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15” rattad, hõbedased 
ilukilbid

Foto Life mudeli salongist koos lisavarustusega

LiFE VERSion StAnDARDVARUStUS

ABS koos EBA hädapidurdusabiga
Pardaarvuti
Kiirusepiiraja
Roolivõimendi
HSA (kallakul paigaltvõtmise abi)
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll
isofix-kinnitused tagaistmetel
4 turvapatja (ees ja taga)
Reguleeritava kõrgusega rool
tagaiste 1/1 koos kahe peatoega
integreeritud peatoed esiistmetel, kokkuklapitav kaassõitja iste
LED-päevatuled
Kaugjuhitav kesklukustus
Raadio paigaldusvalmidus
Pagasiruumi kate
Musta värvi peeglid ja ukselingid

liFe

VARUStUS

Hall polsterdus 
heleda servaga 
(standardvarustus)

Hele polsterdus 
sinise servaga (tasuta 
lisavarustus)

ZEn VERSion=LiFE + StAnDARDVARUStUS

Alarmi paigaldusvalmidus
Elektriliselt avatavad esiaknad
Raadiokomplekt roolilt juhtimise võimalusega + nutitelefoni hoob
tagaiste 50/50
Kroomitud sisemised uksekäepidemed
Lahtine panipaik armatuurlaual koos valget tooni jaoturitega
Avatud panipaik keskkonsooli alumises osas
Musta tooni tagumised kaitseliistud
Kerevärvi peeglid ja välimised uksekäepidemed
Heleda äärisega polsterdus

Zen

Foto Zen mudeli salongist ja välisilmest koos lisavarustusega

Hall polsterdus punase 
servaga (tasuta 
lisavarustus)

15” rattad, hõbedased 
ilukilbid

Avatavad tagaaknad
Valge ja dekoratiivne, golfipalli pinda meenutava struktuuriga 
armatuurlaud
Kroomitud jahutusvõre detailid
tagumine katusespoiler
Rehviparanduskomplekt
Rehvirõhu kontrollsüsteem
Hall grafiidi tooni polsterdus 
15” rattad, hõbedased ilukilbid

intenS

intEnS VERSion=ZEn + StAnDARDVARUStUS 

Käsitsijuhitav konditsioneer
Sõiduraja kontrollsüsteem
Reguleeritava kõrgusega juhiiste
Elektrilised peeglid
Kiirusehoidja - kiirusepiiraja
Udutuled
nahkkattega rool
Kokkuklapitav kaassõitja iste tänu funktsioonile ‘’one touch’’
CLASSiC väliskleebis 2 peene triibuga
Säravvalge armatuurlaua paneel 
Suletav panipaik armatuurlauas
Suletav panipaik keskkonsooli alumises osas
15” alumiiniumveljed Exception

Foto intens mudeli salongist ja välisilmest, koos täiendavate lisaseadmetega

Hall polsterdus 
heleda servaga 
(standardvarustus)

Hele polsterdus 
sinise servaga (tasuta 
lisavarustus)

Hall polsterdus punase 
servaga (tasuta 
lisavarustus)

15” Exception valuveljed

VäRViD

(1) mittemetallikvärv
(2) eriefektiga mittemetallikvärv
(3) eriefektiga metallikvärv
(4) metallikvärv
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MOOtOr Sce 70 energY tce 90
Kütusetüüp bensiin
Sissepritse tüüp ülelaadeta / järjestikuline mitmepunktiline turbo / järjestikuline mitmepunktiline
Maht (cm³) 999 898
Silindrite/klappide arv 3/12
Maksimaalne võimsus kw EEC (hj) 5 500 p/min juures 52 (70 hj) pööretel 6 000 p/min 66 (90 hj) pööretel 5 500 p/min
Maksimaalne pöördemoment nm EEC kiirusel rpm 91 pööretel 2 850 p/min 135 pööretel 2 500 p/min
Stop & Start ei jah
Käigukast manuaalne – 5 käiku

rOOliSÜSteeM
Elektriline roolivõimendi standardvarustuses
Pöördering äärekivide vahel / seinte vahel (m) 8,6 / 9,09

velJed Ja rehvid
15”standardveljed ees 165/65 r15; taga 185/60 r15
16”standardveljed ees 185/50 r16; taga 205/45 r16

