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Vær opmærksom på at der er forskel i standardudstyr på lagerbiler og ved ny bestilling af en bil. For priser og info på lagerbiler, kontakt din lokale forhandler for at høre mere. 
Tilvalg af udstyr kan ændre C02-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 150% afgift.  
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. Priserne er inkl. leveringsomkostninger 4.180 kr. 
CO2 ejerafgift er pr. halvår er baseret på WLTP CO2 takster. Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode.  
 
 

EKSTRAUDSTYR 

OVERSIGT  

COMBI & SPACECLASS:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

MOTORER HK 
CO2  

G/KM 
KM/L GEAR 

ENERGI 
KLASSE 

CO2 
EJERAFGIFT 

COMBI 
GRAND 
COMBI 

SPACE 
CLASS 

Combi L1H1 

Combi dci 150 150 191 13,7 6 gear - Manuel  3840 kr. 588.076 kr.   

Grand Combi L2H1 

Grand Combi dci 150 150 192 13,7 6 gear - Manuel  3840 kr.  599.819 kr.  

Grand Combi dci 150 EDC 150 196 13,3 6 gear EDC aut  3840 kr.  619.311 kr.  

Grand Combi dci 170 EDC 170 196 13,3 6 gear EDC aut  3840 kr.  640.016 kr.  

SpaceClass L2H1 

SpaceClass dci 150 150 197 13,3 6 gear - Manuel  3840 kr.   707.263 kr. 

SpaceClass dci 150 EDC 150 202 13,0 6 gear EDC aut  3840 kr.   719.447 kr. 

SpaceClass dci 170 EDC 170 202 13,0 6 gear EDC aut  3840 kr.   749.006 kr. 

EKSTRAUDSTYR - PAKKER COMBI SPACECLASS 

VIP-Pakke 

2 vendbare stole på anden sæderække inkl. bord imellem sæderne & mulighed for en 190cm seng  40.000 kr 

Førerassistancepakke 

Adaptiv fartpilot, Lane Departure Warning, Blindvinkel-alarm, Hastighedsalarm, AEBS Citybreak, Automatisk lys 32.784 kr. - 

Tekno Pakke 

AEBS Citybreak, Opkoblings tjeneste, Aircon for og bag + tilskudsvarmer, Parkeringssensor for, bag og sider, 4,2” Førerdisplay,  
EasyLink 8” display med smartphone-spejling, Trådløs opladning, Bakkamera og Læderrat 

37.400 kr. - 

Eksklusiv Pakke 

Trådløs opladning, Læderindtræk, Ekstra tonede ruder og VIP-Pakke - 78.300 kr. 
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EKSTRAUDSTYR - ENKELT OPTIONER COMBI SPACECLASS 

Sikkerhed 

AEBS citybremse (ej fodgængere og cykellister) 5.900 kr • 

Alarm (omkreds og volumetrisk beskyttelse) 7.700 kr. 7.700 kr. 

Hastighedsalarm 2.900 kr. • 

Træthedsalarm 2.000 kr. • 

Blindvinkel-alarm 1.500 kr. • 

Lane Departure Warning 2.000 kr. • 

Skiltegenkendelse 2.900 kr. - 

Fartbegrænser 90/100/110/120/120km/t 0 kr. 0 kr. 

SOS-knap. Ringer automatisk ved udløsning af airbags eller bæltesprængere 0 kr. 0 kr. 

Forberedt til alarm 500 kr. 500 kr. 

Komfort 

2 vendbare stole på anden sæderække - 20.000 kr. 

Armlæn bag 2.500 kr. • 

Aircondition for og bag + tilskudsvarmer 10.000 kr. - 

Rygerkit med aftageligt askebæger 500 kr 500 kr. 

Easy Life handskerum 1.000 kr. • 

Højdejusterbart førersæde 1.000 kr. - 

Højdejusterbart førersæde og justerbart armlæn 1.000 kr. - 

Højdejusterbart individuelt passagersæde m. armlæn og varme 2.700 kr. • 

Parkeringssensor for + bag + sider 3.500 kr. • 

Automatisk lys 2.000 kr. • 

Trådløs opladning 1.000 kr. 1.000kr. 

Foldbare el-spejle med varme 1.700 kr. • 

Opbevaringsrum med låge på instrumentbordet 800 kr. • 

Adaptiv fartpilot – Ej på 150HK EDC 4.000 kr. 4.000 kr. 

4,2" Førerdisplay TFT- farveskærm 1.500 kr. • 

Bakkamera 2.000kr. • 

Nøglekort m. håndfri betjening 2.500 kr. • 

Ekstranøgle 500 kr. 500 kr. 

Centrallås m. dobbeltlåsning 2.800 kr. • 

Læderrat 3.900 kr. • 

LED-belysning foran (3 knapper) 900 kr. • 

Rat I "Soft Feel" (kunstlæder) med ekstra kromdetaljer 1.900 kr. - 

Læderindtræk - 35.000 kr. 

Stofindtræk, sort "Java" 2.200 kr. • 

Ekstra tonede ruder 2.300 kr. 2.300 kr. 

Udvendigt 

Designpakke 2 (Designpakke 1 + Indfarvet kofanger for) 3.200 kr. - 

Designpakke 3 (Designpakke 2 + Indfarvet sidespejl, kromlister og blanksorte detaljer på front) 3.600 kr. - 

Designpakke 4 (Hele bilen I karosseriets farve) 5.200 kr - 

Anhængertræk (13 Pin) 7.200 kr. 7.200 kr. 

