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Het gamma CORPORATE EDITION

Geniet van de knowhow van onze teams in het Renault dealernetwerk. Ze geven 
u advies in functie van uw specifieke professionele behoeften. En bent u op zoek 
naar een pasklare oplossing voor uw professionele verplaatsingen, dan biedt 
ons CORPORATE EDITION-gamma het beste antwoord, dat bovendien heel erg 
gewaardeerd wordt door onze fleet-klanten. Spitstechnologie in combinatie met 
krachtige, zuinige en milieuvriendelijke motoren.

Het gamma CORPORATE EDITION: 
- een bijzonder aantrekkelijke verhouding prijs/uitrusting
- motoren met een zeer lage CO2-uitstoot
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CLIO 
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
CLIO CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW € BTWi (21%)

Energy TCe 90 € 14 504,13 17 550,00
Energy dCi 90 € 16 404,96 19 850,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • In de hoogte regelbare 
"komma"-hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Achterbank met antidoorglijuitrusting 
en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 • Renault startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op 
de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanners 
• Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Manuele 
airconditioning • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Verlichting in 
handschoenenkastje en koffer • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval • LED-dagrijlichten • ECO-modusfunctie • Aanduiding 
van de buitentemperatuur • 15"-velgen met sierwieldoppen "Lagoon" • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten 
vooraan • Media-Nav : aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, navigatie met Belux-wegenkaart, radio tuner DAB, Bluetooth, 
Plug & Music, 4x20 W, 6 LS • Make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Deurhandgrepen vooraan in 
koetswerkkleur • 12V-aansluiting • Koplampen met sierstrips in chroom • Zijdelingse deurbeschermingen onderaan met sierstrip in 
chroom • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Rack" • 
In de hoogte regelbare bestuurderszetel • Leesspot aan passagierszijde • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse zitplaatsen 
achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • Derde zijruitje achteraan • Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Armsteun vooraan met geïntegreerd opbergvak • Mistkoplampen  
• Achteruitrijradar • Stuurwiel in imitatieleder

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy TCe 90 Energy dCi 90

Fiscaal vermogen (pk) 5 8
Milieunorm E6.2 E6.2
Stop & Start serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 898 1461
Vermogen kW (pk) 66 (90) 66 (90)
Max. koppel Nm bij tr/min 140  - 2500 220 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,0 4,0
C02 NEDC (g/km) 114 106
% fiscale aftrekbaarheid (2) 80% 80%
Categorie CO2/Verbruik C C
Topsnelheid (km/u) 182 181

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder voorbehoud van 
wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 371,90 450,00
Speciale metaalkleur 495,87 600,00
Europa-wegenkaart voor het navigatiesysteem 99,17 120,00
Stalen reservewiel 15"(1) 82,64 100,00
Business-pack : automatische airconditioning, ruitenwissers vooraan met regensensor, koplampen 
met automatische ontsteking, elektrisch inklapbare buitenspiegels, elektrische ruiten vooraan met 
impulsbediening aan bestuurderszijde en Renault handenvrije instap- en startkaart

495,87 600,00

Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 890,00 1 076,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  446 ,28  540 ,00
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor.  
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CLIO Grandtour
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
CLIO Grandtour CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW € BTWi (21%)

