ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Καύσιμο	Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτο-επαναφορτιζόμενο)		
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Εuro6 D-Full		
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP		
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Τριοδικός καταλύτης και GPF		
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	78x83,6		
Τύπος κινητήρα / ψεκασμού	Ατμοσφαιρικός /Πολλαπλών σημείων με διπλά μπεκ		
Κυβισμός (cm3)	1598		
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	4 / 16		
Μέγιστη ισχύς kW CEE (hp) / σ.α.λ.	105 (145)/5.600		
Μέγιστη ροπή Nm CEE / σ.α.λ.	148/3.600 (βενζίνη)
205 (ηλεκτροκινητήρας)		
Χρονισμός	Καδένα		
ΤΥΠΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
Τύπος - αριθμ. σχέσεων	Αυτόματο / 6		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson		
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας		
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (μ.)	11,2		
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	2,6		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Εμπρός	Αεριζόμενοι Δίσκοι 296x26		
Πίσω	Δίσκοι 260x8		
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος σε κατάσταση ανάγκης	Ναι		
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας - ESC	Ναι		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ/ω)	172		
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (δλ.)	10,8		
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 χλμ/ω (δλ.) ( 4η / 5η / 6η )	8,5		
400μ από στάση (δλ.)	18,1		
1000μ από στάση (δλ.)	32,6		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 * (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)
* Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO2 έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης..	    		
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP		
CO2 (g/km) - συνδυασμένος κύκλος	108 - 110		
Χαμηλή φάση (l/100 km)	4,8 - 4,9		
Μεσαία φάση (l/100 km)	4,3		
Υψηλή φάση (l/100 km)	4,2 - 4,3		
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	5,6 - 5,7		
Μικτή φάση (l/100 km)	4,8 - 4,9		
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΛΙΤΡΑ)
Ρεζερβουάρ καυσίμου	50		
ΒΑΡΗ (KG)
Βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM)	1435		
Ωφέλιμο φορτίο	526		
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)	1961		
Μέγιστο μικτό εν κινήσει (MTR)	2721		
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ABS & AFU			
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR			
Hill Start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση)			
Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι			
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού			
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω			
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος			
Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος			
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών		
Κλήση έκτακτης ανάγκης			
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW)			
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA)			
Safety Pack: Blind Spot Warning & Rear Cross Traffic Alert			
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων (AEB)		
Over Speed Prevention (OSP)			
Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR)			
Κάμερα οπισθοπορείας και Εμπρός/Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος			
Διακόπτης ECO			
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω & Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας			
Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 7”			
Κάθισμα οδηγού / συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος			
Αυτόματος κλιματισμός			
Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής			
Ηλεκτρικό χειρόφρενο			
Κάρτα Renault Handsfree			
Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος			
Υφασμάτινες επενδύσεις Titanium Black με ανάγλυφες γραμμές			
Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη 7"			
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέφτες			
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Χαρακτηριστικοί προβολείς Full LED			
Ζάντες αλουμινίου BAHAMAS 17″ μαύρες diamond-cut			
Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου
Μεταλλικό χρώμα (Μπλε Zanzibar)	Χωρίς Χρέωση		
Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας (Λευκό Pearl)	Προαιρετικός εξοπλισμός		
Μεταλλικό χρώμα (Γκρι Graphite, Μαύρο, Κόκκινο Flamme)	Προαιρετικός εξοπλισμός

