarschuwt Renault SCENIC u voor elke 
onregelmatigheid, veroorzaakt door vermoeidheid.

Easy Park Assist
Helpt u om uw wagen gemakkelijk te parkeren, parallel met, haaks op of schuin op de weg.  
Met behulp van de sensoren meet het systeem de beschikbare ruimte alvorens het stuur van 
u over te nemen tijdens het manoeuvre.

Persoonlijke assistenten



Adaptieve snelheidsregelaar 
Houd een veilige afstand aan ten opzichte van uw voorligger. De adaptieve snelheidsregelaar 
past de ingestelde snelheid automatisch aan om een veilige afstand aan te houden. 

Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
Met dit systeem kunt u uw rijstijl aanpassen aan de informatie op de verkeersborden die  
de camera heeft herkend. U wordt hierover geïnformeerd door een visueel alarm op het dashboard.
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1. Weergave van instrumenten. Elke modus heeft een eigen weergavestijl en gegevensset. 2. Automatische klimaatregeling met twee temperatuurzones. Regel de interieurtemperatuur 
en bespaar energie in de ecomodus. 3. Lichtsfeer. Laat u onderdompelen in een groene, blauwe, sepia, rode of violette sfeer. 4. Massagezetel voor bestuurder. De massagefunctie met 
regelbare intensiteit, die is voorbehouden aan de comfortmodus, garandeert een uitzonderlijk welzijn. 5. Stuurinspanning. U beschikt over een intelligente stuurinrichting. De weerstand 
van het stuur houdt rekening met de gekozen modus. 6. Motorrespons. De reactiesnelheid bij acceleraties verandert naargelang de gekozen modus, alsof u telkens van auto verandert.  
7. Motorklank. Van rustgevend tot pittig. Perfect afgestemd op uw dynamische wensen.



U zit boordevol ideeën, uw wensen evolueren, de ene dag  
hebt u zin in sport, de andere dag houdt u het liever wat rustiger... 
Met het MULTI-SENSE-systeem past u het rijgedrag van uw 
SCÉNIC aan uw humeur van het moment aan. Met een druk 
op de toets op de middenconsole krijgt u toegang tot vijf 
verschillende modi: Neutraal, Sport, Comfort, Persoonlijk, ECO.  
MULTI-SENSE reageert onmiddellijk. De respons van de 
motor, de gevoeligheid van het gaspedaal, de snelheid van 
de schakelovergangen, de stijfheid van de stuurinrichting,  
de massagefunctie van de bestuurderszetel en de lichtsfeer 
van het interieur laten zich volledig naar uw hand zetten. Sepia, 
rood, blauw, violet, groen, de kleuren van de centrale lichtrails, 
de lichtpunten in de voor- en achterdeuren, de schermen op 
het dashboard en de R-LINK 2-tablet passen zich aan om uw 
temperament van het moment te weerspiegelen. Alsof u vijf 
verschillende monovolumes had...

Rijsensaties





De ingenieurs van Bose® en Renault hebben nauw 
samengewerkt om een surroundklank te ontwerpen op maat 
van Nieuwe SCENIC. Dertien ideaal gepositioneerde luidsprekers 
vormen het interieur van SCENIC om tot een groot auditorium. 
Dankzij de centrale luidspreker voorin worden stemmen en 
instrumenten weergegeven met een ongekend niveau van 
realisme en verfijning. De Surround-luidsprekers dompelen u 
samen met de Surround-technologie van Bose® onder in een 
onuitgegeven klankervaring. Elke passagier van SCENIC wordt 
in vervoering gebracht en omhuld door de muziek.

Bose® Surround-
klank op maat





Opbergruimte troef

Als echte kampioenen van de intelligente opbergruimte bieden SCENIC en GRAND SCENIC behalve het grote opbergvak in de verschuifbare 
centrale console en de Easy Life-schuif ook tal van praktische vakken. Denk maar aan het compartiment onder de vloer, waarin u minder 
vaak gebruikte voorwerpen uit het zicht kunt opbergen. Bovenop de instant moduleerbaarheid van het One-Touch-systeem, dat de 
gewenste achterzetels in een handomdraai neerklapt tot een vlakke laadvloer, kan de voorste passagierszetel worden neergeklapt tot 
een tafeltje. Ideaal voor een maximale laadlengte.





