Prisliste

Gældende fra 1. juli 2018

Renault CLIO R.S.

hk

CO2
g/km

km/l

GEAR

1.6 Turbo R.S. 200 EDC

200

133

16,9

1.6 Turbo R.S. 220 EDC

220

135

16,9

MOTOR

ENERGI

GRØN AFGIFT

R.S.

R.S. TROPHY

6-gear automat
m. dobbeltkobling

1190 kr.

308 880 kr

–

6-gear automat
m. dobbeltkobling

1190 kr.

–

328 880 kr

BENZIN

Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 1999/100). Alle priser i denne prisoversigt er anført inkl. leveringsomkostninger, 3.980 kr. inkl. moms. Grøn ejerafgift er per halvår.

Standardudstyr R.S.
SIKKERHED
– Blokeringsfri bremser (ABS) med
nødbremseassistance (BAS)
– Selealarmer på samtlige pladser
– Dæktryksmåler
– Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) med
antispin (ASR)
– Elektronisk transponderstyret
startspærre
– ISOFIX-beslag på bagsæde
– Airbags til fører og passager og
sidekollisioner (hoved / bryst)
– Nakkestøtte på alle siddepladser
– Sikkerhedsseler foran, højdejusterbar
– Trepunktsseler på alle pladser
KØRSEL
– Hastighedsbegrænser / Cruise Control
– Kørecomputer
– Parkeringssensor bag
– Højde- og dybdeindstilleligt rat
– Rat Paddles til skift, med multi-shift ned
og launch kontrol
– R.S. Køreindstilling: Normal-, Sport- eller
Race-mode
– Servostyrning, elektrisk progressiv

– Sportschassis
– Hill Start Assist
KOMFORT
– Automatisk el-klapbare sidespejle
– Automatisk klimaanlæg
– El-ruder for m. singletouch-funktion og
anti-pinch i førerside
– El-ruder bag
– Varme i forsæder
– Renault nøglekort med håndfri funktion
– Højdeinstilleligt førersæde
UDVENDIGT
– 17" alufælge "Tibor", sølv
– Dækreparationskit
– Dørhåndtag og Sidespejle i højglans sort
– Exteriør R.S. designpakke: indfarvet
tagspoiler og sidelister, diffusor bag og
kofanger med F1 læbe i grå "Mørk Metal"
– Sportsudstødningssystem med dobbelt
udblæsning, krom
INDVENDIGT
– 12V-stik foran
– Nedfældeligt bagsæde 1/3-2/3
– Interiør R.S. Designpakke: Mørk interiør
med røde detaljer

– Læder sportsrat med detaljeret søm og
centermærkning
– Sportspedaler og fodstøtte i aluminium
– Sportssæder
– Indtræk i stof "R.S.", sort med røde
detaljer
UDSYN, BELYSNING
– LED Pure Vision forlygter (fuld-LED)
– R.S. Vision flagformede forlygter foran
kofangeren
– Regn- og lyssensor
AUDIO, MULTIMEDIA
– Multimediesystem R-Link: 7"
touchscreen, radio 4x35W med
digitalradio (DAB+) og "3D Sound by
Arkamys", TomTom® navigation
(Europakort) og TomTom LIVE-tjenester,
Bluetooth®, USB, AUX-in
Bemærk! Med R-Link får du 3 års gratis
opdatering af Europakort, TomTom
Traffic (trafikinformation) og Connectivity
(adgang til R-Link Store fra bilen)
– Renault Bass REFLEX-system
– R.S. Sound Pipe overfører motorstøj til
kabinen)

Ekstraudstyr R.S.
– Metallak

4 500 kr

– Metallak speciellak Gul "Sirius"

10 900 kr

– Læderindtræk "R.S.", sort med røde detaljer

9 900 kr

– Ekstratonede ruder bag

1 900 kr

– Cup-pakke: 18 "aluminium hjul ”R.S. Cup” i sort,
Cup chassis, rødmalet bremsekalibre

9 900 kr

– Bose® lydsystem, med subwoofer og 6 højtalere

5 500 kr

– Parkeringspakke: Parkeringssensorer for og bag,
bakkamera

2 900 kr

– R.S. Monitor 2.1: telemetrisystem til logning af
køredata, omdrejninger og diagnostik af bilens
ydeevne

2 900 kr

– Komfortpakke: Højdejusterbart passagersæde,
auto. nedblændeligt bakspejl, LED-kabinebelsyning

1 900 kr

Standardudstyr R.S. TROPHY = R.S. +
KØRSEL
– Michelin Pilot Super Sport dæk
– Trophy-chassis

– Trophy- mærke på sidelister

EKSTERIØR
– 18 "aluminium hjul ”R.S. Cup” i sort
– Rødmalede bremsekalibre

Ekstraudstyr R.S. TROPHY
– Metallak

4 500 kr

– Læderindtræk "R.S.", sort med røde detaljer

9 900 kr

– Metallak speciellak Gul "Sirius"

10 900 kr

– Ekstratonede ruder bag

1 900 kr

– Akrapovič udstødningssystem

19 900 kr

– Bose® lydsystem, med subwoofer og 6 højtalere

5 500 kr

– R.S. Monitor 2.1: telemetrisystem til logning af
køredata, omdrejninger og diagnostik af bilens
ydeevne

2 900 kr

4.990 kr.

– Parkeringspakke: Parkeringssensorer for og bag,
bakkamera

2 900 kr

– Komfortpakke: Højdejusterbart passagersæde,
auto. nedblændeligt bakspejl, LED-kabinebelsyning

1 900 kr

SECURITY+ Forlænget garanti
– 3 år / 60 000 km

1.990 kr.

– 5 år / 100 000 km

– 3 år / 100 000 km

2.890 kr.

– 6 år / 150 000 km

9.990 kr.
Se dækning og betingelser på www.renault.dk

Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.
Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler.
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