Prislista

Gällande från 1:a september 2020

Renault CLIO Sport Tourer

Läs mer om hela erbjudanden på https://www.renault.se/bilar/kampanjer/clio-sport-tourer.html
MOTOR
BENSIN

hk

CO2
g/km (WLTP)

FÖRBRUK.
l/100 km (WLTP)

VÄXELLÅDA

TCe 90

90

135

6,0

5-vxl manuell

ZEN
158 900 kr
176 900 kr

Förbrukning: blandad förbrukning WLTP-körcykeln. Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 2020-12-31. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar
i antal, tillval eller säljperiod.
Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers
bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder- och vägförhållanden
påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se.

Standardutrustning ZEN
SÄKERHET
– 5-års garanti
– ABS-bromsar med panikbromsassistans
– Bälteslarm på samtliga platser
– Däcktrycksövervakning
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med
antispinn (ASR)
– Elektronisk startspärr
– ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak
– Krockkuddar fram förare & passagerare
samt sidokrockkuddar (huvud / bröst)
– Nackstöd på samtliga sittplatser
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara
– Trepunktsbälten på alla sittplatser
KÖRNING
– Farthållare / fartbegränsare
– Färddator
– Ratt, justerbar i höjd och djupled
– Servostyrning, elektrisk progressiv

– Starthjälp i backe
KOMFORT
– Manuell luftkonditionering
– Elfönsterhissar fram
– Eluppvärmda framsäten
– Höjdjusterbart förarsäte
– Nyckelkort m. lokaliseringsfunktion
EXTERIÖR
– 16" flexfälgar "Attractive"
– Däckreparationskit (utgår vid tillval Reservhjul)
– Dörrhandtag och backspegelkåpor i
karossfärgen
– Krominlägg på sidoskyddslister
samt framkylargrillen
– Takrails i kromfinish
INTERIÖR
– 12V-uttag fram
– Fällbart baksäte 1/3 - 2/3
– Inredningsstil, mörkgrå

– Instrumentpanel i mjukt utförande med
kromsarg runt mittenkonsolen
– Läderklädd ratt
– Textilklädsel "Fortunate" svart/grå
SIKT, STRÅLKASTARE
– Bakruta, eluppvärmd
– Dubbelstrålkastare
– Varselljus med LED-teknik
– Vindrutetorkare med intervallfunktion
– Ytterbackspeglar, el-justerbara, uppvärmda
LJUD, MULTIMEDIA
– Media Nav multimediasystem: 7" pekskärm,
radio 4x20W med digitalradio (DAB+),
navigator, Apple CarPlay ® och förberedd
för Android Auto ®, Bluetooth® handsfreetelefoni och ljudstreaming, USB, AUX-in,
rattreglage
– Renault Bass REFLEX-system

Tillval ZEN
– Metalliclack

5 900 kr

– 16" aluminiumfälgar "Pulsize", silver

2 900 kr

– Lastningspaket: Lastnät och fästkrokar

1 900 kr

– Reservhjul

1 500 kr

– Flexibelt dubbelt bagagerumsgolv

1 500 kr

– Parkeringsradar bak

2 900 kr

5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar först Samtliga
priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet
i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se