Chromo zone  De kleuren van uw Renault SCENIC en GRAND SCENIC

Creatief atelier  De interieuraankledingen en uitrustingen

Essentiële accessoires  Uitrustingen die staan voor een stijl

Vrijloop  De motoren

Uitrusting en opties  De volledige lijst

Afmetingen  Volumes en maatschema’s



Chromo zone



* Niet-metaalkleur. 
** Speciale metaalkleur. 
(1) Enkel op SCENIC.
(2) Enkel op GRAND SCENIC.
(3) Enkel op INITIALE PARIS.



Creatief atelier

20”-velgen met sierwieldoppen 
Aerodesign

LIFE

STANDAARDUITRUSTING

 ABS met remhulpsysteem
 Vertrekhulp op hellingen HSA
 Bestuurdersairbag met  
geprogrammeerde ontplooiing
 Ontkoppelbare passagiersairbag met 
geprogrammeerde ontplooiing
 Zijdelingse airbags vooraan
 Gordijnairbags voor- en achteraan
 In de hoogte regelbare hoofdsteunen 
achteraan
 In de hoogte regelbare 
veiligheidshoofdsteunen vooraan
 Verschuifbare achterbank met 3 individuele 
zitplaatsen van dezelfde breedte, 
antidoorglijuitrusting en neerklapbare  
zitting en rugleuning 1/3-2/3
 3-puntsveiligheidsgordels achteraan 
met geïntegreerde krachtbegrenzer en 
gordelspanner op de zijdelingse zitplaatsen
 In de hoogte regelbare veiligheidsgordels 
vooraan met dubbele gordelspanner
 Automatische deurvergrendeling  
tijdens het rijden

 Centrale deurvergrendeling met 
radiofrequentie afstandsbediening
 Manuele airconditioning
 Luchtroosters voor de achterste plaatsen
 Elektronische trajectcontrole ESC met 
antislipsysteem ASR
 Kofferverlichting
 Begeleidingsverlichting
 Ruitenwissers vooraan met regelbare interval
 LED-dagrijlichten vooraan
 ECO-modusfunctie
 Actief noodremhulpsysteem AEBS met 
voetgangersdetectie
 Aanduiding van de buitentemperatuur
 20”-velgen met sierwieldoppen "Aerodesign"
 Bandenopblaaskit met compressor
 Elektrische ruiten voor- en achteraan  
met impulsbediening
 Make-upspiegel aan bestuurders- en 
passagierszijde
 Boordcomputer

 Geluidswerende voorruit (Diesel)
 Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur
 Deurhandgrepen binnen in "chroom"
 12V-aansluiting
 Radio tuner DAB, Bluetooth, Plug & Music,  
6 LS met bediening aan het stuur
 Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
 Snelheidsregelaar en -begrenzer
 Elektrische en verwarmde buitenspiegels in 
koetswerkkleur
 Stoffen zetelbekleding "Life"
 In de hoogte regelbare bestuurderszetel 
 Isofix-bevestiging voor kinderzitje op 
de passagiersplaatsen vooraan en opzij 
achteraan
 Bandendrukcontrolesysteem
 Getinte ruiten
 In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel



Creatief atelier

STANDAARDUITRUSTING = LIFE +

 Centrale armsteun achteraan
 Parkeerhulp voor- en achteraan
 Vermoeidheidswaarschuwing
 Rijstrookwaarschuwing
 Renault handenvrije instap- en startkaart 
 Automatische omschakeling dim/grootlichten
 Afzonderlijk instelbare automatische 
airconditioning met antivervuilingssensor
 Verschuifbare centrale opbergconsole  
met armsteun 
 Ruitenwissers vooraan met regensensor 
 Elektrische parkeerrem
 Alu 20”-velgen ”Celsium”

