
Renault 
ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙκΑ ΟχήΜΑΤΑ



Renault Pro+  
Το + του επαγγελματία 

ή Renault, με παρουσία στην αγορά Επαγγελματικών Οχημάτων 
για πάνω από έναν αιώνα, παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες 
της καινοτόμες λύσεις και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
τους.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο από το 1998 είναι η Νο1 μάρκα 
Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ευρώπη καταλαμβάνοντας 
επιπλέον κορυφαίες θέσεις σε πολλές άλλες χώρες, από τη Βόρεια 
Αφρική μέχρι τη λατινική Αμερική.

Με το πέρασμα των χρόνων, έχει δημιουργήσει μια ισχυρή και 
σταθερή σχέση με τους επαγγελματίες πελάτες της. Είναι πλέον 
καιρός να χτίσουμε αυτή την σχέση και στην Ελλάδα. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να εισάγουμε στη χώρα 
μας την Renault Pro+, την κορυφαία μάρκα επαγγελματικών 
αυτοκινήτων, που προσφέρει τα πιο κατάλληλα εργαλεία και τις 
απόλυτα προσαρμοσμένες λύσεις σε όλους τους επαγγελματίες.

Τα καινοτόμα προϊόντα και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 
συνδυασμό με την εγγύηση του ονόματος Β. Ν. Θεοχαράκης 
θα οδηγήσουν ένα βήμα πιο μπροστά την εμπειρία που 
απολαμβάνουν οι επαγγελματίες από το όχημά τους 
προσφέροντας λύσεις «στα μέτρα» τους. Αυτό είναι που 
περιμένουν οι πελάτες από εμάς και σαν επαγγελματίες τους το 
προσφέρουμε.



Renault Clio Van 
Επαγγελματικό για την επιχείρηση, 
επιβατικό για τον οδηγό

Το Renault Clio Van συνδυάζει το δυναμικό coupe προφίλ του 
δημοφιλούς 5θυρου επιβατικού μοντέλου με την εξαιρετική 
πρακτικότητα και άνεση που χρειάζεται ο επαγγελματίας.

Οι πίσω πόρτες εξασφαλίζουν άνετη πρόσβαση, τα ακάλυπτα πίσω 
τζάμια συμβάλλουν στην ασφαλή οδήγηση, ενώ το αναδιπλούμενο 
- αποσπώμενο κάλυμμα προστατεύει τα εμπορεύματά σας απο τα 
αδιάκριτα βλέμματα.  Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος φόρτωσης 
με το μεταλλικό διαχωριστικό πλέγμα και την προστατευτική 
επένδυση δαπέδου κάνει τις μεταφορές σας  πιο απροβλημάτιστες 
από ποτέ.

Το Renault Clio Van διαθέτει έναν προσεγμένο, φιλικό και 
ευρύχωρο εσωτερικό χώρο που το αναδεικνύει ως το πιο κομψό 
επαγγελματικό της κατηγορίας του. ή ποιότητα και η εργονομία 
του εσωτερικού σε συνδυασμό με τον πλούσιο εξοπλισμό που 
διαθέτει, ανάλογα με την έκδοση, ανταμείβουν τον επαγγελματία 
κάνοντας τις καθημερινές του μετακινήσεις ακόμη πιο άνετες και 
ευχάριστες.

To Renault Clio Van διατίθεται με δυο κινητήρες diesel που 
πρωταγωνιστούν στην κατηγορία: 1.5 dCi 75hp (έκδοση Pro+) 
ιδανικός για την καθημερινή απαιτητική χρήση του σύγχρονου 
επαγγελματία και 1.5 Energy dCi 90hp (έκδοση Business) με δυνατές 
ρεπρίζ από πολύ χαμηλές στροφές, αθόρυβη λειτουργία και 
κορυφαία οικονομία.



Renault Kangoo 
Express & MAXI
Συνέταιρος στην επιτυχία σας

Το Renault Kangoo, το πλέον αναγνωρίσιμο και επιτυχημένο 
επαγγελματικό μοντέλο της Renault, είναι διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις, 
Renault Kangoo Express και Maxi, με κοινό χαρακτηριστικό 
τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας καθώς και τις 
πολυάριθμες πρακτικές λύσεις αποθήκευσης και μεταφοράς.

Ιδιαίτερα ευρύχωρο με ωφέλιμο όγκο έως 4,6m3 και πρακτικό με 
δυνατότητα επιλογής αναδιπλούμενου διαχωριστικού ή διπλού 
καθίσματος συνοδηγού για μεταφορά 3 ατόμων, το Renault 
Kangoo συνδυάζει τον απόλυτα εκμεταλλεύσιμο χώρο φόρτωσης 
με την ευελιξία στη μεταφορά φορτίου και επιβατών.

