Prislista Gällande från 1:e September 2020*

Renault KADJAR

30 000 nybilsrabatt på alla versioner*

*Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 30 000 kr. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod . Angivna priser är
rekommenderade priser inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. Gäller vid köp av en ny Renault Kadjar senast 31/12 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd.
Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad. ** 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.
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VÄXELLÅDA

LIFE

ZEN

LIMITED

BOSE

BLACK

Tce 140 GPF

140

147 151

6,5 – 6,7

6-vxl manuell

193 900 kr
223 900 kr

226 900 kr
256 900 kr

233 900 kr
263 900 kr

-

-

Tce 140 GPF EDC

140

148 153

6,5 – 6,8

7-vxl EDC

-

243 900 kr
273 900 kr

250 900 kr
280 900 kr

270 900 kr
300 900 kr

290 900 kr
320 900 kr

Tce 160 GPF EDC

160

153

6,8

7-vxl EDC

-

-

-

276 900 kr
306 900 kr

296 900 kr
326 900 kr

Blue dCi 115

115

131

5

6-vxl manuell

218 900 kr
248 900 kr

251 900 kr
281 900 kr

258 900kr
288 900 kr

Blue dCi 115 EDC

115

129 134

4,9 – 5,1

7-vxl EDC

268 900 kr
298 900 kr

275 900 kr
305 900 kr

295 900 kr
325 900 kr

315 900 kr
345 900 kr

Blue dCi 150
4WD

150

154

5,8 – 5,9

6-vxl manuell

313 900 kr
343 900 kr

333 900 kr
363 900 kr

MOTOR
BENSIN

DIESEL

STANDARDUTRUSTNING LIFE
SÄKERHET
– 5-års garanti
– ABS-bromsar med elektronisk
bromskraftfördelning (EBV) och
panikbromsassistans (BAS)
– Bälteslarm på samtliga platser
– Däcktryckssensorer
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med
antispinn (ASR) och elektronisk
krängningsreduktion
– ISOFIX-fästen på baksätets ytterplatser

– Krockkuddar fram för förare & passagerare
– Farthållare / fartbegränsare
samt sidokrockkuddar (huvud / bröst)
– Färddator
– Nackstöd på samtliga sittplatser
– Program för eco-körning
– Sidokrockgardiner i taklinjen för huvudskydd,
– Ratt, justerbar i höjd och djupled
fram/bak
– Servostyrning, elektrisk progressiv
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara
– Starthjälp i backe
– Trepunktsbälten på alla sittplatser
– Växelindikator
KÖRNING
KOMFORT
– Anpassningsbar hastighetsmätare med 7” TFT – Elektriska fönsterhissar fram och bak
skärm
– Eluppvärmda framsäten
– Elektronisk parkeringsbroms
– Höjdjusterbart förarsäte

– Infällbar nyckel med fjärrstyrt centrallås
– Läslampor fram och bak
– Manuell luftkonditionering
EXTERIÖR
– 16" plåtfälgar med hjulsida
– Däckreparations-kit
– Hasplåtar fram och bak i svart plast
INTERIÖR
– 12V-uttag fram och bak

–
–
–
–

Armstöd fram
Fällbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
Förvaringsfickor på baksidan av framsäten
Mittkonsol med förvaringsfack och
mugghållare
– Textilklädsel
SIKT, STRÅLKASTARE
– C-Shape varselljus med LED-teknik
– Eluppvärmd bakruta

– Strålkastarrengöring
– Ytterbackspeglar, el-justerbara, uppvärmda
LJUD, MULTIMEDIA
– Radio med CD, MP3 med Bluetooth®
audiostreaming, telefoni-röststyrning, USB
och AUX-uttag samt rattreglage. 4 högtalare.