 Verlichte make-upspiegels
 Opbergzakje op de rugleuning van  
de voorzetels
 Lederen versnellingspookknop
 12V-aansluiting achteraan en in de koffer
 Mistkoplampen
 Koplampen met automatische ontsteking
 Renault R-LINK 2 : multimediasysteem 
met aanraakscherm 7” in kleur, bediening 
aan het stuur, spraakbediening, navigatie 
TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio 
dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth®, Plug 
& Music, compatibel met Apple CarPlay®, 
6 LS en internet diensten ”TomTom Traffic + 
Connectivity” gedurende 3 jaar
 Elektrisch inklapbare buitenspiegels

 Zonnegordijnen op de zijruiten achteraan
 Stoffen zetelbekleding ”Limited#2”
 Deurdrempels met monogram Limited
 Bestuurderszetel met verstelbare lendensteun
 TFT-instrumentenbord 7” in kleur
 Donkergetinte ruiten achteraan
 Stuurwiel in imitatieleder

LIMITED#2

Jantes alu 20” Celsium



Creatief atelier

INTENS

Alu 20”-velgen Exception

Zetelbekleding stof/imitatieleder ”Bose®”

STANDAARDUITRUSTING = 
LIMITED#2 +

 Alu 20”-velgen ”Exception”
 One-Touch functie
 Renault Multi-Sense
 Zonder zonnegordijnen op de zijruiten 
achteraan
 Zetelbekleding stof/imitatieleder ”Bose®”
 In de hoogte regelbare en neerklapbare 
passagierszetel
 Verlichte en gekoelde Easy Life-opberglade



Creatief atelier

Alu 20”-velgen Quartz Zetelbekleding stof/imitatieleder 
”Bose®”

Lederen zetelbekleding in lichtgrijs (optie)Lederen zetelbekleding in donker  
carbon (optie)

BOSE EDITION

STANDAARDUITRUSTING = INTENS + 

 Bose® Sound System : 11 LS + 1 subwoofer +  
digitale versterker
 Bijkomende bochtenverlichting
 Alu 20”-velgen ”Quartz”
 Kinderobservatiespiegel
 Schildering dak en buitenspiegels in een 
andere kleur dan het koetswerk
 LED-koplampen ”Pure Vision”
 Renault R-LINK 2 : multimediatablet met 
aanraakscherm 8,7” in kleur, bediening aan het 
stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® 
LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner 
DAB Auditorium, Bluetooth®, Plug & Music, 
compatibel met Apple CarPlay™, 6 LS en 
internetdiensten ”HD Traffic + Connectivity” 
gedurende 3 jaar
 Zelfdimmende achteruitkijkspiegel

 Zetelbekleding stof/imitatieleder ”Bose®”
 Deurdrempels met monogram Bose®

 Bestuurderszetel met verstelbare zitlengte
 Nappa lederen stuurwiel



STANDAARDUITRUSTING =  
BOSE EDITION +

INITIALE PARIS



1.

3.

5.

4.

7.

6.

2.

8.

1. Verchroomde buitenspiegel-
behuizingen. Maak uw auto nog 
eleganter met de verchroomde 
buitenspiegelbehuizingen. 2. Omkeerbare 
koffermat. Op maat gemaakt en van 
superieure kwaliteit om uw koffer 
duurzaam te beschermen. Dit omkeerbare 
tapijt van stof en rubber is geschikt 
voor elk type van gebruik. 3. Verlichte 
deurdrempels. De witte drempelverlichting 
met vertraagde uitschakeling trekt dag 
en nacht de aandacht. De aluminium 
drempelplaatjes met Renault-opschrift 
beschermen bovendien de drempels van 
uw wagen. 4. Kofferdrempel. Verfraai 
en bescherm de achterbumper met deze 
kofferdrempelbeschermer. 5. Renault 
stelt u de Pack kofferinrichting voor, 
samengesteld uit deze 2 accessoires. 
Met de plooibare opbergbox met twee 
hoofdvakken, een zijvak en versterkte 
bodem vinden uw dagelijkse gebruiks 

voorwerpen elk een eigen plaatsje. De 
flexibele kofferorganisator maakt een einde 
aan flessen en andere voorwerpen die 
tegen elkaar aanbotsen. Hij wordt gewoon 
met velcro vastgemaakt aan het koffertapijt 
en houdt de opbergbox of andere 
voorwerpen op hun plaats tijdens het 
vervoer. 6. Kleerhanger op hoofdsteun. 
Erg nuttig om kleding verzorgd op te 
bergen op de rugleuning van de voorzetel. 
Verwijderbaar en eenvoudig te installeren. 
7. Hoogwaardige stoffen vloermatten. 
Geef uw wagen een extra bescherming. 
Deze gepersonaliseerde vloermatten op 
maat zijn snel te plaatsen dankzij speciaal 
daartoe voorziene bevestigingsclips. 
8. De verduisterende zonneschermen 
bieden optimale bescherming tegen 
zonnestralen. Gemakkelijk te monteren 
en demonteren. Beschikbaar voor alle 
ruiten achteraan en achterruit.

