
Passion for life

#18 / September 2019

De  DAYS 
bij Renault

Ontdek 
Nieuwe Renault CLIO

Opendeurweekend
14 en 15 september (afspraak op p. 2)

WIN EEN  
RENAULT CLIO
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Waag uw kans een Nieuwe Renault Clio te winnen ter gelegenheid van de Renault Yes! Days 
op zaterdag 14 en zondag 15 september in het hele Renault netwerk. 
Niets zo eenvoudig! Beantwoord onderstaande vraag, vul het deelnameformulier in (HOOFDLETTERS aub) en steek het voor 
15 september in de urne in de showroom. Indien u de gelukkige winnaar bent van een nieuwe Renault CLIO, nemen we vóór 30 
september persoonlijk contact met u op.

Voor meer info
Ontdek het volledig gamma, alsook al onze aanbiedingen, zoals 
bijvoorbeeld een financiering aan 0% JKP (1) op het hele gamma, 
dankzij de QR codes in deze folder.

Activeer daartoe de fotocamera van uw iPhone of een app op uw
Androïd smartphone die QR-codes kan lezen, scan de QR codes
in deze folder en u komt automatisch op de juiste pagina van onze 
website terecht.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Ontdek in avant-première Nieuwe Renault Zoe in detail  
en in avant-première op nieuwezoe.renault.be

• Beantwoord de volgende vraag: Is Nieuwe Renault CLIO uitgerust met LED-lampen? YES ! ■   NO ! ■ 

■ Mr   ■ Mw      Naam  .......................................................................................Voornaam  ................................................................................................... 

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................................

GSM (om uw prijs te overhandigen): ......................................................................................................................................................................................

Straat:  ....................................................................................................................................................................................................  Nr: .......... Bus: ..........

Postcode: ........................... Gemeente:  .................................................................................................................................................................................

We willen graag in contact met u blijven om onze laatste aanbiedingen met u te delen, u uit te nodigen voor onze evenementen of u te laten deelnemen aan onze 
wedstrijden. Ik stem in met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen van de groep Renault België Luxemburg en 
van de leden van zijn commercieel netwerk : via e-mail :  ■ JA  ■ NEE, via GSM :  ■ JA  ■ NEE

De verzamelde persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor het klantenbeheer en de direct marketing van de producten van de merken “Renault” en “Dacia” ingevoerd door Renault België Luxemburg 
n.v., met zetel te 1070 Brussel, Bergensesteenweg 281. De gegevens kunnen worden meegedeeld aan partners en aan het netwerk dat contractueel verbonden is met Renault België Luxemburg n.v. Elke 
betrokkene heeft recht op inzage, wijziging, verwijderen en/of overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten tegen hun behandeling met het oog op direct marketing en/
of de beperking ervan verkrijgen, op eenvoudig en gratis verzoek, op het volgend adres contact-client.be@renault.be
Elke betrokkene die moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening van zijn rechten kan eveneens een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor alle vragen 
betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, neem contact op met contact-client.be@renault.be. Niet contractuele foto’s. Wedstrijd zonder aankoopverplichting, geldig van 9 tot 15 september 
2019. Reglement beschikbaar op www.renault.be

(1) Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling geldig van 03/09/2019 tot en met 30/09/2019 voor een maximale duur van 36 
maanden, met een minimaal voorschot van 30%. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage)  en vaste debetrentevoet 0%. Contante prijs voor een nieuwe 

Renault*: € 18.342 incl. BTW, voorschot: € 6.502, te financieren bedrag: € 11.840,  36 maandaflossingen van € 328,05 waarvan € 14,86 voor de optie verlengde waarborg, totaal te 

betalen bedrag: € 11.840. De volledige wettelijke bepalingen vindt u op p. 6B.

   Nieuwe

 Renault ZOE
300 km autonomie*   100 % elektrisch

Nieuwe ZOE is efficiënter dan ooit, vooral 
dankzij een groter rijbereik en een hoger 
vermogen. Zijn assertief design geeft hem 
nog meer karakter. En hij beschikt over een 
uitgebreide hightech-uitrusting voor nog meer 
rij- en zitcomfort aan boord.