JÕudluS
Maksimumkiirus (km/h) 151 165
Kiirendus 0 kuni 100 km/h (s) 14"5 10"8

KÜtuSeKulu Ja eMiSSiOOnide Ühtne MÕÕtMiSMeetOd 80/1268 (KOOS viiMaSte MuudatuStega)
Co2 heitmed (g/km) 105 99 (1) 105 99 1

Linnasõit / maanteesõit / kombineeritud (l/100km) 5,6 / 3,9 / 4,5 4,9 / 3,9 / 4,3 1

Kütusepaak (l) 35
(1) Ühtlustamise protsess

trunK vOluMe (dm³)

Pakiruumi maht
VDA maht (iSo 3832 standard) (min/max) 188/219

Maksimaalne maht (tagaistmed kokkuklapitud) 
(katuseni) 980

MÕÕtMed (mm)

A teljevahe 2 492
B Üldpikkus 3 595
C Esiülend 630
D tagaülend 473
E Esirööpmed 1 431
F tagarööpmed 1 443
g Kogulaius ilma küljepeegliteta 1 647
H Kõrgus (koormata) 1 557
H1 Avatud tagaluugi kõrgus (koormata) 1 967
J Pakiruumi laadimiskõrgus (koormata) 793
K Kliirens (koormatud sõidukil) 170
L Jalaruum 2. istmereas 136
M Küünarnuki ruum ees 1 362
M1 Küünarnuki ruum taga 1 325
n Õlgade ruum ees 1 321
n1 Õlgade ruum taga 1 284
P Pearuum 14° kalde all 1. reas (esiistmed) 908
P1 Pearuum 14° kalde all 1. reast (tagaistmed) 855

Y tagaluugi ülaserva laius
tagaluugi maksimumlaius

966  
1 065

Y1 tagaluugi alaserva laius 932
Y2 Salongi laius rattakoobaste vahel 1 005
Z tagaluugi kõrgus 580

Z1 Maksimaalne laadimispikkus (tagaluugist kuni 
kokkuklapitud tagaistmeteni) 1 336

Z2 Laadimispikkus istmete taga 636

Z3 Laadimispikkus kuni armatuurlauani (kaassõitja iste 
kokkuklapitud) 2 203

Sõltuval tmootori mudelist ja varustusastmest.

Kütusekulu ja Co2 heitmed on määratud vastavalt kohalduvatele normidele. need väärtused võivad erineda olenevalt sõiduki varustusest. Samuti mõjutavad kütusekulu ja Co2 heitmeid juhi sõidustiil ja 
muud mittetehnilised tegurid. 

Renault’ sõidukid võetakse ringlusse ja taaskasutatakse vastavalt taaskasutusseaduse nõuetele ning muudele keskkonnakaitset puudutavatele määrustele. Auto demonteerimine ja osade kasutamine toimub 
vastavalt kohalduvaltele jäätmekäitluse määrustele.  

tEHniLiSED AnDMED

MÕÕtMED



Kõik meetmed on rakendatud selleks, et käesolev trükis oleks täpne ja selle sisu oleks trükkimiskuupäeval ajakohane. Antud dokument on koostatud pilootpartiide ja prototüüpide 
põhjal. Järgides pideva täiustamise poliitikat jätab Renault endale õiguse kirjeldatud spetsifikatsioone, sõidukeid ja lisaseadmeid igal ajal muuta. Sellistest muudatustest tea-
tatakse Renault’ edasimüüjatele võimalikult kiiresti. olenevalt asukohariigist võivad teatud mudelid erineda ja teatud lisavarustus võib olla mittesaadaval (standardvarustusena, 
lisavarustusena või lisaseadmena). Uusima info saamiseks võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. trükitehnilistel põhjustel erinevad käesoleva dokumendi piltide värvid veidi 
tegeliku värvi ja polstri toonidest. Kõik õigused kaitstud. trükise või selle osade reprodutseerimine mistahes vormis ja mistahes viisil on ilma eelneva Renault’ loata keelatud.  
   

10 2014soovitab