Stijl en Comfort



1.

2. 4.3. 5.

Accessoires

Vrije tijd
1. Wegklapbare trekhaak voor fietsdragers. Opteer 
nu voor een trekhaak die zich in een beweging laat 
wegklappen: hij verdwijnt achter de bumper en 
vrijwaart het design van uw auto. Deze originele 
Renault-trekhaak is perfect compatibel met uw wagen. 
2. Moduleerbare EasyFlex-kofferbescherming. 
Slipwerend en waterdicht. Ze laat zich in alle eenvoud 
in- en uitplooien en past zich aan de positie van de 
achterzetels aan. Wanneer ze volledig uitgeplooid is, 
bedekt ze de volledige kofferruimte. 3. Aluminiwum 
QuickFix-dakstangen met dakkoffer Urban Loader. 
Laten zich gemakkelijk en zonder gereedschap monteren 
dankzij het innovatieve QuickFix-systeem. Ze zijn 
ideaal om fietshouders, skihouders of een dakkoffer 
te vervoeren als aanvulling op de bagageruimte 
van de wagen. 4. Omkeerbare kofferbak. Ideaal 
om gemakkelijk allerhande producten te vervoeren, 
onder meer vuilmakende voorwerpen. Beschermt 
doeltreffend het originele tapijt en past perfect in de 
kofferruimte van uw auto. 5. Smartphonehouder op 
ventilatierooster - magnetisch. Geniet volop en in alle 
veiligheid van uw smartphone terwijl u rijdt. Klein en 
onopvallend, de houder past perfect in het design van uw 
voertuig. Dankzij het magneetsysteem bevestigt u uw 
smartphone snel en eenvoudig op het ventilatierooster 
van uw voertuig. U kunt de houder ook gemakkelijk van 
het ene naar het andere voertuig verplaatsen.



Vrijloop
TCe 115 GPF TCe 140 GPF TCe 140 EDC GPF TCe 160 EDC GPF Blue dCi 120 Blue dCi 120 EDC Blue dCi 150 Blue dCi 150 EDC

HOMOLOGATIE
Fiscaal vermogen (pk) 7 7 7 7 9 9 9 9
Aantal plaatsen 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7*

MOTOR
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cilinderinhoud (cm3) 1332 1332 1332 1332 1749 1749 1749 1749
Aantal cilinders / Aantal kleppen 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min 85 (116) - 4500 103 (140) - 5000 103 (140) - 5000 117 (159) - 5500 88 (120) - 3500 88 (120) - 3500 110 (149) - 3500 110 (149) - 3500
Max. koppel Nm bij tr/min 220 - 1500 240 - 1600 240 - 1600 270 - 1800 300 - 1500 300 - 1500 340 - 1750 340 - 1750
Type injectie turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct
Brandstof benzine benzine benzine benzine diesel diesel diesel diesel
Stop & Start serie serie serie serie serie serie serie serie
Roetfilter serie serie serie serie serie serie serie serie

VERSNELLINGSBAK
Type manueel manueel EDC EDC manueel EDC manueel EDC
Aantal versnellingen vooruit 6 6 7 7 6 6 6 6

STUURINRICHTING
Bekrachtiging Variabele, elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel (m) tussen stoepranden 11,2 / 11,4* 11,2 / 11,4* 11,2 / 11,4* 11,2 / 11,4* 11,2 / 11,4* 11,2 / 11,4* 11,2 / 11,4* 11,2 / 11,4*

REMMEN
Voorwielen geventileerde schijven (320 x 28 mm)
Achterwielen volle schijven (290 x 11 mm)