Energy TCe 90 € 15 123,97 18 300,00
Energy dCi 90 € 17 024,79 20 600,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • In de hoogte 
regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Achterbank met 
antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 • Dakstaven in de lengte in gesatineerd chroom • Renault startkaart 
• 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare 
veiligheidsgordels vooraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanners • Automatische deurvergrendeling tijdens het 
rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Manuele airconditioning • Luchtroosters voor de 
achterste plaatsen • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Verlichting in handschoenenkastje en koffer  
• Ruitenwissers vooraan met regelbare interval • LED-dagrijlichten • ECO-modusfunctie • Aanduiding van de buitentemperatuur  
• 15"-velgen met sierwieldoppen "Lagoon" • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten vooraan • Media-Nav : 
aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, navigatie met Belux-wegenkaart, radio tuner DAB, Bluetooth, Plug & Music, 4x20 
W, 6 LS • Make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Deurhandgrepen vooraan in koetswerkkleur  
• 12V-aansluiting • Koplampen met sierstrips in chroom • Zijdelingse deurbeschermingen onderaan met sierstrip in chroom  
• Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Rack"  
• In de hoogte regelbare bestuurderszetel • Leesspot aan passagierszijde • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse 
zitplaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Armsteun vooraan met geïntegreerd opbergvak • Mistkoplampen  
• Achteruitrijradar • Passagierszetel met neerklapbare rugleuning • Stuurwiel in imitatieleder

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy TCe 90 Energy dCi 90

Fiscaal vermogen (pk) 5 8
Milieunorm E6.2 E6.2
Stop & Start serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 898 1461
Vermogen kW (pk) 66 (90) 66 (90)
Max. koppel Nm bij tr/min 140  - 2500 220 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,2 4,0
C02 NEDC (g/km) 118 106
% fiscale aftrekbaarheid (2) 80% 80%
Categorie CO2/Verbruik C C
Topsnelheid (km/u) 182 181

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder voorbehoud van 
wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 371,90 450,00
Speciale metaalkleur 495,87 600,00
Europa-wegenkaart voor het navigatiesysteem 99,17 120,00
Stalen reservewiel 15"(1) 82,64 100,00
Business-pack : automatische airconditioning, ruitenwissers vooraan met regensensor, koplampen 
met automatische ontsteking, elektrisch inklapbare buitenspiegels, elektrische ruiten vooraan met 
impulsbediening aan bestuurderszijde en Renault handenvrije instap- en startkaart

495,87 600,00

Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 890,00 1 076,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  446 ,28  540 ,00
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor.  
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Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
CAPTUR CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW € BTWi (21%)

Energy TCe 90 € 15 661,16 18 950,00
Energy dCi 90 € 17 520,66 21 200,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • In de hoogte regelbare 
"komma"-hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Achterbank met antidoorglijuitrusting, 
neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 en lengteregeling • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan 
met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners 
• Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Manuele 
airconditioning • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Interieur decor 
Ivory • Kofferverlichting • Ruitenwissers vooraan met impulsbediening en regelbare interval • LED-dagrijlichten voor- en achteraan 
• ECO-modusfunctie • Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 16"-velgen ”Adventure” • Bandenopblaaskit met compressor • 
Elektrische ruiten achteraan • Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan bestuurderszijde • Make-upspiegel aan bestuurders- en 
passagierszijde • Boordcomputer • Uitneembare koffervloer • Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur • Lederen versnellingspookknop 
• 12V-aansluiting • LED-mistkoplampen • Zijdelingse deurbeschermingen onderaan met sierstrip in chroom • Opbergvak achteraan 
de centrale opbergconsole • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in ”glanzend zwart” • Stoffen 
zetelbekleding Carbon Black • In de hoogte regelbare bestuurderszetel • Leesspot aan bestuurders- en passagierszijde • Isofix-bevestiging 
voor kinderzitje op de passagiersplaatsen vooraan en opzij achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • Verlichting van de Easy Life-
opberglade • Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel in imitatieleder

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Media-Nav : aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, navigatie 
met Belux-wegenkaart, radio tuner DAB, Bluetooth, Plug & Music, 4x40 W, 6 LS • Achteruitrijradar

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 371,90 450,00

Speciale metaalkleur 495,87 600,00

Dakschildering in een andere kleur dan het koetswerk 330,58 400,00

Europa-wegenkaart voor het navigatiesysteem 99,17 120,00

Stalen voorlopig reservewiel (1) 82,64 100,00
Business-pack : automatische airconditioning, ruitenwissers vooraan met regensensor, koplampen met 
automatische ontsteking, elektrisch inklapbare buitenspiegels, parkeerhulp vooraan en achteruitrijcamera 495,87 600,00

Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 890,00 1 076,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  495,87  600,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 

CAPTUR
CORPORATE EDITION

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy TCe 90 Energy dCi 90

Fiscaal vermogen (pk) 5 8
Milieunorm E6.2 E6.2
Stop & Start serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 898 1461
Vermogen kW (pk) 66 (90) 66 (90)
Max. koppel Nm bij tr/min 140 - 2250 220 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,4 4,2
C02 NEDC (g/km) 123 111
% fiscale aftrekbaarheid (2) 80% 80%
Categorie CO2/Verbruik C C
Topsnelheid (km/u) 171 171

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder voorbehoud van 
wetswijziging.
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MEGANE
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
MEGANE CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Energy dCi 110e € 20 247,93 24 500,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan
Gordijnairbags voor- en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen 
vooraan • Achterbank met antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met 
geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelinge zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele 
gordelspanner • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening 
• Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Centrale 
opbergconsole met armsteun tussen de voorzetels • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting 
• Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor • LED-dagrijlichten "Edge Light" vooraan • 
LED-dagrijlichten achteraan • Aanduiding van de buitentemperatuur • 16''-velgen met flexwheels "Complea" • Sierstrip in "chroom" 
onderaan de zijruiten • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Make-upspiegel 
aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Opbergzakjes op de rugleuning van de zetels vooraan • Deurhandgrepen 
buiten in koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen in "glanzend chroom" • Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting voor- en 
achteraan • Koplampen met automatische ontsteking • Mistkoplampen • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde 
buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • 
Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse plaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • TFT-instrumentenbord 7" in kleur 
• Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar lederen stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Achteruitrijradar • Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7" in 
kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, 
Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy dCi 110e

Fiscaal vermogen (pk) 8
Milieunorm Euro 6b
Stop & Start série
Cilinderinhoud (cm³) 1461
Vermogen kW (pk) 81 (110)
Max. koppel Nm bij tr/min 260 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 3,4
C02 NEDC (g/km) 87
% fiscale aftrekbaarheid (1) 90%
Categorie CO2/Verbruik B
Topsnelheid (km/u) 188

(1) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder voorbehoud van 
wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 454,55 550,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00
Business-pack : alu 16"-velgen Silverline, parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera en elektrisch inklapbare 
buitenspiegels 495,87 600,00

Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 990,00 1 197,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag
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MEGANE Grandtour
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel
(1) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de 
autokosten aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder 
voorbehoud van wetswijziging.

PRIJS EN UITRUSTING
MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Energy dCi 110e € 20 991,74 25 400,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • Gordijnairbags voor- 
en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Achterbank 
met antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 • Dakstaven in de lengte • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan 
met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelinge zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele 
gordelspanner • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening 
• Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Centrale 
opbergconsole met armsteun tussen de voorzetels • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting 
• Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor • LED-dagrijlichten "Edge Light" vooraan • 
LED-dagrijlichten achteraan • Aanduiding van de buitentemperatuur • 16''-velgen met flexwheels "Complea" • Sierstrip in "chroom" 
onderaan de zijruiten • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Make-upspiegel 
aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Opbergzakjes op de rugleuning van de zetels vooraan • Deurhandgrepen 
buiten in koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen in "glanzend chroom" • Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting voor- en 
achteraan • Koplampen met automatische ontsteking • Mistkoplampen • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde 
buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • 
Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse plaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • TFT-instrumentenbord 7" in kleur 
• Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar lederen stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Achteruitrijradar • Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7" in 
kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, 
Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 8 LS en internetdiensten"TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy dCi 110e

