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RENAULT EXPRESS VAN

NIEUWE
RENAULT EXPRESS VAN,
robuust en dynamisch
U start uw bedrijf en zoekt een kleine bestelwagen
die uw energie weerspiegelt? NIEUWE RENAULT
EXPRESS VAN is voor u gemaakt! Zijn vloeiende
profiel wordt benadrukt door doeltreffende
zijdelingse beschermingen. Zijn C-vormige blik,
voorzien van krachtige led-dagrijlichten, kijkt
uit over een beschermende bumper en neemt
de visuele identiteit van het RENAULT-gamma
over. Het gespierde radiatorrooster met krachtig
ogende grille en de brede motorkap illustreren het
robuuste karakter van NIEUWE EXPRESS VAN.

NIEUWE
RENAULT EXPRESS VAN,
gemakkelijk laden
Laden, lossen en opnieuw laden behoren tot
de orde van de dag? Met zijn asymmetrische
achterdeuren die tot 180° opengaan, 3,3 m3
nuttig laadvolume en een laadlengte van 1,91 m
met een gesloten scheidingswand levert
NIEUWE EXPRESS VAN de beste verhouding tussen
laadlengte en totale voertuiglengte. Er kan tot
3,7 m3 aan goederen worden geladen dankzij een
draaibaar scheidingsrooster en een neerklapbare
passagierszetel. De schuifdeur aan de zijkant
biedt een ongeziene laadopening van 716 mm,
waardoor de lading gemakkelijk bereikbaar is.
NIEUWE EXPRESS VAN is gewoon het juiste
voertuig voor u.

NIEUWE RENAULT
EXPRESS VAN : zijn
praktische aard

1.

Bent u in uw dagelijkse leven op zoek naar
efficiëntie boven alles? NIEUWE EXPRESS VAN
beschikt over een essentiële en praktische
uitrusting. Binnenin benadrukt het gestroomlijnde
dashboardontwerp het grote volume van de
cabine. Dankzij de replicatie van uw smartphone
(1). geniet u van een ongekend gebruiksgemak. Met
deze functie kunt u de navigatie van uw telefoon
gebruiken, berichten versturen en rechtstreeks
bellen vanaf het 8”-scherm op het dashboard.
Meerdere opbergmogelijkheden (tot 48 liter)
zorgen ervoor dat u de beschikbare ruimte volledig
kunt benutten (2). En dankzij de inductielader
(3). kunt u uw toestel gemakkelijk en draadloos
opladen terwijl u onderweg bent.
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3.

1.

Eenvoudiger rijden
en meer veiligheid
Vereenvoudig uw werk en rijd in optimale veiligheid
met NIEUWE RENAULT EXPRESS VAN. Aan het
stuur maken talrijke zowel nuttige als vernuftige
rijhulpsystemen uw verplaatsingen en manoeuvres
gemakkelijker en veiliger.
1. Achteruitkijk- en observatiecamera. In plaats
van via de achteruitkijkspiegel (niet aanwezig bij
versies met vast tussenschot) kunt u op een digitaal
scherm van 5” zien wat de camera achteraan uw
NIEUWE RENAULT EXPRESS VAN op middellange en
lange afstand registreert. Rijden met een gerust gemoed
achter het stuur van een voertuig met een volledig
gesloten tussenschot is eindelijk mogelijk.

2.

2. Dodehoekwaarschuwing. Actief tussen 30 km/u en
140 km/u en waarschuwt u automatisch, via lichtsignalen
in de zijspiegels, voor de aanwezigheid van voertuigen
die niet zichtbaar zijn in de achteruitkijkspiegel.
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3. Groothoekspiegel. Aan de passagierszijde verbetert
een grote convexe spiegel in de zonneklep het zicht naar
opzij en kunt u zien wat door het koetswerk van het
voertuig wordt verborgen. Dit vermindert het risico op
aanrijdingen door dode hoeken bij het inhalen.
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4. Achteruitrijcamera. Zet de auto in zijn achteruit
en de achteruitrijcamera biedt een breder zicht op de
omgeving achteraan. Het beeld wordt weergegeven in
de achteruitkijkspiegel of op het EASY LINK-display,
waarop dynamische lijnen u begeleiden.
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Sierwieldoppen en velgen

Kleuren

Ijswit (*)

Stadsgrijs (*)

15” velgen met medium
sierwieldoppen ‘’Carten’’

Parelzwart (**)

(*) niet-metaalkleur (**) metaalkleur
Foto’s niet contractueel.