WIELEN - BANDEN
Banden 195/55 R20 95H 195/55 R20 95H 195/55 R20 95H 195/55 R20 95H 195/55 R20 95H 195/55 R20 95H 195/55 R20 95H 195/55 R20 95H
Stalen reservewiel optie optie optie optie optie optie optie optie

INHOUD
Brandstoftank (l) 52 / 53* 52 / 53* 52 / 53* 52 / 53* 52 / 53* 52 / 53* 52 / 53* 52 / 53*

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 182 195 195 200 195 210

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC cyclus
CO2-uitstoot (g/km) 135 / 139* 135 / 139* 131 131 126 124 126 126
Categorie CO2/Verbruik D D D D D C D D
Stadscyclus (l/100 km) 7,6 7,6 / 7,7* 6,7 7,4 5,7 5,3 5,7 5,6
Wegcyclus (l/100 km) 5 / 5,2* 5 / 5,2* 5,1 4,9 4,2 4,3 4,2 4,3
Volledige cyclus (l/100 km) 5,9 / 6,1* 5,9 / 6,1* 5,7 5,8 4,8 4,7 4,8 4,8

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht 1604 / 1679* 1628 / 1703* 1632 / 1707* 1607 / 1828* 1784 / 1858* 1637 / 1829* 1785 / 1859* 1785 / 1859*
Hoogst toegelaten gewicht 2019 / 2217* 2043 / 2241* 2047 / 2245* 2170 / 2366* 2199 / 2396* 2170 / 2367* 2200 / 2397* 2200 / 2397*
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep 3519 / 3717* 3543 / 3741* 3547 / 3745* 3670 / 3866* 3699 / 3896* 3670 / 3867* 3700 / 3897* 3700 / 3897*
Aanhanger met remmen 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Aanhanger zonder remmen 750 / 745* 750 750 750 750 750 750 750
* op GRAND SCENIC
Technische kenmerken onder voorbehoud van definitieve homologatie.



Uitrusting en opties
LIFE LIMITED#2 INTENS BOSE EDITION INITIALE 

PARIS

VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEEM
VEILIGHEID
ABS met remhulpsysteem
Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
Zijdelingse airbags vooraan
Gordijnairbags voor- en achteraan
3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanner op 
de zijdelingse zitplaatsen
In de hoogte regelbare 3-puntsveiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening
Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR
Bandenopblaaskit met compressor
Voorlopig stalen reservewiel 17” ¤(1) ¤(1) ¤(1) ¤(1) ¤(1)

Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de passagiersplaatsen vooraan en opzij achteraan
Bandendrukcontrolesysteem

RIJHULPSYSTEEM
Head up-display in kleur - - ¤ (Night-pack) ¤ (Cruising-pack)
Vertrekhulp op hellingen HSA
Parkeerhulp vooraan -
Vermoeidheidswaarschuwing -
Afstandsradar - - ¤ (Techno-pack) ¤ (Cruising-pack)
Rijstrookwaarschuwing -
Rijstrookassistent - - ¤ (Techno-pack) ¤ (Cruising-pack)
Dode hoek-waarschuwing - ¤ (Parking-pack) ¤ (Easy Parking-pack) ¤ (Easy Parking-pack)
Achteruitrijcamera - ¤ (Parking-pack) ¤ (Easy Parking-pack) ¤ (Easy Parking-pack)
Automatische omschakeling dim/grootlichten -
Easy Park Assist - - ¤ (Easy Parking-pack) ¤ (Easy Parking-pack)
Bijkomende bochtenverlichting - - ¤ (Night-pack)
ECO-modusfunctie
Elektrische parkeerrem -
Actief noodremhulpsysteem AEBS met voetgangersdetectie
Boordcomputer
Koplampen met automatische ontsteking -
Mistkoplampen -
LED-koplampen "Pure Vision" - - ¤ (Night-pack)
Achteruitrijradar -
Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm

Adaptieve snelheidsregelaar - - - ¤ (Cruising-pack) 
(TCe EDC-dCi 150)