Fiscaal vermogen (pk) 8
Milieunorm Euro 6b
Stop & Start série
Cilinderinhoud (cm³) 1461
Vermogen kW (pk) 81 (110)
Max. koppel Nm bij tr/min 260 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 3,5
C02 NEDC (g/km) 90
% fiscale aftrekbaarheid (1) 90%
Categorie CO2/Verbruik B
Topsnelheid (km/u) 188

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 454,55 550,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00
Business-pack : alu 16"-velgen Silverline, parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera en elektrisch inklapbare 
buitenspiegels 495,87 600,00

Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 990,00 1 197,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag
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SCENIC
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
SCENIC CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Energy dCi 110 € 21 900,83 26 500,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun achteraan • Vertrekhulp op hellingen HSA • 
Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • 
Zijdelingse airbags vooraan • Gordijnairbags voor- en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte 
regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Verschuifbare achterbank met 3 individuele zitplaatsen van dezelfde breedte, 
antidoorglijuitrusting en neerklapbare zitting en rugleuning 1/3-2/3 • Renault handenvrije instap- en startkaart  
• 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanner op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte 
regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner • Automatische omschakeling dim/grootlichten • Automatische 
deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare 
automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Elektronische trajectcontrole ESC 
met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor  
• LED-dagrijlichten vooraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Actief noodremhulpsysteem AEBS met voetgangersdetectie 
• Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 20"-velgen ''Silverstone" • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten voor- en 
achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Geluidswerende 
voorruit • Opbergzakje op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen in 
"chroom" • Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting • Mistkoplampen • Koplampen met automatische ontsteking  
• Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in 
koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • Isofix-bevestiging 
voor kinderzitje op de passagiersplaatsen vooraan en opzij achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • TFT-instrumentenbord 7" in kleur  
• Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar lederen stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Vermoeidheidswaarschuwing • Rijstrookwaarschuwing • Achteruitrijradar  
• Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, 
Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internetdiensten 
"TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy dCi 110

Fiscaal vermogen (pk) 8
Milieunorm Euro 6b
Stop & Start serie
Cilinderinhoud (cm³) 1461
Vermogen kW (pk) 81 (110)
Max. koppel Nm bij tr/min 260 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 3,9
C02 NEDC (g/km) 100
% fiscale aftrekbaarheid (2) 90%
Categorie CO2/Verbruik C
Topsnelheid (km/u) 184

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder voorbehoud van 
wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 454,55 550,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00
Dakschildering in een andere kleur dan het koetswerk 413,22 500,00
Window-pack: panoramisch glazen dak en zelfdimmende achteruitkijkspiegel 495,87 600,00
Flexy-pack : in de hoogte regelbare passagierszetel vooraan met neerklapbare rugleuning  
en One-Touch functie 413,22 500,00

Business-pack : parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera, verschuifbare centrale opbergconsole, 
zonnegordijnen op de zijruiten achteraan, 12V-aansluiting achteraan en elektrisch inklapbare buitenspiegels 495,87 600,00

Stalen voorlopig reservewiel 17" (1) 99,17 120,00
Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 990,00 1 197,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 
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GRAND SCENIC
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel
(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de 
autokosten aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder 
voorbehoud van wetswijziging.

PRIJS EN UITRUSTING
GRAND SCENIC CORPORATE EDITION CO2/km PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Energy dCi 110 - 5 plaatsen 104 € 22 727,27 27 500,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun achteraan • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag 
met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • 
Gordijnairbags voor- en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • 
Verschuifbare achterbank met 3 individuele zitplaatsen van dezelfde breedte, antidoorglijuitrusting en neerklapbare zitting en rugleuning 1/3-2/3 • 
Dakstaven in de lengte in gesatineerd chroom • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde 
krachtbegrenzer en gordelspanner op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner • 
Automatische omschakeling dim/grootlichten • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie 
afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Luchtroosters voor de achterste plaatsen 
• Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare 
interval en regensensor • LED-dagrijlichten vooraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Actief noodremhulpsysteem AEBS met 
voetgangersdetectie • Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 20"-velgen ''Silverstone" • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische 
ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Geluidswerende 
voorruit • Opbergzakje op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen in "chroom" 
• Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting • Mistkoplampen • Koplampen met automatische ontsteking • Verkeersbordherkenning met 
snelheidsalarm • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Zen" • In 
de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de passagiersplaatsen vooraan en opzij 
achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • TFT-instrumentenbord 7" in kleur • Getinte ruiten • In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare 
lendensteun

