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Vervolg uw Renault Espace-ervaring 
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (April 2020) 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 specificaties 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 versieverschillen 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 brochure afgebeelde 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 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 schriftelijke toestemming. 
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compromisloze crossover-spirit







Emotie in crossover-
formaat
De ESPACE INITIALE PARIS heeft een facelift 
gekregen. Het iconische model met de oogstrelende 
rondingen en het vloeiende en robuuste design 
versterkt zijn crossover-looks met een typerende 
grille, 20” lichtmetalen wielen en een skidplate 
achter. In het donker geven de LED MATRIX VISION-
koplampen hem een indringende oogopslag. 
Crossover-spirit over de gehele linie.



Ultiem comfort
De nieuwe ESPACE INITIALE PARIS biedt het beste 
van Renault, waaronder stoelen in nappaleer* en 
een piekfijne afwerking. Geniet van eersteklas 
comfort dankzij de verwarmbare en geventileerde 
massagestoelen en de comfort-hoofdsteunen. 
Renault MULTI-SENSE gaat nog een stapje verder. 
Zo kunt u de rijmodus van uw nieuwe ESPACE 
eenvoudig aan uw eigen wensen aanpassen: 
kies voor My Sense, Comfort, Sport of Eco. In het 
verlengde van de zwevende middenconsole laat 
Renault EASY LINK u ervaren wat verbonden 
mobiliteit is via het centrale 9,3” touchscreen en 
het 10,2” TFT-cluster speciaal voor de bestuurder.  
Een perfecte combinatie van design en  
technologie – een genot voor uw zintuigen!

* Rundleer.





Een oase van comfort en technologie







De nacht is van u
Dankzij de nieuwe adaptieve LED MATRIX VISION-
koplampen biedt de nieuwe ESPACE een beter 
zicht in het donker, zonder andere weggebruikers 
te verblinden. De lichtbundel van de integrale 
LED-koplampen past zich aan het verkeer aan met 
behulp van de in de binnenspiegel geïntegreerde 
camera. Zo kunt u met een gerust hart andere 
voertuigen inhalen of tegemoet rijden. Dankzij 
de perfect gedoseerde lichtintensiteit worden 
weerkaatsingen op verkeersborden voorkomen, 
voor een optimale veiligheid.



4CONTROL 
één met de weg
Ontdek de opmerkelijke wendbaarheid van 
de nieuwe ESPACE. De exclusieve 4CONTROL-
technologie met vierwielbesturing verbetert de 
wendbaarheid in de stad en biedt meer rijprecisie 
en stabiliteit, vooral in bochten. De Electronic 
Damper Control, instelbaar volgens de gekozen  
MULTI-SENSE-rijmodus, maakt de auto nog 
veelzijdiger en draagt bij tot de rijdynamiek.
Dit stelt u in staat de prestaties van de motor 
in de nieuwe ESPACE naar waarde te schatten. 
De TCe 225 EDC GPF-motor ontwikkeld door  
Renault Sport, wordt gecombineerd met een 
automatische EDC-versnellingsbak met dubbele 
koppeling. Goed voor overweldigend rijplezier.







Meer gemoedsrust 
onderweg
De Highway & Traffic Jam Compagnion in de 
nieuwe ESPACE maakt het leven onderweg een 
stuk comfortabeler en geven u gemoedsrust. Het 
systeem, dat actief is tussen 0 tot 160 km/u, regelt 
de snelheid en houdt een veilige afstand aan tot 
uw voorligger. Bovendien zorgt het ervoor dat de 
ESPACE altijd in het midden van de rijstrook blijft 
rijden. Wanneer het verkeer vertraagt, zal ook de 
nieuwe ESPACE automatisch stoppen en opnieuw 
starten als u niet zelf binnen drie seconden actie 
onderneemt. Betreed vandaag de wereld van 
morgen.



Renault EASY DRIVE
De EASY DRIVE-rijhulpsystemen maken uw ritten 
veiliger en begeleiden u bij het parkeren.

1. Lane Keep Assist waarschuwt u en corrigeert de 
rijrichting van uw nieuwe ESPACE wanneer u over de 
lijn van de rijstrook rijdt zonder de richtingaanwijzer te 
gebruiken.

2. Blind Spot Warning maakt u via een waarschuwingssignaal 
in de buitenspiegels attent op voertuigen die vlakbij  
zijn, maar buiten uw gezichtsveld vallen.

1.

2.



3. Easy Park Assist voert parkeermanoeuvres voor u uit. 
U selecteert de gewenste insteek en het systeem gaat 
op zoek naar een parkeerplek, waarna u alleen nog maar 
de juiste versnelling hoeft te selecteren en gas te geven. 
Het systeem stuurt zelf in en geeft u de noodzakelijke 
instructies voor de perfecte parkeermanoeuvre.

4. Dankzij de Rear Cross Traffic Alert kunt u met een gerust 
hart van uw parkeerplek wegrijden. Via radars signaleert 
het systeem naderende voertuigen die u misschien niet 
hebt gezien.

4.
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Verbonden met uw 
gevoel
EASY LINK staat voor geavanceerde en intuïtieve 
connectiviteit. Automatische updates zorgen ervoor 
dat het EASULINK-systeem en de kaarten steeds 
up-to-date zijn. Android Auto™ of Apple CarPlay™ 
bieden eenvoudig toegang tot de inhoud van uw 
smartphone. Op de zwevende middenconsole 
hebt u al het nodige bij de hand: de MULTI-
SENSE-bediening om uw rijervaring en de sfeer 
aan boord te personaliseren en de opbergruimte 
met draadloze oplader voor uw smartphone. Niets 
wordt aan het toeval overgelaten.