Tillval LIFE
– Klimatpaket: 2-zons klimatanläggning samt regn- &
ljussensor

4 500 kr

– Nödreservhjul (däckreparations-kit utgår)

1 500 kr

– Metalliclack

7 900 kr

– Dimfri framruta

3 500 kr

STANDARDUTRUSTNING ZEN (utöver LIFE)
SÄKERHET
– Automatiskt hel-/halvljus
– Filbytesvarning
– Trafikskyltsavläsning med
fortkörningsvarning
– Aktivt nödbromssystem (AEBS)
KÖRNING
– Parkeringssensorer fram och bak
KOMFORT
– Förarsäte med svankstöd
– Ratt i läderimitation

– Klimatanläggning med två zoner,
individuellt ställbara
– Nyckelkort med handsfreefunktion
EXTERIÖR
– 17" aluminiumfälgar
INTERIÖR
– Förvaringsplats för bagagerumsskydd
under golvet
– Lastgolv modulärt, m. läge för plant
lastgolv eller utökad lastvolym samt
avdelning

SIKT, STRÅLKASTARE
– Dimljus med statiskt kurvljus
– Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara
LJUD, MULTIMEDIA
– R-Link 2 infotainmentsystem: 7” adaptiv
pekskärm, DAB+, Bluetooth®
audiostreaming + telefoni, röststyrning,
USB-in, AUX-in, rattreglage, Apple
CarPlay™ och Android Auto™ (ej
navigation)

Tillval ZEN
– Navigation och kartor till R Link 2

5 900 kr

– Nödreservhjul

1 500 kr

– Adventurepaket: takrails, tonade rutor och hajfensantenn

4 900 kr

– Metalliclack

7 900 kr

– Lastpaket ”Easy break”: Lättanvädlig fällning av baksäte, klädsel i
textil och konstläder, uppvärmd framruta

3 900 kr

STANDARDUTRUSTNING LIMITED (utöver ZEN)
KÖRNING
– Parkeringsensorer fram och bak samt backkamera.
EXTERIÖR
– Takrails
– Tonade rutor bak
– Panoramaglastak
INTERIÖR
– Natt / dag mittbackspegel avbländare

Tillval LIMITED
– Eluppvärmd framruta

1500 kr

– Metalliclack

7 900 kr

– Nödreservhjul

1 500 kr

STANDARDUTRUSTNING BOSE (utöver LIMITED)
KOMFORT
– Mittarmstöd med två mugghållare bak
– Passagerarstol fram höjdjusterbar samt fällbar
– ”Easy break”-fällning av baksäte
EXTERIÖR
– 19" aluminiumfälgar
– Hasplåtar fram och bak i Erbé-grå färg

– Hajfensantenn
INTERIÖR
– Klädsel i mix av textil och konstläder
– Makeup-speglar med belysning
– Läderratt
SIKT, STRÅLKASTARE
– Eluppvärmd framrut

– Pure Vision® full LED strålkastare fram samt
kurvljus
LJUD, MULTIMEDIA
– Bose® ljudsystem med 8 högtalare
– Navigation.

5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 150 000 km på tre år alternativt 100 000 km på fem år. 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. Version 2019-10-03 Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se

Tillval BOSE
– Läderklädsel i svart + elektriskt justerbart förarsäte

13 900kr

– Technopaket: Handsfreeparkering, sidosensorer

7 900 kr

– Metalliclack

7 900 kr

– Panoramaglastak

9 900 kr

– Nödreservhjul

1 500 kr

– 17” aluminiumfälgar

0 kr

STANDARDUTRUSTNING BLACK EDITION (utöver BOSE)
EXTERIÖR
– 19" aluminiumfälgar (svarta)
INTERIÖR

– Klädsel i alcantara
– Svart innertak

Tillval BLACK EDITION
– Metalliclack
– 17” aluminiumfälgar
– Technopaket: Handsfreeparkering, sidosensorer

7 900 kr
0 kr

– Panoramaglastak (Kommer med beige klädsel runt
fönster och tak)

9 900 kr

– Nödreservhjul

1 500 kr

7900 kr

5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 150 000 km på tre år alternativt 100 000 km på fem år. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Kontrollera tillgängligheten
hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. 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. Version 2019-10-01 - Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se