Snelheidsregelaar en -begrenzer

DESIGN
BUITENDESIGN
Dakstaven in de lengte (op Grand SCENIC) - ¤ ¤
LED-dagrijlichten vooraan
20”-velgen met sierwieldoppen "Aerodesign" - - - -
Alu 20”-velgen ''Celsium" - - - -
Alu 20”-velgen "Exception" - - - -
Alu 20”-velgen "Quartz" - - - -
Alu 20”-velgen "INITIALE PARIS" - - - -
Metaalkleur ¤ ¤ ¤ ¤
Speciale metaalkleur ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Schildering dak en buitenspiegels in een andere kleur dan het koetswerk - ¤ ¤
Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur
Donkergetinte ruiten achteraan -
Getinte ruiten

INTERIEURDESIGN
Deurdrempels in "chrome" - -
Opbergzakjes op de rugleuning van de zetels vooraan -
Deurhandgrepen binnen in "chroom"
Lederen versnellingspookknop -
Leder zetelbekleding donker carbon - - - ¤(2) -
Leder zetelbekleding lichtgrijs - - - ¤(2) -
Stoffen zetelbekleding "Life" - - - -



LIFE LIMITED#2 INTENS BOSE EDITION INITIALE 
PARIS

Stoffen zetelbekleding "Limited#2" - - - -
Zetelbekleding stof/imitatieleder "Bose®" - - -
Leder zetelbekleding zwart of met kleurgradaties "INITIALE PARIS" - - - -
Instrumentenbord TFT 7” in kleur -
Stuurwiel in imitatieleder - - -
Nappa lederen stuurwiel - - -

COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
Centrale armsteun achteraan - -
In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan
In de hoogte regelbare comforthoofdsteunen vooraan - - - ¤ (Leder + Winterpack)
Verschuifbare achterbank met 3 individuele zitplaatsen van dezelfde breedte, 
antidoorglijuitrusting en neerklapbare zitting en rugleuning 1/3-2/3
Bagagescherm
Renault handenvrije instap- en startkaart -
Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingsensor -
Manuele airconditioning - - - -
Luchtroosters voor de achterste plaatsen
Verschuifbare centrale opbergconsole met armsteun -
Interieursfeerverlichting - -
Kofferverlichting
Begeleidingsverlichting
Ruitenwissers vooraan met regelbare interval
Ruitenwissers vooraan met regensensor -
Aanduiding van de buitentemperatuur
Koplampsproeiers - - ¤ (Winterpack) ¤ (Winterpack) -
Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening
Make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde
Verlichte make up-spiegels -
Kinderobservatiespiegel - ¤ (Window-pack) ¤ (Window-pack)
One-Touch functie - ¤ (Flexy-pack)
12V-aansluiting vooraan
12V-aansluiting achteraan en in de koffer -
Renault Multi-Sense - -
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel - ¤ (Window-pack) ¤ (Window-pack)
Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
Elektrisch inklapbare buitenspiegels -
Zonnegordijnen op de zijruiten achteraan - ¤ ¤
Bestuurderszetel met verstelbare zitlengte - - ¤ (Winterpack)
Bestuurderszetel met verstelbare lendensteun -
In de hoogte regelbare bestuurderszetel 
In de hoogte regelbarepassagierszetel - ¤ (Flexy-pack)
Neerklapbare passagierszetel - ¤ (Flexy-pack) -
Verwarmde zetels vooraan - - ¤ (Winterpack) ¤ (Winterpack)
Elektrische voorzetels met geheugen - - - ¤ (Leder + Winterpack)
In de lengte regelbare voorzetels met antidoorglijuitrusting en verstelbare rugleuning
Inklapbare individuele achterzetels op de 3de zetelrij (op Grand Scenic)
Vliegtuigtafeltjes op de rugleuning van de voorzetels - - ¤ (Winterpack) ¤ (Winterpack)
Verlichte en gekoelde Easy Life-opberglade - -
Glazen panoramisch dak - ¤ (Window-pack) ¤ (Window-pack) ¤ ¤
In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel

MULTIMEDIA
Bose® Sound System : 11 LS + 1 subwoofer + digitale versterker - - -
DAB radio tuner, Bluetooth®, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS met bediening 
aan het stuur - - - -

