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* в зависимост от версията.

атлетичен дизайн
Широките рамене и оформеният пре-
ден капак създават изключително про-
порционален дизайн. Покривът в черен 
цвят* подчертава елегантността на 
линиите. Страничните протектори* 
в контрастен цвят допълват уникал-
ния силует.

Плод на историческото сътрудни-
чество между дизайнерските еки-
пи на Renault и Alpine, версията esprit 
Alpine изтъква динамичния си харак-
тер: 20-инчови черни джанти daytona 
с ефект „диамант“, ексклузивен шис-
товосив цвят, спортен преден панел 
в сатиниран сив цвят, черен покрив, 
сатинирани черни покривни греди, 
отличителни емблеми.

Alpine елементи присъстват и в ку-
пето:
тапицерията от Alcantara®/текстил 
е подчертана от син декоративен 
шев, подглавниците се отличават 
с ексклузивни бродирани мотиви, а 
алуминиевите педали внасят дина-
мизъм в кокпита. Воланът, облицо-
ван с кожа nappa/ Alcantara®, изпъква 
с червени, бели и сини шевове.

01. дизайн
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20-инчови черни алуминиеви джан-
ти daytona с ефект „диамант“ и 
покритие в цвят smoky grey

емблема esprit Alpine

конфигурирайте и поръчайте  →

https://www.renault.bg/cars/austral/home.html


бордови технологии

За улесняване на изживяването при 
шофиране, бутоните за управление 
са ориентирани към водача и най-
важната информация е директно в 
полезрението му.

Вече не се налага да сваляте поглед 
от пътя: новият head-up дисплей* с 
площ от 210 см2 проектира същест-
вената информация на предното 
стъкло.

Конфигурирайте реакциите и звука 
на двигателя, твърдостта на вола-
на, амбиентното осветление и екра-
на на водача. С multi-sense можете да 
персонализирате автомобила си с 
до 5 налични режима на шофиране* за 
уникално изживяване зад волана.

02. изживяване зад волана

* в зависимост от версията или двигателя.

текущата скорост, системите в помощ на водача и навигацията се 
извеждат на head-up дисплея (предстоящо отваряне в H1 2023г.) 

режим sport:
интензивно удоволствие от 
шофирането

режим eco:
оптимизиран разход на гориво
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03. мултимедия

мултимедийна система 
openR link с вградени 
Googe услуги

Мултимедийната система openR link 
и нейната интуитивна технология с 
площ от 774 кв.см(1) интегрират най-
доброто от свързаните услуги на  
My Renault и Google(1)(2).

Amazon Music, EasyPark, Radioplayer... 
До 35 приложения с ексклузивно съ-
държание са налични от Google Play(3).
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Поемете контрола върху музи-
ката и забавлението на борда с 
Amazon Music, включено във вашия 
абонамент за Amazon Prime.

Sybel е уникална платформа за на-
миране на любими подкасти и от-
криване на ексклузивни оригинални 
творби, аудиокниги, нови докумен-
тални филми и много други.

С EasyPark планирате и резерви-
рате милиони паркоместа в цяла 
Европа.
Въвеждате адреса на вашата дес-
тинация или навигирате с помо-
щта на картата.

Radioplayer ви осигурява достъп 
до всички любими радиостанции на 
живо, по всяко време, във Франция 
или чужбина.

Научавате най-новите спортни 
новини в автомобила с L'Équipe за 
приложението на Renault.

Vivaldi browser е ефективен, бърз 
и осигуряващ поверителност уеб 
браузър.



"Hey Google" - говорите с него, за да 
планирате пътуване, да промените 
режима на шофиране или да зададе-
те температурата. Гласовият асис-
тент(2) е на ваше разположение.

Блокиран път, нова еднопосочна 
улица, временно отклонение...
Навигационната система Google 
Maps(2) осигурава прецизно шофиране 
дори в случай на загуба на мрежово 
покритие.

конфигурирайте и поръчайте  →
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(1) в зависимост от версията и държавата.
(2) Свързаните услуги на My Renault, Google Maps и Google Assistant се 

предоставят безплатно за 5 години от датата на доставка на 
автомобила.

(3) използвате изтеглените от Google Play приложения в автомобила си 
благодарение на 2 GB пакета с мобилни данни, предоставен безплатно 
от Renault (валиден за 6 месеца).

https://www.renault.bg/cars/austral/home.html


04. интериор

комфорт и модулно 
разпределение

Комфортът на пътниците на задни-
те седалки е осигурен благодарение 
на най-голямото пространство за 
коленете в категорията.
Задната седалка се плъзга на раз-
стояние 16 см(1), осигурявайки по-го-
лям багажник.

