
Veiledende kundepriser gjeldende fra 02.01.2023

Motor Versjon Girkasse Antall seter
FORBRUK WLTP*

(l/mil)

CO2 WLTP*

(g/km)

NOx

(mg/km)
Volume Engangsavgift

Veil.kundepris 

inkl. mva

Veil.kundepris 

eks. mva

ADVANCE

Diesel 95 hk S/S Standard 6-gir manuell Varebil 2-seter 0,53 139 31,3 3,3m3 33 276 347 806 284 900

Diesel 95 hk S/S Standard 7-gir automat Varebil 2-seter 0,56 146 31,3 3,3m3 37 418 378 020 309 900

ADVANCE - Open Sesame

Diesel 95 hk S/S OPEN SESAME 6-gir manuell Varebil 2-seter 0,53 138 31,3 3,9m3 34 841 357 415 292 900

Diesel 95 hk S/S OPEN SESAME 7-gir automat Varebil 2-seter 0,56 146 31,3 3,9m3 39 407 387 523 317 900

* Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht. WLTP målesyklus. Ekstrautstyr kan påvirke forbruk, CO2-utslipp samt nyttelast

Priser er inkl. frakt og levering: OSLO

Frakt- og leveringskostnader kommer i tillegg

EKSTERIØR Midtkonsoll med armlene og oppbevaringsrom* Bryter for avstengning av passasjerairbag

LED hovedlys Ratt i skinn Regnsensor og automatisk tenning av nærlys

LED tåkelys foran Leselamper i kupé Påminnelse for sikkehetsbelte fører og passasjer

Sidehengslede bakdører 180° med vindu, varmetråder og Hanskeromsskuff Manuelt klimaanlegg 

vindusvisker Innvendig bakspeil, manuelt nedblendbart Easy Link 8" display med smartphone-speiling (Apple+Android) & DAB **

Skyvedør høyre side u/ vindu Blindsonespeil i solskjerm på passasjersiden Førerdisplay 4,2" TFT fargeskjerm

Venstre sidepanel uten vindu Hattehylle over førerplassen Cruise control og hastighetsbegrenser

Understellsbeskyttelse foran 12V uttak i varerom Elektriske vindusheiser foran, "one-touch" på førersiden

Stålfelger 16" Sidekledning varerom i halvhøyde Fjernstyrt sentrallås, nøkkel med 3 knapper

Elektrisk justerbare og innfellbare sidespeil med varme Plastbelagt gulv varerom Bakkestartassistent

INTERIØR Lastekroker i varerom Dekkreparasjonssett

Skillevegg med vindu, innvendig bakspeil ANNET UTSTYR Renault automatisk nødsamtale

Oppvarmet førersete med justerbar korsryggstøtte Airbag fører og passasjer Parkeringssensorer bak

Høydejusterbart passasjersete med varme og ISOFIX* Sideairbager + kollisjonsgardiner*

* Ikke tilgjengelig i biler med dobbelt passasjersete ** Grunnet komponentkrisen vil ikke Easy Link kunne leveres til alle biler, kontakt din forhandler for mer informasjon. Biler uten Easy Link vil leveres med DAB+ radio

EKSTERIØR Sammenlaggbar passasjerstol (uten varme) Sideairbager + kollisjonsgardiner

LED hovedlys Midtkonsoll med armlene og oppbevaringsrom Bryter for avstengning av passasjerairbag

LED tåkelys foran Ratt i skinn Regnsensor og automatisk tenning av nærlys

Sidehengslede bakdører 180° med vindu, varmetråder og Leselamper i kupé Påminnelse for sikkehetsbelte fører og passasjer

vindusvisker Hanskeromsskuff Manuelt klimaanlegg 

Skyvedør høyre side u/ vindu Innvendig bakspeil, manuelt nedblendbart Easy Link 8" display m/smartphone-speiling (Apple+Android) & DAB *

Venstre sidepanel uten vindu Blindsonespeil i solskjerm på passasjersiden Førerdisplay 4,2" TFT fargeskjerm

Understellsbeskyttelse foran Hattehylle over førerplassen Cruise control og hastighetsbegrenser

Stålfelger 16" 12V uttak i varerom Elektriske vindusheiser foran, "one-touch" på førersiden

Elektrisk justerbare og innfellbare sidespeil med varme Sidekledning varerom i halvhøyde Fjernstyrt sentrallås, nøkkel med 3 knapper

INTERIØR Plastbelagt gulv varerom Bakkestartassistent

Skillevegg - bak fører hel med vindu, bak Lastekroker i varerom Dekkreparasjonssett

passasjer gittervegg som kan foldes ANNET UTSTYR Renault automatisk nødsamtale

Oppvarmet førersete med justerbar korsryggstøtte Airbag fører og passasjer Parkeringssensorer bak

* Grunnet komponentkrisen vil ikke Easy Link kunne leveres til alle biler, kontakt din forhandler for mer informasjon. Biler uten Easy Link vil leveres med DAB+ radio

STANDARDUTSTYR ADVANCE 

Sett inn bilde

Høyde: 29,18cm

Bredde: 46,76cm

LOGO 

Høyde: 3,3cm

Bredde: 10,89cm

STANDARDUTSTYR ADVANCE - Open Sesame

Prisliste

Renault KANGOO 
NYHET:
- VELG OPEN SESAME-VERSJONEN  OG 
FÅ ET UNIKT VAREROM!