Android Auto™ is een handelsmerk van Google Inc.  
Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc.



Symfonie in E-groot
Laat u onderdompelen in muziek. De 12 luidsprekers 
en 5 nieuwe klankpatronen zijn het toonbeeld van 
de BOSE®-expertise en de perfecte begeleiding 
voor elk moment dat u achter het stuur doorbrengt. 
In ‘Driver’-modus is de geluidservaring gericht op 
de bestuurder, in ‘Surround’ is hij alomvattend en 
bestemd voor alle passagiers, in ‘Immersion’ is hij 
ruimtelijk, in ‘Lounge’ zacht en in ‘Studio’-modus 
wordt u meegevoerd naar de intimiteit van een 
opnamestudio. Emotie staat centraal bij elke rit.







Ontdek het voordeel 
van ruimte
Het lichte en stijlvolle interieur nodigt uit tot het 
maken van een uitzonderlijke reis. De exclusieve 
INITIALE PARIS-bekleding in nappaleer* biedt 
optimaal comfort door de combinatie van de 
beste materialen en een onberispelijke afwerking.  
De dubbele stiksels benadrukken de diepte en 
het comfort van de luxe stoelen.
Dankzij het One Touch Folding-systeem klapt u de 
achterstoelen in een handomdraai naar beneden: 
een knap staaltje modulariteit. De Handsfreee 
achterklep reageert op een eenvoudige beweging 
van de voet onder de achterbumper of een druk 
op de sleutelkaart. De royale bagageruimte biedt 
plaats aan al uw bagage. Welkom aan boord!

* Rundleer.





Carlab
Kleurenpalet Carrosseriekleuren van de nieuwe ESPACE

Ambiances  Interieur harmonie van de nieuwe ESPACE

Accessoires Accessoires die uw stijl onderstrepen



Gris Platine D69 (MV)

Noir Étoilé GNE (PM)

Bleu Cosmos RPR (MV)Blanc Nacré QNC (SMV)

Gris Cassiopée KNG (MV) 

Blanc Glacier 369 (OV) 

Carlab Teintier



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

Noir Améthyste CNG (SMV)

Gris Titanium KPN (MV) Rouge Millésime NPN (MV) 



Carlab Ambiances

Interieur harmonie in ‘Noir Titane’

19”Lichtmetalen wielen 20”Lichtmetalen wielen



Interieur harmonie in ‘Gris Sable’

19”Lichtmetalen wielen 20”Lichtmetalen wielen



Carlab Accessoires

1.



1. Modulaire Easyflex-bescherming: antislip en 
waterdicht. Onmisbaar om de kofferbak te beschermen 
bij het vervoeren van grote en/of vuile voorwerpen. 
Makkelijk in- en uit te klappen en past zich aan de stand 
van de achterstoelen aan. Een veelzijdig en praktisch 
hulpmiddel voor alledag en voor vrijetijdsactiviteiten.

2. Dakdragers & dakkoffer: profiteer van extra ruimte door 
de nieuwe ESPACE uit te rusten met QuickFix-dakdragers. 
Op deze dragers monteert u gemakkelijk ski- of fietsdragers 
of een dakkoffer in verschillende formaten.

3. Wegklapbare trekhaak: geschikt om een aanhanger 
te trekken of om een fietsdrager op te monteren.  
Dus ideaal voor uitstapjes. Is de trekhaak niet nodig, dan 
klapt u hem met behulp van een hendel makkelijk weg, 
zodat de lijn van uw nieuwe ESPACE niet ontsierd wordt.

4. Berschermfolie: bescherm de carrosserie tegen 
alledaagse gebruikssporen met het beschermfoliepakket. 
Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken om krassen 
op de lak.

2.

3. 4.



« Van de creatie in onze ontwerpstudio’s, via de productie tot aan de distributie via ons netwerk: het is altijd 
het streven naar kwaliteit dat ons leidt. »

Laurens van den Acker - Directeur Industrieel Ontwerp - Renault Group

Carlab Kwaliteit

Kwaliteit op het eerste gezicht
De kwaliteit van de productie en de montage in 
de fabriek brengt het werk van de ontwerpteams 
tot leven. De teams in de fabriek van Douai (regio 
Hauts de France) besteden tot in het kleinste detail 
aandacht aan de carrosserie, de precieze afstelling 
en de lak. De nieuwe ESPACE: nog beter dankzij de 
minutieuze ontwikkeling van de adaptieve LED 
MATRIX VISION-verlichting.

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Het interieur is het resultaat van een zorgvuldige 
selectie van hoogwaardige materialen zoals de 
bekleding in nappaleer*; handgemaakt en dubbel 
gestikt. De nieuwe zwevende middenconsole is ook 
speciaal ontworpen om de duurzaamheid van de 
cockpit te garanderen.

Nieuwe technologische dimensie
EASY CONNECT omvat een groot aantal 
toepassingen waaronder MY Renault, platformen als 
het nieuwe Renault EASY LINK-multimediasysteem 
en connectiviteitsdiensten. Alles bedoeld om de 
nieuwe toepassingen van verbonden mobiliteit voor 
u te vereenvoudigen, zowel in de nieuwe ESPACE 
als daarbuiten.

* Rundleer



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

Services renault