Разполагате с обем на багажника до 
575 дм3(2) или 1525 дм3(2) при сгънати 
задни седалки.

Ергономичната и плъзгаща се опора 
за ръката ви позволява да боравите 
удобно с големия 12-инчов екран openR.

(1) в зависимост от версията.
(2) съгласно протокола VDA.

конфигурирайте и поръчайте  →
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опора за ръката и индукционно зарядно за смартфон

https://www.renault.bg/cars/austral/home.html


32 системи в помощ  
на водача
Новото Renault Austral предлага 32 
модерни и иновативни системи в 
помощ на водача.

05. модерни системи в помощ на водача

  конфигурирайте и поръчайте  →

интелигентен адаптивен круиз кон-
трол(1)

Той поддържа безопасна дистанция 
между вас и превозното средство 
отпред, като задейства спирачки-
те, когато дистанцията е твърде 
къса, и ускорява, когато пътят от-
ново е свободен. Той анализира окол-
ната среда, за да прогнозира и кон-
тролира скоростта.

предни фарове LED Matrix Vision*
Системата автоматично регулира 
формата на светлинния лъч в зависи-
мост от трафика и метеорологични-
те условия с цел избягване на отбля-
съци и оптимизиране на видимостта 
през нощта.

*предстои отваряне през H1 2023г.

аварийно спиране при движение на 
заден ход
Тази система открива препятствия 
отзад и спира автомобила автома-
тично в случай на опасност.

асистент за придържане в лентата
Системата коригира ъгъла на вола-
на, връщайки автомобила обратно в 
неговата лента, ако не е подаден  
мигач.

3D камера с 360-градусов изглед
4 камери, пресъздаващи 360-градусов 
изглед на непосредствената среда 
на автомобила, ви позволяват да 
извършвате маневрите си с лекота.

безопасно излизане на пътниците 
Тази система ви предупреждава, 
ако превозно средство приближава 
вашия автомобил отзад, когато 
искате да отворите вратата.

шофиране
• активно подпомагане на водача
• асистент при потегляне по наклон
• 9,3-инчов head-up дисплей (210 см2)
• предупреждение за дистанция до 

предния автомобил (1)(2)

• предвиждащ асистент за  
екологично шофиране(1)(2)

• предвиждащо хибридно шофиране(1)(2)

• ограничител на скоростта
• круиз контрол
• интелигентен адаптивен круиз 

контрол(1)

паркиране
• задни паркинг сензори
• предни паркинг сензори
• странични паркинг сензори
• 3D камера с 360-градусов изглед
• камера за обратно виждане
• паркиране без ръце(3)

безопасност
• предупреждение за смяна на 

лентата
• активна система за предупреждение 

при напускане на лентата 
• асистент за придържане в лентата
• предупреждение за наличие на обект 

в „сляпата“ точка на автомобила
• система за аварийно спиране с 

функция за кръстовища
• автоматично аварийно спиране при 

движение на заден ход
• система за активно аварийно 

спиране в града/предградията с 
регистриране на наличието на 
пешеходци/велосипедисти

• предупреждение за напречен трафик 
при движение на заден ход

• предотвратяване на излизането от 
лентата при изпреварване

• разпознаване на пътните знаци
• разпознаване на пътните знаци с 

предупреждение за превишаване на 
скоростта(1)

• безопасно излизане на пътниците
- предупреждение за умора на водача

светлини
• предни фарове LED Matrix Vision
• Автоматично превключване на дълги 

и къси светлини
• предни фарове LED Аdaptive Vision 

(с интегрирана функция фарове за 
мъгла)

(1) включено за 5 години
(2) предстои скоро
(3) ще се предлага скоро за изцяло  
 хибридния двигател E-Tech.
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https://www.renault.bg/cars/austral/home.html


цветове

06. персонализация

ледниковобял(1) (со)

перленобял(2) (p)

син „метал“ (mp)

огненочервен(2) (mp)

черен „Starry black” (mp)

schist grey (mp)

p: перлен цвят; 
s: сатиниран;
со: боя неметалик с прозрачно покритие 
mp: боя металик
(1) не е наличен с покрив в черен цвят 

starry black, при версия  
esprit Alpine и iconic.

(2) не е наличен при версия equilibre.
(3) не е наличен при версия esprit Alpine.