 0 L/100 KM.  0 G/KM (WLTP). 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Op 14 & 15 september

WIN
een Nieuwe Renault CLIO
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De persoonlijkheid van Nieuwe Clio Edition One 
uit zich in de details van zijn verfijnd design en 
hoogstaande technologie. Nieuwe LED-koplampen 
“Pure Vision” met automatische ontsteking, 16’’ 
alu-velgen met diamant-look, achteruitrijcamera, 
multimediasysteem Renault Esay Link 9.3’’ met 
een aanraakscherm in kleur, badge Edition One, 
zetelbekleding in imitatieleder en fluweel. Een 
uitzonderlijk karakter voor iedereen die meer wil.

Afgebeeld model: CLIO EDITION ONE TCe 100. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 21.000.

   Nieuwe

 Renault CLIO  
Designed for living

€ 145 BTWi

Haaienvinantenne
Sportief design
Deze bijzonder stijlvolle antenne  
sluit harmonieus aan op het dak  
van Nieuwe Renault CLIO.  
Montage inbegrepen.

Nieuwe
Renault CLIO vanaf

€ 14.375*

ONTDEK 
NIEUWE 
CLIO HIER 

* Nieuwe CLIO ZEN TCe 100. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 17.500, min korting (2) van € 875, min overnamepremie (3) van € 2.250. (1), (2), (3), (5) zie p. 6B.
(5) Illustratief voorbeeld voor een Nieuwe Renault Clio ZEN TCe 100 met verlengde waarborg My Warranty inbegrepen (5 jaar / 100.000km) : € 18040 BTWi, voorschot € 2250, overname van uw 
oude wagen €2250 en extra korting van €875. Te financieren bedrag (voorschot en korting afgetrokken): €12665, voor een duur van 60 maanden. 59 maandaflossingen van €129 waarvan €9 voor 
de verlengde waarborg My Warranty, laatste verhoogde maandaflossing van € 6475,17, totaal terug te betalen bedrag: €14086,17.

Dodehoekwaarschuwing

Automatische airconditioning

Elektrische ruiten voor-& achteraan met impulsbedie-
ning

Mistkoplampen met sierstrip in chroom

LED-koplampen “Pure Vision” met automatische 
ontsteking

Renault Easy Link multimediasysteem met touch-
screen van 9.3” in kleur en navigatie met Europa- 
wegenkaart

Donkergetinte ruiten achteraan

• Sierstrip in chroom rondom de zijruiten 
•  360° Parkeerradar met achteruitrijcamera en Easy 

Park Assist 
• Digitaal instrumentenbord met kleurenscherm van 7” 

Uitrusting  
CLIO EDITION ONE

CLIO
EDITION ONE  
TCe 100

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 20.150

KORTING  (2)  € 1.000

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN €  19.150

OVERNAMEPREMIE   (3) € 2.250

PRIJS BTWi € 16.900

 4,1 / 5,8 L/100 KM.  109 / 131 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Representatief voorbeeld:  Lening op afbetaling* met laatste verhoogde maandelijkse aflossing. 
Contante prijs met verlengde waarborg My Warranty (5 jaar/100.000km): €19.200 BTW in. Voorschot (facultatief): 
€ 3.410. Kredietbedrag: €15.790. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 2,99% en vaste jaarlijkse 
jaarlijkse debetrentevoet: 2,95%. In 60 maandaflossingen. Terug te betalen in 59 maandaflossingen van 
€194,77  waarvan €9 voor de optie verlengde waarborg. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: 
€5.915,54. Geldig van 03/09/2019 tot en met 30/09/2019. Totaal terug te betalen bedrag: 
€17.406,9. *Dit aanbod van lening op afbetaling bestaat uit een EASYfin Planning krediet en een verlengde waarborg(6). 
JKP (Jaarlijkse Kostenpercentage) 2,99% en vaste debetrentevoet 2,95% voor een maximale duur van 60 maanden, 
zonder verplicht voorschot met verlengde waarborg en is voorbehouden aan particulieren op het hele Renault gamma.

Ontdek onze aanbiedingen 
op renault.be >

€129 / maand (5)

laatste verhoogde maandaflossing

van € 6.476. 

