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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SCe 70 SCe 70 S/S Energy TCe 90 S/S

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Καύσιμο Βενζίνη
Προδιαγραφές ρύπων EURO5b EURO6b EURO6b
Κωδικός κινητήρα H4D H4D H4B

Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού Ατμοσφαιρικός/Σύστημα διαδοχικού ψεκασμού πολλαπλών σημείων
Υπερτροφοδοτούμενος/Σύστημα διαδο-
χικού ψεκασμού πολλαπλών σημείων

Κυβισμός (cm3) 999 999 898
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων 3/12
Μέγιστη ισχύς kW CEE (hp)/σ.α.λ. 52 (70)/6000 66 (90)/5250
Μέγιστη ροπή Nm CEE/σ.α.λ. 91/2850 135/2500
Σύστημα Stop & Start Όχι Ναι Ναι

ΤΥΠΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
Τύπος - αρ. σχέσεων Μηχανικό 5-σχέσεων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σύστημα διεύθυνσης Μεταβαλλόμενη ηλεκτρική υποβοήθηση
Μεταβαλλόμενη ηλεκτρική υποβοήθηση 
και μεταβλητός υποπολλαπλασιασμός

Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων/τοίχων (m) 8,60/9,09
Αριθμός στροφών τιμονιού (από άκρη σε άκρη) 3,9 στροφές 3,9 στροφές 3,4 στροφές

ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ελαστικά αναφοράς 15" Εμπρός: 165/65 R15 - Πίσω: 185/60 R15
Ελαστικά αναφοράς 16" Εμπρός: 185/50 R16 - Πίσω: 205/45 R16

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Συντελεστής αεροδυναμικής SCx 0,715 0,69
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 151 165
0 - 100km/h (s) 14"5 10"8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
(1)

(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 80/1268 στην τελευταία της αναθεώρηση)
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (g/km) 105 95 99
Κύκλος πόλης (l/100km) 5,6 5,0 4,9
Κύκλος εκτός πόλης (l/100km) 3,9 3,7 3,9
Μικτός κύκλος (l/100km) 4,5 4,2 4,3

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt) 35

ΒΑΡΗ (Kg) 
Απόβαρο (χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό) (M.V.O.D.M.) 864 865 943
Μέγιστο μικτό βάρος (M.M.A.C.) 1359 1360 1382
Ωφέλιμο φορτίο (CU)(2) 495 439
(1)Η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι εκπομπές CO2, έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους μέτρησης. Οι μέθοδοι είναι ίδιες για όλους τους κατασκευαστές, γεγονός που επιτρέπει τη σύγκριση 
μεταξύ των οχημάτων. Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό και το στυλ οδήγησης του οδηγού. (2)Το ωφέλιμο φορτίο μετρήθηκε με το βασικό 
επίπεδο εξοπλισμού.



Όγκος χώρου αποσκευών (dm3)
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA (πρότυπο ISO 3832) (ελάχιστο/μέγιστο) 188/219
Μέγιστη χωρητικότητα (με αναδιπλούμενα τα πίσω καθίσματα  
και μέχρι την οροφή) 

980

Διαστάσεις (mm)
Α - Μεταξόνιο 2492
Β - Συνολικό μήκος 3595
C - Εμπρός πρόβολος 630
D - Πίσω πρόβολος 473
Ε - Εμπρός μετατρόχιο 1452
F - Πίσω μετατρόχιο 1425
G - Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέπτες 1646
H - Ύψος (χωρίς φορτίο) 1554
H1 - Ύψος με την πόρτα του χώρου αποσκευών ανοιχτή 1967
J - Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης (χωρίς φορτίο) 793
Κ - Απόσταση από το έδαφος 170

L - Χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών 136
M - Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός 1362
M1 - Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων πίσω 1325
Ν - Πλάτος στο ύψος των παραθύρων εμπρός 1321
Ν1 - Πλάτος στο ύψος των παραθύρων πίσω 1284
P - Απόσταση έδρας-οροφής με κλίση καθίσματος 14° (εμπρός) 908
P1 - Απόσταση έδρας-οροφής με κλίση καθίσματος 14° (πίσω) 855
Υ - Πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών (πάνω) 
   - Μέγιστο άνοιγμα χώρου αποσκευών