Renault R-LINK 2 : multimediatablet met aanraakscherm 7” in kleur, bediening aan het 
stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, DAB radio dual tuner 
Auditorium, Bluetooth®, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internetdiensten 
"LIVE + Connectivity" gedurende 1 jaar

- - -

Renault R-LINK 2 : multimediatablet met aanraakscherm 8,7” in kleur, bediening aan het 
stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, DAB radio dual tuner 
Auditorium, Bluetooth®, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internetdiensten 
"LIVE + Connectivity" gedurende 1 jaar

- - ¤ (Techno-pack)

 = serie ;   ¤  = optie ;   - = niet beschikbaar.
(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. (2) Geen neerklapbare rugleuning op de passagierszetel. Noodzakkelijk met het Winterpack.



Afmetingen

SCENIC

GRAND SCENIC

Afmetingen (mm) Scenic Grand Scenic
A Totale lengte 4 407 4 635
B Wielbasis 2 734 2 804
C Overbouw vooraan 931 931
D Overbouw achteraan 741 899
E Spoorbreedte vooraan 1 594 1 594
F Spoorbreedte achteraan 1 583 1587
G Totale breedte zonder buitenspiegels 1 866 1 866
G1 Totale breedte met buitenspiegels 2 128 2 128
H Totale hoogte leeg met of zonder dakstaven 1 645 1 655
H1 Totale hoogte leeg met open achterklep 2 069 2 062
J Hoogte laaddrempel leeg 686 680
K Vrije hoogte geladen 170 159
L Knieruimte op de 2de zetelrij 212 109
L1 Knieruimte op de 3de zetelrij - 128
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1 526 1 526
M1 Breedte op ellebooghoogte op de 2de zetelrij 1 488 1 475

Scenic Grand Scenic
M2 Breedte op ellebooghoogte op de 3de zetelrij - 1 275
N Breedte op schouderhoogte vooraan 1 494 1 494
N1 Breedte op schouderhoogte op de 2de zetelrij 1 388 1 417
N2 Breedte op schouderhoogte op de 3de zetelrij - 1 218

P Hoogte onder dak op 14° vooraan  
(met glazen dak) 918 (918) 918 (923)

P1 Hoogte onder dak op 14° op de 2de zetelrij  
(met glazen dak) 869 (856) 886 (879)

P2 Hoogte onder dak op 14° op de 3de zetelrij  
(met glazen dak) - 814

Y Breedte kofferopening bovenaan 1 069 1 087
Y1 Breedte kofferopening onderaan 1 043 1 036
Y2 Breedte tussen de wielkasten achteraan 1 132 1 128
Z Hoogte kofferopening 773 787

Z1 Laadlengte achter voorzetels  
(zonder neergeklapte passagierszetel) 1 688 1 963

Scenic Grand Scenic

Z2 Laadlengte achter 2de zetelrij (Scenic) / 
3de zetelrij (Grand Scenic) 625 419

Z3 Laadhoogte onder het bagagescherm 580 450
Z4 Max. laadlengte (neergeklapte passagierszetel) 2 618 2 847

Koffervolume
Kofferinhoud 7 plaatsen VDA (dm³) - 189
Kofferinhoud 5 plaatsen VDA (dm³) 506 533
Kofferinhoud 7 plaatsen (liters) - 233
Kofferinhoud 5 plaatsen (liters) 572 596



RENAULT DIENSTEN
Onze garanties
Constructeurswaarborg: gedurende 2 jaar, zonder 
kilometerbeperking.
Garantie op lakfouten en corrosie: garantie op lakfouten 
tot 3 jaar en garantie op corrosie tot 12 jaar, zonder 
kilometerbeperking.
Renault Assistance: 24 u/24 en 7 d/7 in geval van 
immobiliserende panne bijna overal in Europa, gedurende  
2 jaar of zonder kilometerbeperking.

Garantie-uitbreiding en 
onderhoudscontract
Garantie-uitbreiding My Warranty
Verleng uw constructeurswaarborg met het  
garantie-uitbreidingscontract My Warranty, tot 5 jaar 
of 150.000 km. Renault Assistance is in het contract 
inbegrepen.