Το σύνολο της γκάμας του νέου Renault Kangoo επωφελείται 
από την τεχνογνωσία της Renault στο σχεδιασμό και στην 
κατασκευή κορυφαίων κινητήρων πετρελαίου. Στην αιχμή του 
δόρατος βρίσκεται ο σύγχρονος κινητήρας 1.5 dCi σε δύο εκδόσεις 
απόδοσης 90 ίππων (Kangoo Express & Kangoo Maxi) και 110  
ίππων (Kangoo Maxi). 

κοινή συνισταμένη και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί η 
υψηλή ροπή και ελαστικότητα (200Nm και 240Nm αντίστοιχα), 
η πολιτισμένη - αθόρυβη λειτουργία καθώς και η χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου (από 4,2λίτρα/100χλμ. μέση κατανάλωση), 
σημαντικά πλεονεκτήματα για τον επαγγελματία.

*ή έκδοση Renault Kangoo Compact που απεικονίζεται στη διπλανή 
σελίδα, διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



Renault Trafic 
Μια λύση για κάθε ανάγκη

ή δυναμική και στιβαρή σχεδίαση, το πλήρως ανασχεδιασμένο 
εσωτερικό, ο πλούσιος εξοπλισμός και οι κορυφαίοι κινητήρες, 
είναι όλα στις υπηρεσίες σας, ώστε να σας εξασφαλίσουν την 
μέγιστη αποδοτικότητα. 

Το Renault Trafic καινοτομεί σε όλα τα επίπεδα. ή καμπίνα 
του είναι ένα κινητό γραφείο, όπου όλα τα εργαλεία σας 
ενσωματώνονται τέλεια. Σχεδιασμένη ως μια προέκταση του 
γραφείου η καμπίνα του Trafic μπορεί να φιλοξενήσει, να φορτίσει 
και να συνδέσει το smartphone, το tablet και το laptop σας. 

χάρη στην ευφυή του σχεδίαση, το Renault Trafic έχει κατακτήσει 
το ρεκόρ μήκους χώρου φόρτωσης στην κατηγορία του. κάθε φορά 
που χρειάζεται να μεταφέρετε μακριά αντικείμενα, μια «έξυπνη» 
καταπακτή στο διαχωριστικό ανοίγει, για να δημιουργήσει ένα 
πέρασμα κάτω απο τα καθίσματα των συνοδηγών, ανεβάζοντας 
έτσι το μήκος χώρου φόρτωσης στα 4,15m (L2). Διατίθεται σε δύο 
μήκη (L1 & L2) και δύο ύψη (ή1 & ή2), προσφέροντας εώς και 8,6m3 
όγκου χώρου φόρτωσης. 

Οι κινητήρες πετρελαίου 1.6 dCi και 1.6 Energy dCi Twin Turbo 
έχουν κατασκευαστεί με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
για να απολαμβάνετε στο μέγιστο απόδοση και οικονομία.



Renault Master
Ένα μοντέλο, πολλές δυνατότητες 

Όποιο και αν είναι το επάγγελμά σας, θα βρείτε το πλέον 
κατάλληλο όχημα για σας μέσα από τη μεγάλη γκάμα του Renault 
Master. Οι πολλαπλές επιλογές εκδόσεων, προσφέρουν ένα ευρύ 
φάσμα δυνατοτήτων: φορτηγό, σασί, καρότσες… με μεικτό βάρος 
μέχρι 3,5 τόνους. ή έκδοση Van διατίθεται σε 3 μήκη, 3 ύψη και 
με δυνατότητα μεταφοράς φορτίων με όγκο μέχρι 17m3 και βάρος 
1,5 τόνο.

Μέγιστη φόρτωση και οικονομία είναι εξασφαλισμένες χάρη στην 
τεχνολογία Twin Turbo του κινητήρα Energy dCi που συνδυάζει, 
ιδανικά, ισχύ και οικονομία προσφέροντας εξαιρετική οδηγική 
απόλαυση καθώς και άριστο επίπεδο κατανάλωσης.

Με δυνατότητα μονής ή διπλής καμπίνας, το Renault Master είναι 
σχεδιασμένο να αντέχει υψηλά φορτία και να δέχεται πολλαπλές 
μετασκευές διαφόρων διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
επιχείρησής σας. Στη διαμόρφωση Pick Up το σασί φέρει επίπεδη 
εργοστασιακή καρότσα με πτυσσόμενα πλευρικά τοιχώματα που 
επιτρέπουν την εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση πάσης φύσεως 
υλικών.



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 έντυπο 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 έντυπο. 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).

 Φωτογραφίες έκδοσης: Y. Brossard, P. Curtet, M. De Vries, J-B Lemal, W. Crozes, D. Saylan – Προσαρμογή: GENCO POWER SA - Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. - 77112015FULE - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Συνεχίστε την εμπειρία 
στο www.renault.gr