Ijzerblauw (**)

(1)

Optioneel

15” velgen met sierwieldoppen Kijaro(1)

Highlandgrijs (**)

Motoren
MOTOREN
0305+,905/6<+п*4δрь(5;(3*0305+,9:ь23,77,5
(?Ϻ=,946.,52п72р)01;9ь405
(?Ϻ2677,34)01;9ь405
@7,051,*;0,
9(5+:;6-,505/6<+)9(5+:;6-;(52п3р
5/6<++3<,;(52®п3рм 52,3=669+0,:,346;69
40::0,5694
@7,=,9:5,3305.:)(2ь(5;(3=,9:5,3305.,5
;67щ;(9;4,;9,4м,5,9.0,;,9<.>05505.
5+,9/6<+:05;,9=(3пΓр

TCe 100 DPF
ΓΖΖΖьΗьΓΙ
ΚΘпΓΒΒр)01ΗΘΒΒ
ΕΒΒ)01ΓΘΒΒ
09,*;
,5A05,мΘΒ
м

Blue dCi 75

Blue dCi 75 Ecoleader

ΓΗΙΓьΗьΛ
ΓΗΙΓьΗьΛ
ΘΘпΚΘр)01ΖΒΒΒмΖΚΘΒ
ΘΘпΚΘр)01ΖΒΒΒмΖΚΘΒ
ΕΕΒ)01ΓΚΘΒмΕΒΒΒ
ΕΕΒ)01ΓΚΘΒмΕΒΒΒ
64465(03
64465(03
0,:,3мΘΒ
0,:,3мΘΒ
ΓΚ
ΓΚ
<96Ι м,47
(5<,,3ьΙ=,9:5,3305.,5
;(5+((9+
;6;ΖΒΒΒΒ24ьΕ1((9

Blue dCi 95
ΓΗΙΓьΗьΛ
ΚΒпΜΘр)01ΖΒΒΒмΖΚΘΒ
ΕΗΒ)01ΓΚΘΒмΕΒΒΒ
64465(03
0,:,3мΘΒ
ΓΚ

PRESTATIES
(?04(3,:5,3/,0+п24ь/р
ΒмΓΒΒ24ь/п:р

ΓΙΙϻΙ
ΓΓϻΜ

ΓΗΛϻΓ
ΓΙϻΖ

ΙϻΚьΚϻΓ
ΓΘΖьΓΙΒ

ΘϻΓьΘϻΖ
ΓΖΖьΓΖΜ

ΓΒΒ
ΓΙϻΖ

ΓΙΓϻΛ
ΓΖϻΒ

ΗϻΙьΗϻΜ
ΓΕΕьΓΕΛ

ΘϻΓьΘϻΖ
ΓΖΖьΓΗΒ

VERBRUIK EN EMISSIE(2)
64636.(;0,796;6*63
,4,5.+=,9)9<02п3ьΓΒΒ24р05ь(?
Ε,40::0,:п.,4,5.+рп.ь24р05ь(?

пΖр

DRAAICIRKEL
9((0*092,3;<::,5:;6,79(5+,5ь4<9,5п4р

ΓΓϻΓьΓΓϻΙ

REMMEN
5;0)3622,,9:@:;,,4пр4,;566+9,4:@:;,,4п р,5:;()030;,0;:*65;963,:@:;,,4п  р
,=,5;03,,9+,:*/01-9,44,5=669((5ϼ+0(4,;,9?+02;,п44рм9644,39,44,5(*/;,9((5ϼ+0(4,;,9пар

;(5+((9+
,=,5;03,,9+,:*/01=,5ΕΛΒ?ΕΗм9644,3:Μа

BANDEN
(5+,5ь>0,3,54((;

ΓΛΘьΙΘΓΘ

ΓΛΘьΙΘΓΘ

ΓΛΘьΙΘΓΘ

ΓΛΘьΙΘΓΘ

мА0,;),:*/02)((9ϺпΓр5-<5*;0,=(5+,901:;013ϺпΕр,;)9(5+:;6-=,9)9<02>69+;ϻ5,;(3:+, Εм<0;:;66;ϻ.6,+.,2,<9+=63.,5:,,5:;(5+((9+м,59,.,3.,=05.:4,;/6+,Ϻ,;0:0+,5;0,2=669(33,-()902(5;,5,54((2;/,;46.,3012=6,9;<0.,54,;,32((9;,=,9.,3012,5Ϻ
пΖр
п693+>0+,/(94650A,+0./;=,/0*3,:,:;96*,+<9,:рϼ 0;50,<>,796;6*633,=,9;9,:<3;(;,567+0,=,,3+0*/;,9)01+,9,:<3;(;,5=(5(33,+((.:,90;;,5((5:3<0;,5+(5/,;
м796;6*63Ϻ , Εм<0;:;66;>69+;.,*,9;0-0*,,9+=63.,5:,,5:;(5+((9+4,;/6+,
,59,.,3.,=05.Ϻ ,A,4,;/6+,0:0+,5;0,2=669(33,-()902(5;,5,54((2;/,;46.,3012=6,9;<0.,54,;,32((9;,=,9.,3012,5Ϻ

Surf voor nog meer RENAULT EXPRESS VAN
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