Prisliste



ADVANCE
ADVANCE 

Open Sesame

Pris 

inkl. mva

Pris 

eks.mva

l = standard    m = ekstrautstyr    - = ikke tilgjengelig

Trafikkskiltgjenkjenning (ved valg av navigasjon: inkludert fartsgrensevarsling) m m kr 3 125 kr 2 500

Adaptiv cruise control (kun i kombinasjon med AEBS Aktiv nødbremsassistent og Aktiv filholderassistent) 1 m m kr 5 875 kr 4 700

AEBS Aktiv nødbremsassistent (kun i kombinasjon med Aktiv filholdeassistent) m m kr 5 875 kr 4 700

Aktiv filholderassistent med filskiftevarsling (kun i kombinasjon med AEBS Aktiv nødbremsassistent) m m kr 4 875 kr 3 900

Parkeringssensorer foran + på sidene (i tillegg til bak) m m kr 2 000 kr 1 600

Parkeringssensorer foran + på sidene (i tillegg til bak) + "handsfree" parkeringsassistent (kun i kombinasjon med ryggekamera) 2 m m kr 2 375 kr 1 900

Ryggekamera m m kr 2 125 kr 1 700

Automatisk nedblendbart innvendig bakspeil (ikke med ryggekamera) m m kr 1 125 kr 900

Digitalt bakspeil (kun i kombinasjon med ryggekamera) m m kr 5 750 kr 4 600

Automatisk klimaanlegg m m kr 3 625 kr 2 900

Easy Link 8" display med navigasjon, smartphone-speiling (Apple+Android) & DAB  (kun i kombinasjon med ryggekamera) m m kr 4 875 kr 3 900

Dobbelt passasjersete1 med oppbevaring under (uten varme, uten ISOFIX, ikke med sideairbag'er) ** 3
m - kr 4 750 kr 3 800

Midtkonsoll med oppbevaringsrom, uten armlene 3
m - kr 0 kr 0

Sammenleggbar passasjerstol (uten varme, uten ISOFIX, ikke med sideairbag) m l kr 2 375 kr 1 900

Automatisk nær/fjernlys m m kr 4 000 kr 3 200

Trøtthetsvarsling m m kr 625 kr 500

Trådløs mobiltelefonlader 4
m m kr 1 125 kr 900

"Handsfree" nøkkelkort (krever dørhåndtak i bilens farge)

"Handsfree" nøkkelkort (krever dørhåndtak i bilens farge) m m kr 1 125 kr 900

Skyvedør høyre side u/ vindu l l std std

Skyvedør venstre side u/vindu m - kr 4 000 kr 3 200

Skyvedør høyre side med åpningsbart vindu (krever skyvedør v. side m/vindu) m - kr 1 125 kr 900

Skyvedør venstre side med åpningsbart vindu (krever skyvedør h. side m/vindu) m - kr 5 750 kr 4 600

Uten vindu i bakdører og skillevegg uten vindu m - kr 0 kr 0

Tregulv i varerom 12mm m m kr 3 125 kr 2 500

12V uttak & 220V uttak i varerom m m kr 3 125 kr 2 500

Easy inside Rack lastestativ for varerom m - kr 6 125 kr 4 900

Easy Cargo-pakke: Tilhengerfeste, ryggekamera, tregulv og polypropylen sidekledning m m kr 17 375 kr 13 900

Dørhåndtak i bilens farge m m kr 1 125 kr 900

Skyvedørskinne i bilens farge m m kr 1 125 kr 900

Lakkert støtfanger foran (krever metallic lakk) m m kr 1 125 kr 900

Varsellyd ved rygging m m kr 1 125 kr 900

Elektronisk parkeringsbrems m m kr 5 125 kr 4 100

Metallic lakk / Grå "Urban" spesiallakk m m kr 6 000 kr 4 800

Reservehjul (erstatter dekkreparasjonssett) m m kr 2 000 kr 1 600

Dekktrykksensorer (TPMS) m m kr 625 kr 500

Tilhengerfeste (13 pin) m m kr 8 125 kr 6 500

Økt nyttelast +200kg m m kr 2 375 kr 1 900

1 For biler med EDC automatgir kreves i tillegg El. parkeringsbrems 4 Kan ikke kombineres med dobbelt passasjersete

2 For biler med EDC automatgir kun til OpenSesame versjon

3 Dobbelt passasjersete krever midtkonsoll uten armlene

* Grunnet den pågående komponentkrisen kan noe ekstrautstyr være midlertidig utilgjengelig. Kontakt din Renault-forhandler for mer informasjon. 

** Høyere reg. avgift på 3-seter versjoner 

EKSTRAUTSTYR *

Noe av følgende ekstrautstyr kan ikke kombineres eller er kun tilgjengelig i kombinasjon med annet ekstrautstyr - kan medføre ekstra kostnad.

Ta kontakt med din Renault-forhandler for mer informasjon.

KOMFORT OG SIKKERHET

DIVERSE

DØRER OG INNREDNING

Prisliste

Renault KANGOO 

Prisliste



Lastevolum, bak skillevegg (dm3) 3300 dm3

Lastevolume Open Sesame med nedfelt passasjersete (dm3) 3900 dm3

Høyde på sidehengslet bakdører (mm) 1893 mm

STANDARD VERSJON (med B-stolpe) OPEN SESAME BY RENAULT (uten B-stolpe)

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. Med forbehold om skrivefeil.		

www.renault.no	

Dimensjoner og volum

Lasteområde

FARGER

CASSIOPEE GRÅ [KNG] CARMINE RØD (NPF) CANVASIT BLÅ (RQV) TERRACOTTA BRUN (CNZ)

KOMMER!

Solid lakk Solid lakk Metallik lakk Metallik lakk

Metallik lakk Metallik lakk Metallik lakk

SORT (GNE) HIGHLAND GRÅ (KQA)URBAN GRÅ (KPW) HVIT (QNG)

Prisliste

Renault KANGOO 