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Vermoeidheidswaarschuwing • Rijstrookwaarschuwing • Achteruitrijradar • 
Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, 
Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internetdiensten 
"TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy dCi 110

Fiscaal vermogen (pk) 8
Milieunorm Euro 6b
Stop & Start serie
Cilinderinhoud (cm³) 1461
Vermogen kW (pk) 81 (110)
Max. koppel Nm bij tr/min 260 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 4,0
C02 NEDC (g/km) 104
% fiscale aftrekbaarheid (2) 90%
Categorie CO2/Verbruik C
Topsnelheid (km/u) 184

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 454,55 550,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00
Dakschildering in een andere kleur dan het koetswerk 413,22 500,00
Pack 7 plaatsen: inklapbare individuele achterzetels op de 3de zetelrij 413,22 500,00
Window-pack: panoramisch glazen dak en zelfdimmende achteruitkijkspiegel 495,87 600,00
Flexy-pack : in de hoogte regelbare passagierszetel vooraan met neerklapbare rugleuning  
en One-Touch functie 413,22 500,00

Business-pack : parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera, verschuifbare centrale opbergconsole, 
zonnegordijnen op de zijruiten achteraan, 12V-aansluiting achteraan en elektrisch inklapbare buitenspiegels 495,87 600,00

Stalen voorlopig reservewiel 17" (1) 99,17 120,00
Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 990,00 1 197,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1)  Vervangt de bandenopblaaskit met compressor.
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TALISMAN
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
TALISMAN CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Energy dCi 110 € 23 719,01 28 700,00
Energy dCi 130 € 25 165,29 30 450,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak  
• Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met 
geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen 
achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Achterbank met antidoorglijuitrusting, neerklapbare rugleuning 
1/3-2/3 en skiluik • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer 
op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner • Automatische 
deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare 
automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR  
• Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Dubbele uitlaat in chroom • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan 
met regensensor • LED-dagrijlichten voor- en achteraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Aanduiding van de 
buitentemperatuur • Alu 16"-velgen "Sequence" • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-
upspiegels • Boordcomputer • Geluidswerende voorruit • Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten 
in koetswerkkleur met "chroom" afwerking • Versnellingspookknop in leder • 12V-aansluiting voor- en achteraan • Mistkoplampen • 
Koplampen met automatische ontsteking • Achteruitrijradar • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault Multi-Sense •  
Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® 
LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple 
CarPlay®, 8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar • Zelfdimmende achteruitkijkspiegel • Elektrische 
en verwarmde buitenspiegels, elektrisch inklapbaar • Stoffen zetelbekleding "Titanium" • In de hoogte regelbare voorzetels • Isofix-
bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse passagiersplaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • Getinte ruiten • In de 
hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Dode hoek-waarschuwing • Parkeerhulp vooraan • Achteruitrijcamera
• Voorlopig stalen reservewiel 17" • Voorzetels met verstelbare lendensteun en massagefunctie aan bestuurderszijde

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy dCi 110 Energy dCi 130

Fiscaal vermogen (pk) 8 9
Milieunorm Euro 6b Euro 6b
Stop & Start série serie
Cilinderinhoud (cm³) 1461 1598
Vermogen kW (pk) 81 (110) 96 (131)
Max. koppel Nm bij tr/min 260 - 1750 320 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 3,6 3,9
C02 NEDC (g/km) 95 102
% fiscale aftrekbaarheid (1) 90% 90%
Categorie CO2/Verbruik B C
Topsnelheid (km/u) 190 205