Onderhoudscontract EASYcare
EASYcare, het onderhoudscontract alles inbegrepen: alle 
onderhoudsbeurten in overeenstemming met de normen 
van Renault, de garantie-uitbreiding My Warranty,  
Renault Assistance en de ten laste neming van de  
slijtage-onderdelen (schokdempers, remblokken, 
remschijven, ruitenwissers, enz. met uitzondering van de 
banden). Onderschrijf tot 7 jaar of 200.000 km.

Connected Services
Navigatie: Geniet van vooraf geïnstalleerde wegenkaarten 
in uw auto met gratis updates tijdens de eerste  
36 maanden.
Coyote Series: Anticipeer in real time op gevarenzones en 
ongevallen. Profiteer van 3 maanden gratis gebruik.

TomTom® Traffic & Connectivity: Blijf overal verbonden en 
ontvang real time verkeersinformatie. De eerste  
36 maanden zijn gratis.
Om uw wegenkaarten up te daten en om van de apps te 
genieten, surf naar de R-LINK Store vanuit uw wagen of 
vanop uw computer via https://be.rlinkstore.com/nl/.

Schrijf u in op MY RENAULT.BE
MY Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje én 
een lifestyle magazine in één. Deze handige online dienst 
is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. 
U vindt er ook tips, technische informatie, wedstrijden, 
de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, enz. Surf naar 
www.myrenault.be en schrijf u gratis in.

Hoe ons contacteren?
Per telefoon op 00 32 78 05 11 15 van maandag tot 
en met vrijdag, van 9 u tot 17 u.
Via internet op www.nl.renault.be/contact. 
Per post naar Renault België Luxemburg, 
Klantendienst, W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos.



Het Renault netwerk verbindt zich om

 - Uw vraag via internet/e-mail te beantwoorden binnen de 12 werkuren

 - U de mogelijkheid te bieden het door u gekozen voertuig onmiddellijk of op afspraak te testen

 - U te informeren over uw bestelling tot aan de levering

 - U op het afgesproken uur en aan de afgesproken prijs uw wagen te overhandigen

 - De door u niet bevestigde interventies gratis aan te bieden

 - U een mobiliteitsoplossing aan te bieden aan een voordelig tarief

 - Uw getrouwheid te belonen met bijzondere voordelen, aangeboden via MY Renault







Een gepersonaliseerd aanbod

Motoren TCe 140 GPF & TCe 140 EDC GPF

De TCe 140 GPF benzinemotor met directe injectie en 4.500 t/min 
heeft een vermogen van 140 pk en is de perfecte synthese tussen 
vermogen en efficiëntie. De motor wordt standaard gekoppeld aan een 
manuele zesversnellingsbak, maar is ook verkrijgbaar in combinatie met de  
EDC-zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Hij zal aan al uw 
verwachtingen voldoen en tegelijkertijd duidelijk minder verbruiken.

Motor Blue dCi 120 

Als een synthese van onze meest efficiënte technologieën rijdt de Blue  
dCi 120 motor al even zuinig als krachtig. Gebaseerd op onze expertise in 
de F1 verminderen de stalen zuigers en DLC-klepstoters de interne wrijving, 
terwijl de innovatieve architectuur van zijn nieuwe turbo hem extra punch 
geeft bij lage toerentallen.

Motor TCe 115 GPF

De TCe 115 GPF benzinemotor met directe injectie en turbocompressor 
verschaft u een soepele, responsieve rijervaring dankzij het verbeterde 
rijgedrag bij lage toerentallen. Hij is aan een manuele zesversnellingsbak 
gekoppeld. Dankzij een beheerst verbruik en een distributieketting die een 
leven lang meegaat, kunt u de gebruikskosten van uw Renault SCENIC 
beperken. 



Create every day
Renault SCENIC & GRAND SCENIC 





Surf voor nog meer Renault SCENIC 
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (januari 2019). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het 
hele Renault SCENIC-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. 
Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de o�  ciële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of 
als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak 
of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schri� elijke toestemming van Renault.

    Crédits photo : A. Bernier, Y. Brossard, M. Schnabel, E. Schmill, © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – FR 77 11 731 529 – NL 77 11 731 530 – januari 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533941113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. 0810 40 50 60.

Renault SCENIC & GRAND SCENIC

Renault verkiest
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