FINANCIERING
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Nieuwe Renault TWINGO heeft zich mooi opgemaakt! Hertekende 
voorkant, met chroomaccenten en een nieuwe LED lichtsignatuur 
voor een nog meer zelfverzekerde blik. Nieuwe Renault TWINGO 
is ook verkrijgbaar in een uitgebreid palet aan kleuren, velgen en 
stickers. Zo kan u zijn stijl afstemmen op uw persoonlijkheid.

Afgebeeld model: TWINGO EDITION ONE + SCe 75. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 14.200.

ONTDEK 
NIEUWE 
TWINGO 
HIER 

   Nieuwe

 Renault TWINGO
Never too much !

Nieuwe 
Renault TWINGO vanaf

€ 9.000*

  5,2 / 5,9 L/100 KM.  117 / 133 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

€ 79 BTWi

Deurdrempels
De kleurrijke deurdrempels met 
Twingo-logo stemmen helemaal 
overeen met de specifieke kleur van 
je voertuig en voldoen aan je gevoel 
voor esthetiek. Montage inbegrepen.

* Nieuwe TWINGO LIFE SCe 75. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 10.700, min korting (2) van € 450, min recyclagepremie (4) van € 1.250. (1), (2), (4) zie p. 6B.

Neerklapbare achterbank met verstelbare rugleuning 
1/2-1/2

Automatische airconditioning

Ruitenwissers vooraan met regensensor

Alu 16”-velgen “Monega” met diamant-look - Black

Koplampen met automatische ontsteking

Renault Easy Link : aanraakscherm 7” in kleur, bedie-
ning aan het stuur, radio tuner DAB, Bluetooth, compa-
tibel met Apple CarPlay, 2USB, 1AUX, 4 LS

Passagierszetel met neerklapbare rugleuning “one 
touch”

Donkergetinte ruiten achteraan

• Snelheidsregelaar en -begrenzer 
•  Zetelbekleding stof/imitatieleder “Night”

Uitrusting  
TWINGO EDITION ONE +

TWINGO
EDITION ONE +  
SCe 75

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 14.200

KORTING  (2)  € 575

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 13.625

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 1.250

PRIJS BTWi € 12.375

Ontdek onze aanbiedingen 
op renault.be >
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Afgebeeld model: CAPTUR INTENS TCe 90. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 22.225.

ONTDEK 
CAPTUR 
HIER 

* CAPTUR LIFE TCe 90. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 17.675, min korting (2) van € 1.375, min recyclagepremie (4) van € 4.000. (1), (2), (4) zie p. 6B.

Renault CAPTUR vanaf

€ 12.300*

Manuele airconditioning

Alu 16”-velgen Celsium

LED-mistkoplampen

Geïntegreerd navigatiesysteem Media-Nav

Donkergetinte ruiten achteraan

Renault handenvrije instap- en startkaart

In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel in imitatie-
leder

• Interieurdecor Chrome 
• Buitenspiegels in glanzend zwart 
• Deurdrempels vooraan met monogram Limited

Uitrusting  
CAPTUR LIMITED#2

 6,4 / 6,6 L/100 KM.  145 / 149 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

€ 339 BTWi

Treeplanken
De treeplanken zijn comfortabel, onder 
meer door de antislip-bekleding, en 
vergemakkelijken de toegang tot het 
voertuig en het plaatsen van voorwerpen 
op het dak. Montage inbegrepen.

  Renault CAPTUR
Leef en beleef

Renault CAPTUR wacht enkel nog op u om nieuwe 
stadsuitstappen te bedenken. Uw crossover heeft een 
vastberaden temperament dat tot uiting komt in een strak 
uiterlijk en een sterke persoonlijkheid. 

CAPTUR
LIMITED#2 
TCe 90

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 20.125

KORTING  (2)  € 1.500

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 18.625

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 4.000

PRIJS BTWi € 14.625

Ontdek onze aanbiedingen 
op renault.be >
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Afgebeeld model:  CLIO GRANDTOUR COOL & SOUND TCe 75. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 18.925.

* CLIO Grandtour COOL & SOUND #2 TCe 75. Aanbevolen 
basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 16.325, min korting (2) 
van € 1.350,  min recyclagepremie (4) van € 4.000. (1), (2), (4) zie p. 6B.