966
1065

Υ1 - Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών (κάτω) 932
Y2 - Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών 1005
Ζ - Ύψος ανοίγματος χώρου αποσκευών 580
Z1 - Μήκος χώρου αποσκευών μέχρι την πλάτη των εμπρός καθισμάτων  
(με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα)

1336

Z2 - Μήκος χώρου αποσκευών μέχρι την πλάτη της πίσω σειράς καθισμάτων 636
Z3 - Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης με αναδιπλωμένα το κάθισμα συνοδηγού 
& την πίσω σειρά καθισμάτων

2315

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

JOYFUL IN-TOUCH EXCITE
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ABS με υποβοήθηση σε απότομο φρενάρισμα (AFU) � � � 
Περιοριστής ταχύτητας (Speed Limiter) � � � 
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας (Cruise Control) - - � 
Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε έδαφος με κλίση (Hill Start Assist) � � � 
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESC (ESP) & σύστημα αντισπιναρίσματος ASR � � � 
Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης) � � � 
Πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής - θώρακα οδηγού και συνοδηγού � � � 
Σύστημα υπενθύμισης ζωνών ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού � � � 
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος � � � 
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων � � � 
Προεγκατάσταση ISOFIX για παιδικά καθίσματα στις δύο πίσω εξωτερικές θέσεις � � � 
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών � � � 
Αυτόματο κλείδωμα θυρών μετά την εκκίνηση � � � 
Σύστημα αντιστάθμισης ισχυρών πλευρικών ανέμων � � � 
Ειδοποίηση σε ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας - - � 
SAFETY Pack: Cruise control με περιοριστή ταχύτητας και σύστημα ειδοποίησης σε ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας - o -

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο ματ χρώμα � - -
Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - � �
Χειρολαβές πίσω θυρών κρυμμένες στις κολόνες � � �
Πίσω αεροτομή � � �
Τάσι 15" Silver � � -
Τάσι 15" Gray με διχρωμία ασημί/γκρι - o -
Τάσι 15" Black με διχρωμία ασημί/μαύρο - o -
Ζάντα αλουμινίου 15" Exception - o �
Ζάντα αλουμινίου 15" Argos -    o(1)    o(1)

Ζάντα αλουμινίου 16" Juvaquatre - -    o(2)

Ζάντα αλουμινίου 16" Emblem - - o

Κιτ επισκευής ελαστικών � � �
Πλαϊνά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα - � -
Πλαϊνά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα με χρωμιωμένη διακοσμητική λωρίδα στο επάνω μέρος - - �
Υφασμάτινη οροφή με ηλεκτρικό μηχανισμό - o o

Πλαϊνές διακοσμητικές λωρίδες (stickers): Sport/Line/Vintage - -/o/o o/o/o
Δύο λεπτές πλαϊνές διακοσμητικές λωρίδες (stickers) σε μαύρο ή λευκό χρώμα, ανάλογα με το χρώμα του αμαξώματος (Μαύρες σε: λευκό, κίτρινο & μπλε Dragee, Λευκές 
σε: καφέ, μπλε Pacifique, κόκκινο & μαύρο αμάξωμα) - - �

EXTERIOR Pack Look: Λευκό, μπλε Dragee ή κόκκινο χρώμα σε: διακοσμητική λωρίδα στη γρίλια, πάνω από τα πλαϊνά προστατευτικά, καθώς και στο καπάκι των εξ. καθρεπτών - o o

SPORT Pack: Exterior & Interior Pack Look σε κόκκινο χρώμα, Deco Pack σε κόκκινο χρώμα, ζάντες αλουμινίου 16" Juvaquatre, πλαϊνά αυτοκόλλητα «Sport», καθίσματα με 
συνδυασμό δέρμα/ύφασμα σε μαύρη απόχρωση και με διακοσμητικές λωρίδες σε λευκό & κόκκινο χρώμα, λεβιέ ταχυτήτων με διακόσμηση αλουμινίου, πεντάλ αλουμινίου - -       o(3),(4)