(1) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder voorbehoud van 
wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 578,51 700,00
Speciale metaalkleur 743,80 900,00
Alu 17"-velgen ”Bayadere” 413,22 500,00
Elektrisch panoramisch glazen open dak 909,09 1 100,00

SERVICE-CONTRACTEN
My Warranty - Garantie 5 jaar of 150.000 km : 4+1 jaar garantie-uitbreiding  520,66  630,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag
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TALISMAN Grandtour
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel
(1) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de 
autokosten aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder 
voorbehoud van wetswijziging.

PRIJS EN UITRUSTING
TALISMAN Grandtour CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Energy dCi 110 € 24 958,68 30 200,00
Energy dCi 130 € 26 404,96 31 950,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak • Vertrekhulp 
op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de 
hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Achterbank met antidoorglijuitrusting, neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 met "Easy 
Break"-functie en skiluik • Dakstaven in de lengte • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met 
geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner 
• Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk 
instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • 
Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Dubbele uitlaat in chroom • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regensensor • 
LED-dagrijlichten voor- en achteraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 16"-velgen 
"Sequence" • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegels • Boordcomputer • Geluidswerende 
voorruit • Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur met "chroom" afwerking • 
Versnellingspookknop in leder • 12V-aansluiting voor- en achteraan • Mistkoplampen • Koplampen met automatische ontsteking • 
Achteruitrijradar • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault Multi-Sense • Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7" in 
kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound 
by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®, 8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 
3 jaar • Zelfdimmende achteruitkijkspiegel • Elektrische en verwarmde buitenspiegels, elektrisch inklapbaar • Stoffen zetelbekleding 
"Titanium" • In de hoogte regelbare voorzetels • Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse passagiersplaatsen achteraan • 
Bandendrukcontrolesysteem • Getinte ruiten • In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Dode hoek-waarschuwing • Parkeerhulp vooraan • Achteruitrijcamera
• Voorlopig stalen reservewiel 17" • Voorzetels met verstelbare lendensteun en massagefunctie aan bestuurderszijde

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy dCi 110 Energy dCi 130

Fiscaal vermogen (pk) 8 9
Milieunorm Euro 6b Euro 6b
Stop & Start série série
Cilinderinhoud (cm³) 1461 1598
Vermogen kW (pk) 81 (110) 96 (131)
Max. koppel Nm bij tr/min 260 - 1750 320 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 3,7 4,0
C02 NEDC (g/km) 98 106
% fiscale aftrekbaarheid (1) 90% 80%
Categorie CO2/Verbruik B C
Topsnelheid (km/u) 185 200

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 578,51 700,00
Speciale metaalkleur 743,80 900,00
Alu 17"-velgen ”Bayadere” 413,22 500,00
Elektrisch panoramisch glazen open dak 909,09 1 100,00
Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 990,00 1 197,90

SERVICE-CONTRACTEN
My Warranty - Garantie 5 jaar of 150.000 km : 4+1 jaar garantie-uitbreiding  520,66  630,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag
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ESPACE
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

(1) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken 
als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2018, onder voorbehoud van wetswijziging.

PRIJS EN UITRUSTING
ESPACE CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Energy dCi 130 € 32 479,34 39 300,00
Energy dCi 160 EDC € 34 545,45 41 800,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun vooraan met geïntegreerd opbergvak • Vertrekhulp 
op hellingen HSA • Parkeerhulp voor- en achteraan • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare 
passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan • Afstandsradar 
• Rijstrookwaarschuwing • In de hoogte regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen 
vooraan • Dode hoek-waarschuwing • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde 
krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner  
• Automatische omschakeling dim/grootlichten • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met 
radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning vooraan met antivervuilingssensor  
• Zwevende middenconsole (Energy dCi 160 EDC) • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR en Extended Grip  
• Interieursfeerverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regensensor • Actief noodremhulpsysteem AEBS  
• Elektrische parkeerrem • Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 18"-velgen "Argonaute" • Elektrische en buitenspiegels in 
"glanzend zwart", elektrisch inklapbaar • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegels • 
Boordcomputer • Geluids- en warmtewerende voorruit • Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels • Versnellingspookknop in leder 
• 12V-aansluitingen voor- en achteraan • LED-koplampen "Pure Vision" met automatische ontsteking • Verkeersbordherkenning met 
snelheidsalarm • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault Multi-Sense (Energy dCi 160 EDC) • Zelfdimmende achteruitkijkspiegel  
• Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 8,7" in kleur, bediening aan het stuur,   spraakbediening, navigatie TomTom® 
LIVE, Europa-wegenkaart, radio tuner DAB Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®, 8 LS en internet diensten 
"TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar • Zetelbekleding stof/imitatieleder "Fuerte" • In de lengte regelbare en neerklapbare 
achterzetels met One-Touch functie • In de hoogte regelbare voorzetels met verstelbare lendensteun • Individuele leeslampjes voor- en 
achteraan • Boventapijtjes vooraan en achteraan op de 2de zetelrij • Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de 2de zetelrij  
• Bandendrukcontrolesysteem • Verlichte en gekoelde Easy Life-opberglade • Vast glazen dak vooraan • Donkergetinte ruiten achteraan  
• In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

+ SPECIFIEKE UITRUSTING CORPORATE EDITION • Achteruitrijcamera • Verwarmde buitenspiegels met geheugen  
• Voorlopig stalen reservewiel 17" • Elektrische bestuurderszetel met massagefunctie en geheugen 

TECHNISCHE KENMERKEN 
Energy dCi 130 Energy dCi 160 EDC

Fiscaal vermogen (pk) 9 9
Milieunorm Euro 6b Euro 6b
Stop & Start serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1598 1598
Vermogen kW (pk) 96 (131) 118 (160)
Max. koppel Nm bij tr/min 320 - 1750 380 - 1750
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 4,4 4,6
C02 NEDC (g/km) 116 120
% fiscale aftrekbaarheid (1) 75% 75%
Categorie CO2/Verbruik C C
Topsnelheid (km/u) 191 202

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 578,51 700,00
Speciale metaalkleur 743,80 900,00
Winterpack: verwarmde voorruit, voorzetels en zijdelingse achterzetels (Energy dCi 130) 619,83 750,00
Winterpack: verwarmde voorruit/voorzetels en zijdelingse achterzetels/stuurwiel en koplampsproeiers 
(Energy dCi 160 EDC) 619,83 750,00

Lederpack: bruine lederen zetelbekleding en elektrische en verwarmde voorzetels met massagefunctie 1 652,89 2 000,00
Alu 17"-velgen ”Aquila” gratis gratis
Elektrisch panoramisch glazen open dak 909,09 1 100,00
Business-pack: 2 bijkomende achterzetels en automatische airconditioning achteraan 991,74 1 200,00
Pack Pro: ombouwing lichte vracht Société 990,00 1 197,90

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding 793,39  960,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag
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Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. In het kader van 
zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt RENAULT zich het recht voor op elk moment wijzigen aan 
te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk ge-
meld aan de officiële RENAULT-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en 
kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Alle verbruiksgegevens en 
CO2-waarden die in dit tarief staan, werden gehomologeerd volgens de huidige wetgeving. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler 
om de meest recente informatie te krijgen. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, 
van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT. 
De prijzen vermeld in dit document (voertuigen en accessoires) doen geen afbreuk aan het recht dat de RENAULT-verdeler zich 
voorbehoudt om bepaalde diensten bij levering te factureren. 

De algemene verkoopvoorwaarden vindt u bij uw RENAULT-verdeler.
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Mei 2018. 

Kijk op  
renault.be