  Renault CLIO GRANDTOUR
Volg de verleiding

Automatische airconditioning

Ruitenwissers vooraan met  
regensensor

Alu 16”-velgen Pulsize

Mistkoplampen

Koplampen met automatische 
ontsteking

Geïntegreerd navigatiesysteem 
Media-Nav

In de hoogte en diepte regelbaar 
stuurwiel in imitatieleder

Passagierszetel vooraan met neer-
klapbare rugleuning

•  Buitenafwerking met 
chroomaccenten

Uitrusting CLIO  
Grandtour COOL & SOUND #2 

Renault 
CLIO Grandtour vanaf

€ 10.975*

ONTDEK 
AL ONZE 

AANBIEDINGEN 
HIER:

Afgebeeld model: KANGOO LIMITED#2 Blue dCi 95.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 17.400.

  Renault KANGOO
Van nature origineel

 5,5 / 5,6 L/100 KM.  143 / 147 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Renault KANGOO vanaf

€ 16.150*
Uitrusting  
KANGOO LIMITED#2

* KANGOO LIMITED#2 Blue dCi 95. Aanbevolen basiscatalogusprijs 
zonder optie BTWi van € 17.400, min recyclagepremie (4) van € 1.250 . 
(1), (4) zie p. 6B.

ONTDEK 
AL ONZE 
AANBIEDINGEN 
HIER:

Dakstaven in de lengte

Manuele airconditioning

Alu 15”-velgen Celsium

Mistkoplampen

Radio tuner, Bluetooth, Plug & Music

Neerklapbare passagierszetel 
vooraan

Donkergetinte ruiten achteraan

In de hoogte regelbaar lederen 
stuurwiel

• Vliegtuig-opbergvakken achteraan
•  Buitenspiegels in glanzend zwart

€ 159 BTWi

Easyflex Kofferbescherming
Eenvoudig uiteen te vouwen 
en geschikt voor verschillende 
achterbankconfiguraties waarbij de 
EasyFlex kofferbescherming de hele 
kofferbodem dekt.

 6,0 / 6,1 L/100 KM.  135 / 138 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

CLIO Grandtour
COOL & SOUND#2 
TCe 90

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze 
twee contracten zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar met identieke 
voorwaarden.

Easy DEAL  
0% JKP 

+ 5 JAAR  
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 19.125

KORTING  (2)  € 1.450

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 17.675

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 4.000  

PRIJS BTWi € 13.675

KANGOO LIMITED#2  
Blue dCi 115

Kies voor de betalende 
optie 5 jaar garantie 
en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. 
Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

Easy DEAL  
0% JKP 

+ 5 JAAR  
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 18.600

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 1.250  

PRIJS BTWi € 17.350
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Afgebeeld model: KADJAR BLACK EDITION TCe 140 GPF.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 31.725.

ONTDEK 
NIEUWE 
KADJAR
HIER Travel Pack

Reizen zonder toegevingen!
Dit Pack bevat dakstaven en een 
dakkoffer met een laadcapaciteit 
van 480 liter.

€ 665 BTWi

Renault KADJAR vanaf

€ 18.750*

 4,9 / 6,8 L/100 KM.  129 / 155 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

* KADJAR LIFE TCe 140 GPF. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 24.475, min korting (2) van € 2.225, min recyclagepremie (4) van € 3.500. (1), (2), (4) zie p. 6B.

Parkeerhulp vooraan en achteruitrijradar

Dode hoek-waarschuwing

Bose® Sound System : 7 LS + 1 subwoofer + digitale 
versterker

Alu 19”-velgen “Bandana”

Verwarmde voorruit & zetels vooraan

LED-mistkoplampen met omranding in “chroom”

Alcantara zetelbekleding met rode sierstiksels

• Achteruitrijcamera
• Luchtroosters voor de achterste plaatsen
• Actief noodremhulpsysteem AEBS

Uitrusting  
KADJAR BLACK EDITION

De volledig hertekende, Nieuwe KADJAR pakt uit met 
een nieuw, uitgesproken design aan de buitenkant en 
verbeterd comfort van hoog niveau aan de binnenkant.

   Nieuwe

 Renault KADJAR
BEPERKTE SERIE BLACK EDITION

KADJAR
BLACK EDITION  
TCe 140 GPF

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS €  31.025

KORTING  (2)  € 2.600

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 28.425

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 3.500

PRIJS BTWi € 24.925

Ontdek onze aanbiedingen 
op renault.be >
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  Renault MEGANE &
 MEGANE Grandtour
Onze technologie, uw succes

* MEGANE LIFE TCe 115 GPF. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 20.175, min korting (2) van € 1.975, min recyclagepremie (4) van € 3.500. (1), (2), (4) zie p. 6B. Apple 
CarPlay™ is een merk van Apple inc.

Afgebeelde modellen:  MEGANE LIMITED#2 TCe 115 GPF.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen:           € 23.725. 
MEGANE GRANDTOUR LIMITED#2 TCe 115 GPF.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties       inbegrepen: € 24.625.

 4,8 / 8,4 L/100 KM.  118 / 190 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Renault MEGANE vanaf

€ 14.700*

Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning

Alu 16”-velgen Celsium

Mistkoplampen

Achteruitrijradar

In de hoogte regelbare bestuurderszetel met  
lendenregeling

Renault R-Link 2 multimediasysteem met navigatie 
TomTom LIVE, compatibel met Apple CarPlay™

Donkergetinte ruiten achteraan

• Renault handenvrije instap- en startkaart  
• Elektrische ruiten voor- en achteraan • Elektrisch 
inklapbare buitenspiegels in glanzend zwart

Uitrusting  
MEGANE LIMITED#2

Met zijn elegante vormen, gespierde lijnen en compromisloze keuzes 
gaat Renault MEGANE resoluut voor een expressief design en sterke styling. 
Renault MEGANE maakt rijden authentiek en meeslepend. 
Adrenaline verzekerd. Passie is niet iets dat je afdwingt. 
Passie heb je.

vanaf € 599 BTWi

Kinderzitje
Sirona S i-Size
De laatste veiligheidsstandaarnorm. 
Vanaf de geboorte tot 4 jaar.
Pivoterend zitje. Achterwaarts  
gerichte positie.

MEGANE
LIMITED#2 TCe 115 GPF

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 23.175

KORTING  (2)  € 2.140

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 21.035

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 3.500

PRIJS BTWi € 17.535

MEGANE
Grandtour 
LIMITED#2 Blue dCi 115

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 27.075

KORTING  (2)  € 2.375

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 24.700

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 3.500

PRIJS BTWi € 21.200

ONTDEK 
MEGANE 
HIER 

Ontdek onze aanbiedingen 
op renault.be >
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  Renault SCENIC &
 GRAND SCENIC
BEPERKTE SERIE BLACK EDITION

*SCENIC LIFE TCe 115 GPF. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 23.525, min korting (2) van € 2.175, min recyclagepremie (4) van € 3.500. (1), (2), (4) zie p. 6B.

Afgebeelde modellen:  SCENIC  BLACK EDITION TCe 140 GPF.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen:         € 31.300. 
GRAND SCENIC BLACK EDITION TCe 140 GPF.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties          inbegrepen: € 32.650.

Renault SCENIC vanaf

€ 17.850*

Parkeerhulp voor- en achteraan

Rijstrookwaarschuwing

Neerklapbare achterbank 1/3-2/3 met lengteregeling 
en One-Touch functie

Alu 20”-velgen “Silverstone” Zwart

Passagierszetel vooraan met neerklapbare rugleuning

Verwarmde zetels vooraan

Renault R-Link 2 multimediasysteem met navigatie 
TomTom LIVE, compatibel met Apple CarPlay™

• Overlangse dakstaven in gesatineerd chroom
•  Black Edition alcantara zetelbekleding met zilver 

sierstiksels
• Glazen panoramisch dak

Uitrusting SCENIC 
BLACK EDITION

Met de nieuwe generatie SCENIC is innovatie overal aanwezig: of het nu gaat om 
zijn compleet nieuwe design, zijn ingenieuze moduleerbaarheid die zich aanpast 
aan elke soort familiaal gebruik, of aan de integratie van de laatste technologie 
ontwikkeld door Renault. Om te beantwoorden aan de noden van gezinnen van 
vandaag en morgen, hebben SCENIC en GRAND SCENIC zichzelf heruitgevonden.

Wegklapbare trekhaak  

In een enkele beweging
inklapbaar. In een paar
seconden klaar voor gebruik,
moeiteloos en zonder
gereedschap.

€ 1.060 BTWi

 5,4 / 7,4 L/100 KM.  141 / 168 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

SCENIC
BLACK EDITION
TCe 140 GPF

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 30.600

KORTING  (2)  € 2.600

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 28.000

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 3.500

PRIJS BTWi € 24.500

GRAND 
SCENIC
BLACK EDITION
 
Blue dCi 120

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 33.750

KORTING  (2)  € 2.775

Easy DEAL 0% JKP 

+ 5 JAAR GARANTIE (1)

Kies voor de betalende optie 
5 jaar garantie en profiteer 
van een financiering aan 0 % 
JKP. Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar met 
identieke voorwaarden.

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 30.975

RECYCLAGEPREMIE  (4) € 3.500

PRIJS BTWi € 27.475

ONTDEK 
SCENIC 
HIER 

Ontdek onze aanbiedingen 
op renault.be >
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Afgebeeld model:  TALISMAN GRANDTOUR LIMITED#2 Blue dCi 120.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 32.725.

  Renault TALISMAN
 GRANDTOUR
Totale controle

Renault TALISMAN vanaf

€ 25.700**

4Control-chassis met vierwielsturing 
en gestuurde ophanging

Rijstrookwaarschuwing

Alu 18”-velgen Grand Tour

Automatische omschakeling dim/
grootlichten

LED-mistkoplampen met bijkomende 
bochtenverlichting

Elektrische en verwarmde voorzetels, 
met geheugen aan bestuurderszijde

Renault R-Link 2 multimediasysteem 
met aanraakscherm 8,7”, navigatie 
TomTom LIVE, compatibel met Apple 
CarPlay™

• LED-koplampen “Pure Vision” met 
automatische ontsteking 
• Verkeersbordherkenning met 
snelheidsalarm

Uitrusting TALISMAN 
Grandtour S-Edition

* Bij de eerst behaalde termijn.** TALISMAN Grandtour LIMITED#2 
Blue dCi 120. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 
€ 32.025, min korting (2) van € 1.825, min overnamepremie (3) van 
€ 3.000. (1), (2), (3), (7) zie p. 6B. Apple CarPlay™ is een merk van 
Apple inc.

ONTDEK 
AL ONZE 

AANBIEDINGEN 
HIER:

  Renault ESPACE
Make your time great

* Bij de eerst behaalde termijn.** ESPACE INTENS TCe 225 EDC GPF. 
Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 42.825, min korting 
(2) van € 3.025, min overnamepremie (3) van € 3.000. (1), (2), (3), (7) zie p. 6B. 
Apple CarPlay™ is een merk van Apple inc.

ESPACE INTENS  
Blue dCi 160 EDC

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze 
twee contracten zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar met identieke 
voorwaarden.

Easy DEAL  
0% JKP 

+ 5 JAAR  
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 43.875

KORTING  (2)  € 3.075

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 40.800

OVERNAMEPREMIE  (3) € 3.000  

PRIJS BTWi € 37.800

Uitrusting  
ESPACE INTENS 

Afgebeeld model: ESPACE INTENS TCe 225 EDC GPF.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 44.025.

Renault ESPACE vanaf

€ 36.800**

ONTDEK 
AL ONZE 

AANBIEDINGEN 
HIER:

Afstandsradar met actief noodrem-
hulpsysteem AEBS

Rijstrookwaarschuwing

Alu 18”-velgen Argonaute

LED-koplampen “Pure Vision” met 
automatische ontsteking

Verkeersbordherkenning met 
snelheidsalarm

In de lengte regelbare en 
neerklapbare individuele achterzetels 
met One-Touch modulariteit

Renault R-Link 2 multimediasysteem 
met aanraakscherm 8,7”, navigatie 
TomTom LIVE, compatibel met Apple 
CarPlay™

• Dode hoek-waarschuwing  
•  Automatische omschakeling dim/

grootlichten 
• Nappa lederen stuurwiel

TALISMAN 
Grandtour

S-EDITION  
TCe 160 EDC GPF

Kies voor de betalende 
optie 5 jaar garantie 
en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. 
Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

Easy DEAL  
0% JKP 

+ 5 JAAR  
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 36.575

KORTING  (2)  € 2.195

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 34.380

OVERNAMEPREMIE (3)  € 3.000

PRIJS BTWi € 31.380

 5,4 / 8,1 L/100 KM.  142 / 184 G/KM (WLTP).  
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

 6,4 / 8,5 L/100 KM.  169 / 193 G/KM (WLTP). 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

€349 zBTW / maand (7)

FINANCIËLE 
LEASING

€429 zBTW / maand (7)

FINANCIËLE 
LEASING
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Afgebeeld model:  KOLEOS INITIALE PARIS Blue dCi 190 X-Tronic.Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 44.300.

Nieuwe
Renault KOLEOS vanaf

€ 31.950**

Parkeerhulp voor- en achteraan

Alu 18”-velgen

LED-koplampen “Pure Vision” met 
automatische onsteking

Renault R-Link 2 multimedia-
systeem met aanraakscherm 8,7”, 
navigatie TomTom LIVE, compati-
bel met Apple CarPlay™

Donkergetinte ruiten achteraan

• Dode hoek-waarschuwing 
• Achteruitrijcamera en Easy 
Park Assist • Automatische 
omschakeling dim/grootlichten  
• Zelfdimmende achteruitkijk-
spiegel • Elektrisch inklapbare 
buitenspiegels

Uitrusting 
KOLEOS INTENS

* Bij de eerst behaalde termijn. ** KOLEOS ZEN blue dCi 150 X-Tronic. 
Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 37.175 €, min 
korting (2) van 2.225 €, min overnamepremie (3) van €3.000 €. (1), (2), 
(3), (7) zie p. 6B. Apple CarPlay™ is een merk van Apple inc.

ONTDEK 
AL ONZE 

AANBIEDINGEN 
HIER:

  Renault ALASKAN
Gedurfd gebouwd

(7), (11) zie p. 6B. 
 10,6 L/100 KM.  280 G/KM (WLTP)

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Vertrekhulp op hellingen HSA en Hill 
Descent Control

16”-velgen

Elektrische ruiten voor- en achteraan

Boordcomputer

Koplampen met automatische 
ontsteking

Radio mono-CD met handenvrije kit 
Bluetooth, AUX + USB-aansluiting en 
bediening aan het stuur

In de hoogte regelbare bestuurders-
zetel en stuurwiel

• Snelheidsregelaar en -begrenzer
• Elektrische buitenspiegels
• Stalen reservewiel

Uitrusting  
ALASKAN 

Afgebeeld model: ALASKAN DENALI Energy dCi 190 4x4 Aut. Aanbevolen catalogusprijs zBTW, opties inbegrepen: € 38.300.

Renault ALASKAN vanaf

€ 26.700
zBTW

ONTDEK 
AL ONZE 

AANBIEDINGEN 
HIER:

€429 zBTW / maand (7)

FINANCIËLE 
LEASING

KOLEOS INTENS Blue dCi 190 
X-Tronic 4WD

Kies voor de betalende 
optie 5 jaar garantie 
en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. 
Deze twee contracten zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

Easy DEAL  
0% JKP 

+ 5 JAAR  
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS € 41.300

KORTING  (2)  € 2.480

PRIJS KORTING INBEGREPEN € 38.820

OVERNAMEPREMIE  (3)  € 3.000

PRIJS BTWi € 35.820

 6,1 / 7,0 L/100 KM.  160 / 184 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

ALASKAN DENALI Energy  
dCi 190 4x4 Aut.

AANBEVOLEN BASISCATALOGUSPRIJS € 37.105  
(zonder opties) zBTW

KORTING  (11)  € 6.705

STOCKPREMIE  (11)  € 3.700

PRIJS KORTINGEN INBEGREPEN zBTW € 26.700

   Nieuwe

 Renault KOLEOS
Take the alternative road

€439 zBTW / maand (7)

FINANCIËLE 
LEASING


