Prisliste Gældende fra 16. August 2019

Renault MEGANE R.S.

hk

CO2
g/km

km/l

TCe 280 GPF***

280

178

TCe 280 GPF EDC

280

187

TCe 300 GPF

300

TCe 300 GPF EDC

300

MOTORER

0 - 100 KM/T

GEAR

12,7

5,8 sek

12,0

5,8 sek

185

12,2

190

11,9

ENERGI

GRØN AFGIFT**

R.S.

R.S. TROPHY

6-gear manuelt

2.120 kr

449.900 kr

7-gear EDC aut

1.820 kr

470.900 kr

5,7 sek

6-gear manuelt

2.120 kr

489.900 kr

5,7 sek

7-gear EDC aut

1.820 kr

510.900 kr

BENZIN

Priser gældende for nye biler produceret efter 1/7-2019. Snak med din lokale Renault forhandler, for at hører nærmere.
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel.
Priserne er inkl. leveringsomkostninger 3.980 kr.
**Grøn ejerafgift er pr. halvår.Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode
***GPF = Gasoline Partikel Filter

STANDARDUDSTYR R.S
SIKKERHED
– 5 års garanti
– Aktivt nødbremsesystem (AEBS) +
afstandskontrol
– Automatisk nær-/fjernlys
– Vognbaneassistent
– Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj
fart
– ABS-bremser med bremseassistent
– Automatisk låsning af dørene under
kørslen
– Selealarm på alle siddepladser
– Dæktrykssensorer
– Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med
antispin (ASR) elektronisk
krængingsstabilisator
– ISOFIX-beslag på bagsædets yderste
pladser
– Adaptive fører- og passagerairbag samt
sideairbags (hoved/bryst) (passagerairbag
kan frakobles)
– Gardinairbags i loftbeklædningen til
beskyttelse af hovedet, for/bag
KØRSEL
– 4Control, fyrhjulsstyrning
– Renault Sport – køreindstilling

–
–
–
–

Elektronisk differentialespær
Pedaler i aluminium (kun EDC)
Launch Control
”Multi Shift Down” For hurtigere gearskift
bag rattet (Kun EDC)
– Sportchassis
– Cruise Control/hastighedsbegrænser
– Brugerdefineret speedometer med 7" TFTskærm
– Læderrat, højde- og dybdeindstilleligt
– Servostyring, elektrisk progressiv
– Parkeringssensorer for og bag, og
bakkamera
– Renault Multi-Sense®: Individuelle
indstillinger af speeder- og styrerespons,
gearskift, motorlyd, instrumentpanel og
kabinebelysning.
– Elektronisk parkeringsbremse
KOMFORT
– Nøglekort m. håndfri betjening og
”velkomst-sekvens”
– Automatisk klimaanlæg , 2-zone
– Varme i forsæderne
– Højdeindstilleligt sæde foran
UDVENDIGT
– 18" aluminiumsfælge”Estoril”

– Centreret udstødning
– Dækreparationssæt (udgår ved valg af
reservehjul som ekstraudstyr)
INDVENDIGT
– Sorte sportssæder tekstil
– Pedaler i aluminium
– 12-V-stik for og bag
– Indstillelig kabinebelysning i fem farver
– ”Easy Break” splitbagsæde, 1/3-2/3
UDSYN, LYGTER
– Komplette LED-forlygter, Pure Vision®
– C-Shape forlygter m. 3D LED kørelys
– R.S. Vision tågelygter
– El-sidespejle
LYD, MULTIMEDIE
– R-Link 2-infotainmentsystem: 8,7” adaptiv
touchscreen, navigation med kort over
Europa, Apple CarPlay™ og Android
Auto™, DAB+, Bluetooth®audiostreaming + telefoni,
stemmebetjening, USB-in, AUX-in,
ratbetjening

EKSTRAUDSTYR R.S.
– Cruisepakke: Adaptive cruise control + Head-up
display

9 900 kr

– 19” aluminiumsfælge sort ”Interlagos”

7 900 kr

– Bose® lydsystem med 10 højttalere

12 900 kr

– Bremseskiver I aluminium og stål (Behøver
Cuppakke)

7 900 kr

– Parkeringspakke: Håndfri parkering + advarsel v.
blinde vinkler

11 900 kr

– R.S.-monitor

2 900 kr

– Cuppakke: Cup chassis, Torsen differentiale + røde
bremsecalibre

12 900 kr

– Panorama el-soltag

14 900 kr

– Sorte alcantara sæder, med røde syninger

11 900 kr

– R.S metallak Orange ”Tonic” eller gul ” Sirius”

15 500 kr

– Sorte Recaro sæder I alcantara, med røde syninger

39 900 kr

– Metallak

7 500 kr

– Reservehjul

1 500 kr

– 19” aluminiumsfælge sølv ”Interlagos”

7 900 kr

STANDARDUDSTYR R.S. TROPHY ( R.S.+ )
KØRSEL
– Sportsbremseskiver I aluminium og stål
– Torsen differentialespær
– Cup chassis

– Sportsudstødningssystem med aktiv
luftkontrol
KOMFORT
– R.S.-monitor

UDVENDIGT
– 19” aluminiumsfælge sølv ”Jerez”
– Røde bremsecalibre
INDVENDIGT
– Rat i alcantara og læder

EKSTRAUDSTYR R.S. TROPHY
– Cruise-pakke: Adaptive cruise control + Head-up
display

9 900 kr

– Panorama el-soltag

14 900 kr
15 500 kr

– Bose® lydsystem med 10 højttalere

12 900 kr

– R.S. metallak Orange ”Tonic” eller gul ” Sirius”

– Parkeringspakke: Håndfri parkering + advarsel
v. blinde vinkler

11 900 kr

– Metallak

7 500 kr

– Sorte alcantara sæder, med røde syninger

11 900 kr

– Reservehjul

1 500 kr

– Sorte Recaro sæder I alcantara, med røde syninger

39 900 kr

5 års ny bilgaranti med ubegrænset antal kilometer de første to år eller 150.000 km om tre år eller 100.000 km om fem år. Den version, der vises på billedet, er udstyret med eftermonteret udstyr. Priser,
specifikationer og udstyr er vejledende og kan ændres uden varsel af Renault Danmark og underlagt trykfejl. Valgfrit udstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal muligvis udskiftes. kombineret med
andet udstyr. - Kontakt din Renault forhandler. Renault Danmark, en afdeling af Renault Nordic AB - Industripark 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk

