
Renault ESPACE







Alles wordt anders met de Renault Espace. Bijzondere 

lijnen vormen een robuust, vloeiend design. De crossover 

eigenschappen benadrukken en definiëren de elegante 

stijl van deze unieke auto. De Espace nodigt uit tot nieuwe 

inzichten.

Een nieuw tijdperk
breekt aan







De  Renault Espace toont passie voor design, tot in de 

kleinste details. Met de LED PURE VISION koplampen heeft 

u de stad in uw greep. De wielen en chroomdetails op het 

exterieur accentueren zijn krachtige rondingen. Het elan 

van een crossover, herkenbaar in ieder detail. 

Veelzeggende 
Momenten 







Het ontwerp van de Renault Espace is geïnspireerd op 

het luxe interieur van een privéjet, waardoor u meteen 

zin in reizen krijgt. Het comfort van de stoelen, heel veel 

licht, kwalitatief hoogwaardige materialen en een warme 

en innovatieve uitstraling... Een visionaire stijl die al uw 

zintuigen prikkelt. 

Ontdek
het overweldigende 
plezier 







Intens rijplezier zoals u dat wenst. Design en 

technologie vormen één geheel en strelen uw al 

uw zintuigen voor nog meer rijplezier. Met alle 

belangrijke functies binnen handbereik, inclusief het 

R-Link multimedia- en navigatiesysteem en Renault 

Multi SENSE®, kunt u de rijbeleving en de ambiance aan 

boord personaliseren. Het voelt alsof u in een cockpit 

zit waar u alles onder controle heeft. 

Ontworpen om
uw zintuigen te 
prikkelen 





Ontdek het chique en elegante interieur van de Série Signature Limousin. De exclusieve Gris Titanium metaallak* in combinatie met  

de 19” lichtmetalen wielen ‘Quartz Noir’ onderstrepen het design. De lederen bekleding in ‘Gris Sable’ geeft extra finesse.  

Met een royale standaarduitrusting die u alle comfort biedt, nodigt de Série Signature Limousin u uit om op elk moment op reis te gaan. 

* Optioneel

Renault Espace Série Signature Limousin  
Elegant en uitnodigend





Renault Espace Initiale Paris. Een exclusieve signatuur die de allerbeste kwaliteiten 

van Renault tot uitdrukking brengt in dienst van uw comfort. 

De kunst om indruk te maken





Kies uit gepersonaliseerde rijsensaties, geavanceerde technologieën, modulariteit: 

Renault heeft de Espace opnieuw uitgevonden, waardoor deze revolutionaire crossover 

de grenzen verlegt van uw beleving.

Ontdek
het beste van de Espace 



De  Espace is uitgerust met het exclusieve 

Multi-SENSE® -systeem, waarmee u het rijgedrag van uw 

auto kunt aanpassen aan uw stemming. Van maximaal 

comfort tot uiterst sportief. U bepaalt wat er gebeurt – op 

elke moment en bij elke snelheid. Renault Multi-SENSE®  

stemt de diverse systemen in de Espace feilloos op elkaar 

af om het rijplezier en het comfort te vergroten, zoals 

het 4Control®-onderstel, Electronic Damper Control, de 

ambianceverlichting in het interieur en het sfeergeluid dat 

u kan selecteren en personaliseren. Vijf verschillende modi 

staan garant voor vijf unieke rijervaringen. 

Rijden
met gevoel 



1. Weergave instrumenten. Elke Multi-SENSE® stand hee�  zijn eigen weergave van instrumenten en informatie. 2. Airconditioning. Met de eco-stand regelt u de temperatuur aan boord en de energiezuinigheid. 
3. Ambianceverlichting. Onderga het overrompelende plezier van groen, blauw, sepia, rood of paars. 4. Massagestoelen. In de comfort-stand ondergaat u voor totale ontspanning een massage waarvan de 
intensiteit instelbaar is. 5. Electronic Damper Control. Dankzij de variabele ophanging past de Espace zich aan het wegprofi el, de dynamiek van de auto en de gekozen rijstijl aan. 6. 4Control. Vier meesturende 
wielen voor vijf verschillende sensaties: de wendbaarheid en het bochtengevoel passen zich tijdens de rit aan de Multi-SENSE®-stand aan. 7. Stuurkracht. U beschikt over slimme stuurbekrachtiging. 
Het stuurgevoel wordt exact afgestemd op de gekozen rijstijl. 8. Schakelen met de EDC-versnellingsbak. Soepel of sneller schakelen voor de gewenste rijsensatie. 9. Motorrespons. Het lijkt alsof u 
telkens in een andere auto rijdt doordat het acceleratievermogen per gekozen stand verschilt. 10. Motorgeluid. Van heel rustig tot heel pi� ig. Net waar u zin in hee� .
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Snel en krachtig optrekken? In de Sport-stand van Multi-SENSE® ervaart u het crossover-

karakter van de Espace. Door de respons van het chassis aan te passen in combinatie met 

de Electronic Damper Control zorgt het 4Control-systeem voor een sublieme rijervaring. 

Een straffe wegligging, direct stuurgevoel en een sportief acceleratievermogen: het 

extreme reactievermogen van de Espace zorgt voor een intense beleving van elke bocht. 

Kiezen voor Sport



Selecteer de Comfort-stand van Multi-SENSE® voor maximaal comfort. Ontspannen rijden 

met moeiteloze stuurbewegingen en aangepaste schokdempers die oneffenheden in het 

wegdek gladstrijken. De blauw getinte verlichting geeft rust en de massagestoel zorgt 

voor een gevoel van puur welzijn. De Espace biedt zelfs assistentie voor uw geest. 

Kiezen voor Comfort 



De Espace is één met de weg. Het 4Control®-systeem  

met vier meesturende wielen is een exclusieve innovatie  

van Renault, waarmee de wendbaarheid en de bediening 

in het stadsverkeer worden geoptimaliseerd dankzij 

meesturende achterwielen. In dynamische omstandigheden 

vergroot dit systeem de wegligging door extra stabiliteit 

en door een snellere respons op uw rijstijl. De Electronic 

Damper Control is gecombineerd met het 4Control®-

systeem en zorgt zo voor aanpassing van de ophanging aan 

het wegdek, de snelheid van de auto en de geselecteerde 

Multi- SENSE® -stand. 

4Control®

De perfecte weg







Ervaar multimedia 
op een groot scherm
Stap in voor een onovertroffen rijervaring. Op het grote 8,7” 

grote scherm van de R-LINK tablet met internetverbinding 

kunnen alle applicaties en functionaliteiten van de Renault 

Espace net zo intuïtief worden gebruikt als op uw tablet 

thuis. Een ongekend ergonomische ervaring. 

Neem plaats achter het stuur van de Espace 

Op het overzichtelijke dashboard voor u heeft u alle volledig 

digitale instrumenten binnen handbereik. Voor het dagelijks 

gebruik is het rijcentrum aan boord ingedeeld in de functies: 

‘Auto’ voor bediening van het Multi-Sense®-systeem; de 

rijhulpsystemen en de One-Touch-functie van de stoelen 

achterin; ‘Navigatie’ met TomTom-kaarten in 3D-weergave 

en TomTom Traffic die u in realtime informeert over de 

verkeersomstandigheden; ‘Multimedia’ voor uw muziek; 

‘Bellen’ met de handsfreefunctie via Bluetooth®. Alle 

technologie van de Espace binnen handbereik. 

Personaliseren en uitbreiden via de R-LINK Store 

Net als op een gewone tablet kan  de homepage van 

het R-LINK 2 systeem met widgets en shortcuts worden 

aangepast aan uw wensen. U kunt maar liefst zes profielen 

aanmaken voor het onthouden van de instellingen van de 

auto, zoals de gewenste temperatuur en de stand van de 

stoelen. R-LINK 2 heeft bovendien een internetverbinding 

waarmee u toegang heeft tot apps en diensten van Renault. 

Met Android AutoTM* en Apple CarPlayTM. heeft u via het 

scherm van R-LINK 2 eenvoudig toegang tot applicaties 

van uw smartphone die u kunt gebruiken tijdens het rijden.

* Android Auto™ in de loop van 2017 beschikbaar

Android Auto is een merk van Google Inc

Apple Carplay is een merk Apple Inc



Tra�  c Sign Recognition. De camera leest de verkeersborden en het systeem 
verwerkt de gegevens in het navigatiesysteem. Met de informatie die de 
bestuurder krijgt kan hij zijn rijstijl aan de gevaren in de omgeving aanpassen.

Easy Park Assist. Een grote auto, maar toch makkelijk te parkeren met de Easy 
Park Assist. Het systeem meet de beschikbare ruimte en bepaalt de insteek. 
Het systeem neemt de besturing over, u hoe�  alleen maar te schakelen, te 
remmen en het gaspedaal te bedienen. 

De  Renault Espace betekent een totale vernieuwing, ook van uw manier van rijden. De systemen die u assisteren bij het rijden zijn intuïtief te 

gebruiken en maken het autorijden gemakkelijker en veiliger. Afstand houden, binnen uw rijbaan blijven, automatisch uw snelheid aanpassen, 

assisteren bij het maken van een noodstop en handsfree inparkeren. 

Uw rit opnieuw uitgevonden



Adaptive Cruise Control. Deze past de 
ingestelde snelheid automatisch aan om een 
voorgeprogrammeerde veilige afstand te houden 
met uw voorligger op basis van informatie van de 
radar voorin. 

Active Emergency Braking System De bestuurder 
wordt visueel en met geluidssignalen gewaarschuwd 
als er de noodzaak is om te remmen, om een ongeluk 
te vermijden of te beperken. Als er onvoldoende op 
de rem wordt getrapt, neemt het systeem de taak 
van de bestuurder over en remt het voertuig af.



Qua motoren komt de Renault Espace alle belo� en na qua dynamiek, rijplezier, e�  ciency. Dankzij de Twin 

Turbo-technologie die bij de automatische EDC-versnellingsbak hoort, levert hij uitstekende prestaties met 

een gecontroleerd verbruik en beperkte CO2-uitstoot. 

Efficiency in dienst van het rijplezier

TCe 225 EDC
Krachtig gevoel
De TCe 225 EDC is een nieuwe benzinemotor, gericht is op 
snelheid en beleving en is ontwikkeld door Renault Sport 
Technologies. Deze motor levert uitstekende prestaties, 
zeker in de Espace, waardoor een dynamisch rijgedrag 
ontstaat. Door de automatische transmissie met dubbele 
EDC-koppeling en zeven versnellingen kan hij vlijmscherp 
accelereren. Selecteer de Sport-stand in het Multi-SENSE® 
systeem… Voor nog meer plezier.

dCi 130
Rijcomfort
De dCi 130-dieselmotor doet zijn naam eer aan. Met 
deze 130 pk-motor, in combinatie met een handbediende 
versnellingsbak met zes versnellingen, zijn de prestaties 
van de Espace gericht op e�  ciency in het dagelijks gebruik. 
Hij voldoet volledig aan de wensen van de automobilist 
die zuinig wil rijden zonder ook maar iets aan rijplezier 
in te leveren.

dCi 160 EDC
Gecontroleerde sensaties
De Twin Turbo 160 pk-dieselmotor is zowel soepel als 
pi� ig. Door de Twin Turbo-technologie reageert hij bij 
alle toerentallen even soepel, wat het rijden bijzonder 
makkelijk maakt. Het rijplezier wordt vergroot door de EDC 
automatische versnellingsbak met dubbele koppeling en 
zes versnellingen die zorgt voor dynamische prestaties 
en soepele overgangen. De volledig nieuwe combinatie 
van de Energy dCi 160-motor met de automatische 
EDC-versnellingsbak en de verschillende Multi-SENSE® 
rijstanden maken de Espace tot een auto vol rijplezier en 
sensaties. Zonder compromis als het gaat om de balans 
tussen prestaties en verbruik.





Met de One-Touch-functie in de Espace bent u met één handeling klaar. Met één aanraking klappen de achterstoelen 

weg, één voor één of allemaal tegelijk. De rugleuningen kunnen naar beneden worden geklapt, waardoor een 

bijzonder praktische platt e vloer ontstaat. Wat de bestuurdersplaats betreft , is de middenconsole van de nieuwe 

Espace uitgerust met een afsluitbaar opbergvak met USB-aansluiting, mini jack en SD-kaart. Het handschoenenvak 

is vervangen door een ingenieus systeem: de ‘Magic Drawer’ die ook bereikbaar is voor de bestuurder. In de Renault 

Espace blijft  het binnen opgeruimd. 

Uw reis tot in perfectie voorbereid





Beleef de muziek. Zo klinkt de exclusieve beleving van het 

Bose® Surround Sound System waarmee de Renault Espace 

u omringt. Elf luidsprekers en een subwoofer in combinatie 

met de Bose Centerpoint 2®-technologie voor een 

surround sound vanuit geoptimaliseerde stereoweergave. 

Met dit surround systeem, dat speciaal voor de Espace 

is ontwikkeld, gaat Bose® veel verder en is akoestische 

realiteit nu vervangen door het geluid van een live concert. 

Duidelijke en natuurlijke stemmen, een heldere surround 

sound, een rijk en subtiel evenwicht voor alle passagiers in 

de auto. Gevoel maakt deel uit van elk traject.

Bose® Surround
Zo klinkt excellentie 







Kleurenpalet  De carrosseriekleuren van de Espace

Ambiances  De ambiances van het interieur van de Espace

Accessoires  De accessoires die uw stijl ondertekenen

Afmetingen  Inhoud en maten van de Espace



V : standaardlak met vernislaag
MV : metaallak met vernislaag 

SMV : speciale metaallak met vernislaag 
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

*Exclusief beschikbaar op INITIALE PARIS uitvoering

Bleu Céleste RPQ (MV) Gris Platine D69 (MV) Gris Cassiopée KNG (MV) Gris Titanium KNG (MV)

Blanc Glacier 369 (V) Blanc Nacre QNC (SMV) Beige Dune HNP (MV)

Marron Glacé D17 (MV) Noir Étoile GNE (MV) Noir Améthyste GNG (SMV)*

Kleurenpalet



ZEN

Ambiances

Lichtmetalen wielen 18“ 
‘Argonaute’ (optioneel)

Lichtmetalen wielen 17“ 
‘Aquila’ 

Bekleding stof ‘Brun’Dashboard in ‘Brun’ met middenconsole ‘Noir Piano’ en bekleding stof ‘Brun’

Middenconsole ‘Noir Piano’ Sleutelkaart hoogglans  
wit Zen



Lichtmetalen wielen 18“ 
‘Argonaute’ 

Middelconsole ‘Dot’Middenconsole  ‘Silver 
Wood’ 

Middenconsole ‘Hologram’

Bekleding Leder ‘Riviera Brun’ 
(Optioneel) 

Ambiances
INTENS

Lichtmetalen wielen 19“ 
‘Quartz Noir’ (optioneel)

Sleutelkaart hoogglans  
wit Intens

Dashboard ‘Gris Lune / Brun’ met middenconsole ‘Hologram’ en bekleding ‘Rivieara Brun’ leder (Optioneel) Bekleding kunstleder TEP/stof  ‘Intens 
Brun’*

Dashboard in ‘Brun’ met middenconsole ‘Dot’ en bekleding ‘Rivieara Brun’ leder (Optioneel) * Niet mogelijk i.c.m. 
dashboard ‘Gris Lune/Brun’



Sleutelkaart zwart  
INITIALE PARIS

Lichtmetalen wielen 19" 
‘INITIALE PARIS’

Bekleding nappaleder ‘Gris Lune / 
Brun INITIALE PARIS’

Middenconsole  
‘INITIALE PARIS’ 

Middenconsole  
‘Silver Wood’ 

INITIALE PARIS 

Ambiances

Dashboard ‘Gris Lune / Brun’ met middenconsole ‘INITIALE PARIS’ en Bekleding nappaleder ‘Brun in Gris Lune / Brun INITIALE 
PARIS’

Bekleding nappaleder ’Brun INITIALE PARIS’

Dashboard ‘Brun’ met middenconsole ‘Silver Wood’ en Bekleding nappaleder ‘Brun INITIALE PARIS’





Stijl

Accessoires

1. Renault Espace met Kubera lichtmetalen wielen, voor nog 
meer elegantie en pit. 2. Kubera 20” lichtmetalen wielen 
Fonkelend grijs, robuust maar toch licht. 3. Bagageruimte mat 
op maat: premium vloerbedekking met nubuck siernaad. Een 
duurzame bescherming van de bagageruimte in uw Espace.  
4. Roestvrijstalen laaddrempel bescherming een duidelijke en 
discrete bescherming van de laadruimte van uw auto.

1. 2.

4.3.



In de auto

Accessoires

1. Kledinghanger aan de hoofdsteun Esthetisch dankzij de 
chromen afwerking en bedoeld om met zorg een kledingstuk aan 
de achterkant van de voorstoel op te hangen. 2. Opbergnetten in 
de bagageruimte Aan de afmetingen van de bagageruimte van de 
Espace aangepaste bagagenetten om tijdens de rit spullen in op 
te bergen. 3. Kinderzitje. Een compleet en veilig aanbod, dat door 
Renault is goedgekeurd. 4. DVD-speler met twee afzonderlijke 
schermen. Een eigen multimedia-aanbod tijdens de reis.

1.

4.3.2.



Vrije tijd

Accessoires

1. Renault dakkoffer combineert esthetiek, comfort en veiligheid: een uitgebreid aanbod van 
kleuren en inhoud voor een laadvolume dat naar wens kan worden vergroot. 2. Aluminium 
dakrails en ski-imperiaal. Duurzaam en veilig, gemakkelijk te installeren. Goedgekeurd door 
de City Crash Test. 3. Verdeler bagageruimte. Voor een modulaire en altijd opgeruimde 
bagageruimte, met een telescopische verdeler en afrolband, instelbaar via twee rails. 
4. Fietsendrager op trekhaak. Voor het eenvoudig en veilig vervoeren van twee tot vier 
fietsen; kantelbaar en opvouwbaar, afhankelijk van het model.

1. 2.

4.3.



Afmetingen

AFMETINGEN (mm) 
A Wielbasis 2 884
B Totale Lengte 4 857
C Overhang voor 1 034
D Overhang achter 939
E Spoorbreedte voor 1 624 - 1 634
F spoorbreedte achter 1 615 - 1 625

G Totale breedte zonder / met/ ingeklapte 
zijspiegels

1 888 / 2 128 / 
1 914

H Totale hoogte 1 677
H1 Hoogte met geopende achterklep 2 106
J Laadhoogte 710

K Grondspeling 160
L Knieruimte 2e zitrij 308
M Breedte interieur op ellebooghoogte vóór 1 549
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte 2e zitrij 1 543
N Breedte interieur op schouderhoogte vóór 1 494
N1 Breedte interieur op schouderhoogte 2e zitrij 1 480

P Lengte tussen zitvlak en punt H vóór zonder / met 
panoramisch schuifdak (14°) 906 / 876

P1 Lengte tussen zitvlak en punt H 2e zitrij zonder /  
met panoramisch schuifdak (14°) 874 / 840

Y Breedte toegang tot bagageruimte bovenaan/
maximaal 870 / 1 160

Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan 1 140
Y2 Maximale breedte tussen wielkasten 1 090
Z Hoogte opening bagageruimte 800
Z1 Lengte met neergeklapte achterbank 2 020
Z2 Lengte achter 2e zitrij 1 075
Z3 Lengte achter 2e zitrij 460

VOLUME BAGAGERUIMTE (in liters volgens ISO-norm 3832)
Volume Kofferruimte in 5-persoonsopstelling / 
neergeklapte 3e zitrij 680/614

Volume Kofferruimte in 7-persoonsopstelling 247

Bagageruimte tot plafond en met neergeklapte 
achterbankleuningen (5-pers 7-pers) 2 101/2 035



Services Renault

Garantie, Services & Financiering
Renault geeft op de Espace, vanaf de datum van aflevering, 3 jaar 
fabrieksgarantie met een maximum van 150.000 km. In de eerste 
2 jaar geldt geen maximum kilometrage. Voor het 4e jaar geldt 
standaard op alle eerst in Nederland geleverde Espace een Renault 
GarantiePlus verzekering waarvoor afwijkende voorwaarden gelden. 
De totale garantietermijn komt hierdoor op 4 jaar, de eerste 2 jaar 
zonder km-beperking en in het 3e en 4e jaar tot een maximum 
van 150.000 km. De Renault dealer geeft 12 maanden garantie op 
alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Renault 
geeft op al haar personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar 
lakgarantie.

Renault Route Service*.
Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit 
vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als uw auto strandt 
met pech of schade. De Renault-dealer zorgt voor vlotte reparatie en 
Renault Route Service zorgt voor onderdak of vervangend vervoer*. 
In Nederland belt u het gratis telefoonnummer 0800-0303. 

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer zekerheid 
in binnen- en buitenland. Renault Route Service Plus dekt o.a. het 
volgende:
 - Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard vereist) waar 

nodig, bij langere reparatieduur
 - Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet repareerbaar is. 
 - Ook is het mogelijk om uit te breiden met een packet voor aanhanger- en 

caravanservice.

Renault GarantiePlus verzekering**.
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor de Renault 
GarantiePlus verzekering. Met de Renault GarantiePlus verzekering 
verlengt u uw standaard garantie van minimaal 24 maanden met 
een aanvullende garantieperiode tot 5 jaar met een maximale 
kilometerstand van 200.000 km. U kunt gedurende de looptijd van 
uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken van  
de diensten van Renault Route –Service hiermee heeft u o.a. recht  
op hulp bij pech onderweg.  
Met de GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt  
u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht voor  
reparatie & onderhoud.

Financiering – Renault Financial Services 
Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en verzorgt 
leasing- en financieringsproducten. Bij de Renault dealer kunt u 
terecht voor deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, 
maar ook om uw auto te financieren. Voor zowel nieuwe auto’s als 
voor occasions heeft Renault Financial Services altijd een passende 
oplossing voor u.

Private lease
Met Renault Private Lease rijdt u in een nieuwe Renault voor één 
vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en 
banden, verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente, 
afleverkosten, (inter)nationale pech hulp, BTW en een volle tank bij 
aflevering. U betaalt daarnaast alleen nog voor tanken en wassen. 
U kiest zelf uw model, uitvoering, opties, een looptijd (2, 3, 4 jaar) 
en kilometrage (10.000 – 30.000 km/p.j.). Daarmee bepaalt u uw 
maandbedrag. Ook bij een mobiliteitsbudget van de werkgever kan 
Renault Private Lease een goede besteding zijn.

Leasing – Renault Business Finance 
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil zeggen 
dat de aangeschafte auto als onderpand dient. Bij Financial Lease 
staat de auto op uw balans en bent u dus economisch eigenaar 
van de auto gedurende de looptijd van het lease contract. Deze 
financieringsvorm kent een vaste looptijd die volledig is af te 
stemmen op de gebruiksduur van de auto. De auto kan voor het 
volledige bedrag, exclusief BTW, gefinancierd worden. eventueel 
met  een slottermijn. De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente 
en aflossing. Door aan het einde van het contract de slottermijn te 
voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto.  
Financial Lease is een on-balance financieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm  van leasen.  
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken 
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud en 
vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een contract 
uitbreiden met het gebruik van een brandstofpas. Full Operational 
Lease is een “off balance” financieringsnorm waarbij  
Renault Business Finance al uw zorgen uit handen neemt.

* Voor nadere informative verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie-
Onderhoudsboekje



Renault belooft

 - Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld. 

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze. 

 - Na de bestelling van uw nieuwe renault informeren wij u over de voortgang. 

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de gefactureerde prijs 

komt overeen met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd. Dit geeft de garantie dat er 

geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon. 

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze renault route service én de andere voordelen van my renault. 

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze wifi.







Beleef uw moment
Renault ESPACE



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (Augustus 2017) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT 
dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versiesverschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT 
dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochureafgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. 
RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook
is verboden zonder voorafgaande schrift elijke toestemming van RENAULT.
Renault adviseert 

BOEINGAVENUE 275 - 1119PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM - 77 11 731 799

Vervolg uw Renault Espace-ervaring
op www.renault.nl
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