Περιμετρικά προστατευτικά σπόιλερ σε μαύρο χρώμα - -     o(5)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση � � �
Εσωτερική επένδυση θυρών σε μαύρο & λευκό χρώμα - � �
Εσωτερική επένδυση θυρών σε μαύρο χρώμα � -    o(2)

Διχρωμία επένδυσης καθισμάτων � � �
Διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα � � �
«Golf Ball» διακοσμητικά πλαίσια στο ταμπλό, στους εμπρός αεραγωγούς και στο τιμόνι, σε λευκό χρώμα � � -
Διακοσμητικά πλαίσια στο ταμπλό, στους εμπρός αεραγωγούς και στο τιμόνι, σε λευκό γυαλιστερό χρώμα - - �
Δερμάτινο τιμόνι - o �
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cario σε χρώμα γκρι ανοικτό/μαύρο � - -
DECO Pack Γκρι: Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε γκρι σκούρο χρώμα με διακοσμητική λωρίδα σε χρώμα γκρι ανοικτό, υποβραχιόνια εμπρός θυρών και χειρολαβές 
πίσω θυρών σε μαύρο χρώμα, αποθηκευτικός χώρος LEGO καθώς και διακοσμητική λωρίδα στα πίσω προσκέφαλα σε λευκό χρώμα - �     �(6)

DECO Pack Μπλε: Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε ιβουάρ χρώμα με διακοσμητική λωρίδα σε μπλε χρώμα, υποβραχιόνια εμπρός θυρών και χειρολαβές πίσω θυρών σε 
μπλε χρώμα, αποθηκευτικός χώρος LEGO καθώς και διακοσμητική λωρίδα στα πίσω προσκέφαλα σε μπλε χρώμα - o o

DECO Pack Κόκκινο: Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε χρώμα γκρι σκούρο με διακοσμητική λωρίδα σε κόκκινο χρώμα, υποβραχιόνια εμπρός θυρών και χειρολαβές 
πίσω θυρών σε κόκκινο χρώμα, αποθηκευτικός χώρος LEGO καθώς και διακοσμητική λωρίδα στα πίσω προσκέφαλα σε κόκκινο χρώμα - o o

INTERIOR Pack Look: Μαύρο, μπλε Dragee ή κόκκινο γυαλιστερό χρώμα σε διακοσμητικό πλαίσιο στο ταμπλό, στους εμπρός αεραγωγούς και στο τιμόνι -     o(7)     o(7)

ΑΝΕΣΗ
Air Condition � � �
Ηλεκτρικοί & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες -     o(8) �
Χειριστήρια στο τιμόνι    o(9) � �
Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα o � �
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό � � �
Πρίζα 12V � � �
CITY Pack: Ηλεκτρικοί & θερμαινόμενοι εξ. καθρέπτες, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού, ανακλινόμενο κάθισμα συνοδηγού - o -
COMFORT Pack: Αυτόματος κλιματισμός, αισθητήρες βροχής & φωτεινότητας - - o

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ - ΟΔΗΓΗΣΗ (ECO DRIVINg)
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED � � �
Φώτα αλογόνου � � �
Προβολείς ομίχλης - - �
Θερμαινόμενο κρύσταλλο πίσω θύρας � � �
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος -    o(8) o

Φιμέ κρύσταλλα � � �
Παράθυρα πίσω θυρών με άνοιγμα «pop-out» � � �
Ρυθμιζόμενο καθ� ύψος τιμόνι - � �
Υπολογιστής ταξιδίου � � �
Ένδειξη αλλαγής σχέσης ταχύτητας (Gear Shift Indicator) � � �
Σύστημα οδήγησης «ECO» - -     �(10)

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση (Energy Smart Management) - � �



JOYFUL IN-TOUCH EXCITE
Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης/εκκίνησης κινητήρα όταν σταματάει το αυτοκίνητο (Stop & Start) - � �

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Ραδιοφωνική προεγκατάσταση (2 εμπρός ηχεία) � - -
Ηχοσύστημα R & GO, 2 DIN, Bluetooth� Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη εφαρμογή R & GO που περιλαμβάνει: Τηλέφωνο, 
Multimedia, Πλοήγηση CoPilot και Λειτουργίες Αυτοκινήτου

o � �

NAVI Pack: Σύστημα πολυμέσων R-LINK με οθόνη αφής 7", πλοήγηση TomTom�, Bluetooth� Hands-Free, Audio Streaming, θύρες USB & AUX, κάμερα οπισθοπορείας και 
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος (συμπεριλαμβάνεται το SOUND Pack) - - o

