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UTSTYRSNIVÅ

CO2 g/km

Blandet kjøring
l / mil

Girkasse

Reg. avgift
inkl. vrakpant

Veiledende pris
inkl. avg. og mva.

1.6 dCi 125hk Twin Turbo

NORDIC EDITION

145

0,56

6-tr manuell

193 355 kr

519 900 kr

1.6 dCi 145hk Twin Turbo

NORDIC EDITION

152

0,59

6-tr manuell

221 343 kr

574 900 kr

Motor

L1H1 Euro6
L2H1 Euro6

Årsavgift kommer i tillegg.
Priser er inkl. frakt og levering

Oslo

STANDARDUTSTYR NORDIC EDITION
SIKKERHET

KJØRING
Eco-mode

Sidekollisjonspute & gardin foran

Klimaanlegg foran og bak samt tilleggsvarmer

Kollisjonspute for fører og sidepassasjer foran

R-Link med TomTom navigasjonssytem

ABS-bremser med EBV

Radio med bluetooth DAB+ & USB & AUX

Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) m/extended grip, bakkestartassistent

SmartDock telefonholder

Tilhengerstabilisering, adaptiv lastekontroll

Cruise Control

Automatisk låsing av dørene ved kjøring

Parkeringssensor bak med kamera

Beltevarsler
Dekktrykkovervåkning

Handsfree nøkkelkort
El. sidespeil

Isofix fester på sideplassene bak (kun 2. rad)
3-punkts sikkerhetsbelter på alle seter

EKSTERIØR

Regn- og lyssensor

Skyvedør høyre og venstre side med åpningsbart vindu
Støtfanger foran og bak samt sidedørsskinner

Tåkelys
INTERIØR
3 sitteplasser 2. og 3. rad
3 seter foran

og sidespeil i samme farge som karosseriet,
kromlister samt sorte detaljer i grillen

Høydejusterbart førersete med varme

17" aluminiumsfelger
El. vindusheis foran (Impulsfunksjon på førersiden)

Førersete med armlene

Topphengslet bakluke med vindu

Skinnratt - høyde- og lengdejusterbart
Fjernstyrt sentrallås

Varmetråder & viskere på bakrute

Nedfellbar tredje benkerad og uttakbar andre og tredje benkerad

Reservehjul

Ekstra tonede ruter bak

Lengde: 4999 mm
Tillatt totalvekt: 2 935
Tillatt hengervekt, m/brems: 2 000 kg (750 kg uten brems)
Nox- utslipp: 41 mg/km

Lengde: 5399 mm
Tillatt totalvekt: 3 020
Tillatt hengervekt, m/brems: 2 000 kg (750 kg uten brems)
Nox- utslipp: 71,6 mg/km

EKSTRAUTSTYR
Kundepris Inkl. mva

Forberedelse for ettermontert alarm
Tilhengerfeste
Kart over hele Vest-Europa til R-LINK evo
Lastenett
Armlene bak
Metallic lakk

400 kr
3 000 kr
1 000 kr
2 000 kr
1 000 kr
4 500 kr

Samtlige priser er anbefalte priser. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og spesifikasjoner.
Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken.
www.renault.no