Panel efter C-stolpe + fravalg af tredie sæderække (Ingen ruder efter C-stolpe) -2.700 kr. - 

Stige på bagdør 4.500 kr. - 

Bagklap m. rude 1.400 kr. • 

17" alufælge - Sparkling Silver 4.200 kr. - 

Højre skydedør m. fast rude -1.300 kr. - 

Venstre skydedør m. fast rude 5.300 kr. - 

Venstre skydedør m. oplukkelig rude 7.200 kr. • 

Fast rude i venstre side -1.300 kr. - 

Metallak 6.900 kr. 6.900 kr. 

Solid farve (ej Hvid) 1.600 kr. 1.600kr. 

Specialfarve, RAL-kode. Forespørge Renault DK om farven. Mindst 5 biler for fremstilling af ny farve.  7.142 kr 7.142 kr. 

Indvendigt 

Forstærket batteri 2.200 kr. • 

Batterikabler til opbygger (CAN Multilex) 2.200 kr. 2.200 kr. 

Adapterkabel 1.500 kr. • 

Uden 3. sæderække -2.700 kr. - 

Netadskillelse 2.700 kr. • 

Reservehjulsholder 500 kr. 500 kr. 

Dækreparationskit 500 kr. 500 kr. 
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STANDARDUDSTYR 

OVERSIGT  

COMBI & SPACECLASS:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

 

Multimedia 

Opkoblings tjenester 2.200 kr. • 

Easy Link 8" display med navigation, smartphone-spejling (Apple+Android) & DAB 8.400 kr. • 

Easy Link 8" display med smartphone-spejling (Apple+Android) & DAB 7.400 kr. - 

STANDARDUDSTYR - COMBI & SPACECLASS COMBI SPACECLASS 

Sikkerhed 

Side og gardin airbag foran • • 

ABS-bremser • • 

Grå støddæmpere og lister • - 

Panikbremse assistent • • 

Førere og passagerairbags foran • • 

Selealarm fører og passager • • 

Dæktryksovervågning TPMS • • 

Parkeringssensor for + bag + sider ○ • 

Parkeringsensor bag • - 

ESP • • 

Træthedsalarm ○ • 

Hastighedsalarm ○ • 

Blindvinkel-alarm ○ • 

AEBS citybremse (ej fodgængere og cykellister) ○ • 

Lane Departure Warning ○ • 

Tågeforlygter • • 

ISO-fix • • 

Komfort 

Fartpilot • • 

Reservehjul • • 

Standardrat • - 

Læderrat ○ • 

Gearskifte indikator • • 

Electronisk klimaanlæg foran og bag + tilskudsvarmer ○ • 

Aircondition foran + tilskudsvarmer • - 

Partikelfilter • • 

Centrallås • - 

Bakkamera ○ • 

Automatisk lys ○ • 

Regn- og lyssensor • • 

3,5" Førerdisplay (sort/hvid) • - 

4,2" Førerdisplay TFT-farveskærm ○ • 

Læderrat ○ • 

Foldbare sidespejle med varme ○ • 

El-justerbare sidespejle med varme • - 
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Højdejusterbart individuelt passagersæde m. armlæn og varme ○ • 

Passagerbænk med opbevaring • - 

Armlæn bag ○ • 

Elektriske sideruder foran (med impulsfunktion) • • 

Centrallås m. dobbeltlåsning ○ • 

Varme i forsæderne ej ved bænk • • 

Vinduesvisker bag • • 

Varme i bagruden • • 

Bakspejl med manuel nedblændning • - 

Bagagerumsdækken  • • 

Højdejustering af sikkerhedssele • • 

Tilskudsvarmer • • 

Opbevaringsrum med låge på instrumentbordet ○ • 

Handskerum ○ • 

Gas 1234YF til Aircondition • • 

Full-LED forlygter • • 

LED kørelys • • 

LED-belysning foran (3 knapper) ○ • 

Bakspejl med automatisk nedblændning ○ • 

Højde justerbar føresæde med armlæn • • 

Nøglekort m. håndfri betjening ○ • 

Adapterkabel ○ • 

Foldbar nøgle med 3 knapper (Med selektiv døråbning (SDO) • - 

Udvendigt 

Designpakke 5 = Designpakke 4 + blanksorte spejle, kromlister samt sorte detaljer i grillen. Lakerede kofangere I bilens farve ○ • 

Ruder I begge sider • • 

Stofindtræk, sort stof • - 

Heldækkende hjulkapsler • - 

17" alufælge "Black Diamond" ○ • 

16" Stålfælge • - 

Gummiliste op til ruden • - 

180° Bagdøre med rude • - 

Bagklap m. rude ○ • 

Højre skydedør m oplukkelig rude • • 

Venstre skydedør m. oplukkelig rude ○ • 

Oplukkelig rude I venstre side (ej dør) • - 

Indvendigt 

Aluminiumsringe rundt om instrumentviserene og dørhøjtalerene • • 

Læselampe i foran (to knapper) • - 

Stofindtræk, sort "Java" ○ • 

Fuld beklædning ○ • 

Bagagerumsmåtte • - 

Netadskillelse ○ • 

Let tonede ruder foran ○ • 

Meteor grå-detaljer ○ • 

3 sæder på anden sæderække • • 

3 sæder på tredie sæde række • • 

Tonede ruder • - 

Multimedia 

Easy Link 8" display med navigation, smartphone-spejling (Apple+Android) & DAB ○ • 

Radio med DAB (AUX / USB / Bluetooth)  • - 

Opkoblings tjenester ○ • 

Kørsel 

Forstærket batteri ○ • 

24,7L adblue-tank • • 
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DIMENSIONER 
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FARVER 

OLYM OC 

 

 

 

 

FARVER - Kun til SPACECLASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBI    SPACECLASS (Eksklusiv Pakke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GLACIER HVID  URBAN GRÅ  

HIGLAND GRÅ  CARMING RØD  COMET GRÅ MIDNAT SORT 
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