SOUND Pack: 2 tweeters, 1 subwoofer και 2 επιπλέον ηχεία 35W -    o(8) o

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ενιαία πίσω σειρά καθισμάτων � - -
Πλήρως αναδιπλούμενη και διαιρούμενη (50:50) πίσω σειρά καθισμάτων - � �
2 πίσω προσκέφαλα με ρυθμιζόμενο ύψος � � �
Ανακλινόμενο κάθισμα συνοδηγού � � -
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος -    o(8) -
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος με ρύθμιση πλάτης «one touch» - - �
SEAT Pack: Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και προεγκατάσταση ISOFIX για παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού -    o(8) o

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Εταζέρα - � �
Κεντρική κονσόλα με επιπλέον αποθηκευτικό χώρο (ανοικτό) - o -
Κεντρική κονσόλα με επιπλέον αποθηκευτικό χώρο (ανοικτό), με θύρα USB - -     o(11)

Ανοικτός αποθηκευτικός χώρος LEGO μπροστά από λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό, κόκκινο ή μπλε Dragee χρώμα -     �(12) -
Αποθηκευτικός χώρος LEGO με καπάκι, μπροστά από λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό, κόκκινο, ή μπλε Dragee χρώμα -     o(12)     �(12)

Βάση/Κάλυμμα ανοικτής θήκης μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού (ντουλάπι), σε χρώμα σύμφωνα με το DECO Pack (λευκό, μπλε Dragee ή κόκκινο) - � -
Φορητός υφασμάτινος αποθηκευτικός χώρος (Handbag) για εφαρμογή στο ανοικτό ντουλάπι μπροστά από τον συνοδηγό, σε χρώμα σύμφωνα με το DECO Pack (λευκό, 
μπλε Dragee ή κόκκινο)

- o o

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού - o �
FLEXICASE Pack: Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού, αποθηκευτικός χώρος LEGO με καπάκι σε λευκό, κόκκινο ή μπλε Dragee χρώμα, καθώς και αποθηκευτικός χώρος στις 
πίσω πόρτες με ειδικό λουρί συγκράτησης - o -

Αποθηκευτικός χώρος στις εμπρός θύρες με δυνατότητα αποθήκευσης φιάλης 1,5lt � � �
Αποθηκευτικός χώρος κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων - o o

Διαχωριστικό ασφαλείας πίσω επιβατών & συγκράτησης αντικειμένων - o o

Αποθηκευτικός χώρος στις πίσω πόρτες με ειδικό λουρί συγκράτησης - o �

�: Βασικός Εξοπλισμός, o: Προαιρετικός Εξοπλισμός, -: Μη διαθέσιμο
(1)Διαθέσιμη από τα τέλη του 2014, (2)Σε συνδυασμό με SPORT Pack, (3)Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 0,9 TCe 90hp EXCITE, (4)Διαθέσιμο με λευκό Crystal, μαύρο Etoile ή κόκκινο Flamme χρώμα αμαξώματος, (5)Σε συνδυασμό με πίσω 
αισθητήρες παρκαρίσματος ή το Navi Pack, (6)Διαφοροποίηση αν επιλεγεί το SPORT Pack, (7)Σε συνδυασμό με δερμάτινο τιμόνι, (8)Σε συνδυασμό με CITY Pack, (9)Σε συνδυασμό με ηχοσύστημα R & GO, (10)Διατίθεται με τον κινητήρα 
0,9lt TCe 90hp, (11)Σε συνδυασμό με R-LINK, (12)Το χρώμα συνδυάζεται με την απόχρωση της ταπετσαρίας.



(www.renault.gr)
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* Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της. Αυτό το έγγραφο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η 
Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται 
σε αυτό το προσπέκτους. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία 
απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός 
ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς 
λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου 
ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας 
έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault. 

*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ  (όποιο συμβεί πρώτο)