снимките имат илюстративен 
характер сатиниран schist grey (s)(3)

конфигурирайте и поръчайте  →
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https://www.renault.bg/cars/austral/home.html


интериорно оборудване
06. персонализация

equilibre
• 17-инчови алуминиеви джанти maha
• аудиосистема Arkamys® auditorium с 8 високоговорителя
• 9-инчова openR link: свързана мултимедийна система с вградено радио и без 

навигация

techno (equilibre +)
• предни фарове LED Аdaptive Vision (с интегрирана функция фарове за мъгла)
• 19-инчови черни алуминиеви джанти komah с ефект „диамант“
• задна седалка, която може да се плъзга на разстояние 16 см

изтеглете PDF файла (6 MB) 
с тапицериите и оборудването 

techno esprit Alpine (techno +)
• 20-инчови черни алуминиеви джанти daytona с ефект „диамант“ и покритие 

в цвят smoky grey
• панорамен покрив в цвят starry black
• 4Control advanced (само при E-Tech full hybrid)
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file:https://www.renault.bg/CountriesData/Bulgaria/images/brochures/Brochure_AUSTRAL_ETECH.pdf
https://www.renault.bg/CountriesData/Bulgaria/images/brochures/Brochure_AUSTRAL_ETECH.pdf
https://www.renault.bg/CountriesData/Bulgaria/images/brochures/Brochure_AUSTRAL_ETECH.pdf


изтеглете PDF файла (6 MB)  
на брошурата с аксесоари

конфигурирайте и поръчайте  →

аксесоари

06. персонализация

теглич с електрическо изваждане
Тегличът с изцяло електрическо изваждане се разгъва автоматично 
с просто натискане на бутон, разположен в багажника. Той може да се 
прибере само за няколко секунди - става невидим и не нарушава дизайна на 
вашия автомобил.

пакети за персонализация
Персонализирайте екстериора на своя автомобил с четири цветови 
пакета: карбонов ефект, златисти акценти, светлосив или сатиниран 
металносив цвят.

покривна кутия Renault nouvelR
Ще пътувате със семейството или приятелите си? Допълнителният 
багаж може да се съхранява в нова, обезопасена и заключваща се покривна 
кутия Renault nouvelR с капацитет от 380, 480 или 630 литра.

текстилни подови стелки esprit Alpine
Изберете от пълна гама стелки, за да защитите купето на вашия 
автомобил. Подчертайте категорично спортния му вид с ексклузивен 
подпис благодарение на текстилните подови стелки esprit Alpine.

степенки
Подчертайте солидния стил на новото Renault Austral със степенките, 
които улесняват достъпа до аксесоарите на покрива и защитават 
каросерията от ежедневни удари.
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file:https://www.renault.bg/CountriesData/Bulgaria/images/brochures/AXSBrochure_Renault_AUSTRAL.pdf
https://www.renault.bg/CountriesData/Bulgaria/images/brochures/AXSBrochure_Renault_AUSTRAL.pdf
https://www.renault.bg/CountriesData/Bulgaria/images/brochures/AXSBrochure_Renault_AUSTRAL.pdf
https://www.renault.bg/cars/austral/home.html


размери и обеми

конфигурирайте и поръчайте  →

размери в (мм).

*предстои в средата на 2023г.

925 917

1,664

1,825
2,083

1,589

2,100

180

2,667

4,510

1,370 1,336

1,055
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обем на багажника (дм3 vda) mild hybrid E-Tech full hybrid*

с фиксирана задна седалка 500 430

със задна седалка, която може да се плъзга 
на 16 см до 575 до 555

макс. при сгъната задна седалка 1,525 1,455

https://www.renault.bg/cars/austral/home.html


Renault recommande

конфигурирайте и поръчайте  →

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на 
нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част 
от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един 
момент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските 
представители на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, 
където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по 
стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично.
Моля, свържете се с вашия местен Търговски представител, за да получите възможно най-актуална 
информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове 
могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на 
материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под 
каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата брошурата без 
предварителното писмено съгласие на Renault.

Publicis – автори на фотографиите: C. Violet, F. Schlosser, S. Staub, © Renault Marketing 3D-Commerce, Pagécran – 
xxxxxxxxxxx – октомври 2022 г.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (френско акционерно дружество (опростена форма)) с акционерен 
капитал от €533 941 113 и централен офис 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – 
Вписано в Търговски регистър на Нантер noд № B 780 129 987 / Тел: 0806 00 20 20.
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Renault препоръчва

https://fr-fr.facebook.com/Renault/
https://twitter.com/renault_fr
https://www.pinterest.fr/grouperenault/
https://www.tiktok.com/@renault
https://fr.linkedin.com/company/renault?original_referer=https%3A%2F%2Fsearch.lilo.org%2F%3Fq%3Dlinkedin%2BRENAULT
https://www.instagram.com/renault_france/
https://www.renault.bg/cars/austral/home.html
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