Prisliste Gældende fra 1. august 2019

Renault SCENIC

HK

CO2
G/KM

KM/L

GEAR

GRØN
AFGIFT*

LIFE

TCe 115 GPF**

115

150

15,2

TCe 115 GPF

115

154

14,7

6-gear manuelt

890 kr

6-gear manuelt

890 kr

TCe 140 GPF

140

153

14,7

6-gear manuelt

TCe 140 GPF EDC

140

TCe 140 GPF EDC

140

157

14,5

158

14,3

Blue dCi 120
Blue dCi 120 EDC

120

146

120

156

Blue dCi 120 EDC

120

Blue dCi 150 EDC

150

MOTORER

ZEN

BOSE

246.900 kr.

-

-

-

269.900 kr.

-

890 kr

-

276.900 kr.

-

7-gear EDC aut.

890 kr

-

303.900 kr.

-

7-gear EDC aut.

890 kr

-

-

336.900 kr.

18,2

6-gear manuelt

1.750 kr

-

287.900 kr.

-

16,9

6-gear EDC aut.

1.750 kr

-

323.900 kr.

157

16,7

6-gear EDC aut.

1.750 kr

-

-

336.900 kr.

156

16,9

6-gear EDC aut.

1.750 kr

-

-

354.900 kr.

ENERGI

BENZIN

DIESEL

Priser gældende for lagerbiler produceret før 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

STANDARDUDSTR LIFE
SIKKERHED
– Aktivt nødbremsesystem m.
fodgænger advarsel og ”City Brake”
– ABS-bremser med elektronisk
bremsekraftfordeling (EBV) og
bremseassistent (BAS)
– Automatisk låsning af dørene under
kørslen
– Selealarm på alle siddepladser
– Dæktrykssensorer
– Elektronisk stabilitetskontrol (ESC)
med antispin (ASR)
– ISOFIX-beslag på bagsædets yderste
pladser samt forreste passagersæde
– Adaptiv fører- og passagerairbag samt
sideairbags (hoved/bryst)
(passergerairbag kan frakobles)
– Nakkestøtter ved alle siddepladser
– Gardinairbags i loftbeklædningen til
beskyttelse af hovedet, for/bag
– Højdejusterbare sikkerhedsseler foran
KOMFORT
– El-ruder for

– Højdeindstilleligt førersæde
– Foldbar nøgle m. fjernbetjent
centrallås
– Manuel aircondition
KØRSEL
– Eco Mode køreindstilling
– Manuel parkeringsbremse
– Gearskifteindikator
– Hill Start Assist
– Læderrat
– Kørecomputer
– Servostyring, elektrisk progressiv
UDVENDIGT
– 20" stålfælge med hjulkapsler,
"Vortex"
– Dækreparationssæt (udgår ved valg af
reservehjul som ekstraudstyr)
INDVENDIGT
– 12-V-stik for
– Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3 - 2/3
– 2 Kopholdere
– Stofindtræk

UDSYN, LYGTER
– Panoramaforrude
– C-Shape forlygter m. LED kørelys
– Full LED-baglygter m. 3D-effekt "Edge
– Light" El-sidespejle m. varme
– Varme i bagrude
– Forlygtespulere
LYD, MULTIMEDIE Radio(DAB+) med
Bluetooth®-audiostreaming + telefoni,
stemmebetjening, USB- og AUXtilslutning samt ratbetjening og 4
højttalere

EKSTRAUDSTYR LIFE
– Metallak
– 2-farvet metallak (tillægges pris for metallak)

6.900 kr
2.000 kr

– Reservehjul (nødhjul)

1.500 kr

STANDARDUDSTYR ZEN ( LIFE+ )
SIKKERHED
– Automatisk nær-/fjernlys
– Advarsel ved vognbaneskift
– Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj
fart
KOMFORT
– Højdeindstilleligt førersæde med
lændestøtte
– Højdeindstilleligt passagersæde
– Nøglekort m. håndfri betjening
– Regn- og lyssensor
– Automatisk 2-zone klimaanlæg
– El-ruder bag m. antiklemmesikring
KØRSEL

–
–
–
–

Cruise control/hastighedsbegrænser
Elektronisk parkeringsbremse
Parkeringssensorer for og bag
Brugerdefineret speedometer med 7" TFTskærm
– Læderrat, højde- og dybdeindstilleligt
UDVENDIGT
– 20" aluminiumfælg ”Silverstone”
INDVENDIGT
– Foldbart passagersæde
– Varme i forsæderne
UDSYN, LYGTER
– C-Shape forlygter m. 3D LED kørelys
– Tågeforlygter

LYD, MULTIMEDIE
– R-Link 2-infotainmentsystem: 7” adaptiv
touchscreen, navigation med kort over
Europa, Apple CarPlay™ og Android
Auto™, DAB+, Bluetooth®audiostreaming + telefoni,
stemmebetjening, USB-in, AUX- in,
ratbetjening og 6 højttalere
Bemærk! Med R-Link 2 får du 3 års gratis
opdatering af Europakort, TomTom Traffic
(trafikinformation) og Connectivity
(adgang til R-Link Store fra bilen)

EKSTRAUDSTYR ZEN
– Style-pakke: Fast panoramasoltag, aut.
nedblændeligt bakspejl + tonede sideruder bag +
bagklap
– Access-pakke: Justerbar midterkonsol m. armlæn,
opbevaring og 12V- og 2 USB-udtag bag
– Flex-pakke: ”Easy Life”-skuffe med lys og køling, elklapbare sidespejle og solgardiner bag (2. række)
– Netadskillelse
– Flyborde 2. række

15.900 kr

– Metallak

6.900 kr

6.900 kr

– 2-farvet metallak (tillægges pris for metallak)

2.000 kr

5.900 kr

– Reservehjul (nødhjul)

1.500 kr

3.900 kr
900 kr

– Solgardiner bag (2. række)

1.500 kr

STANDARDUDSTYR BOSE ( ZEN+ )
SIKKERHED
– Børnespejl
– Træthedsassistent
KOMFORT
– Indstillelig sædelængde på førersæde
– Bakspejl med automatisk nedblænding
KØRSEL
– Renault Multi-Sense®: Individuelle
indstillinger af speeder- og styrerespons,
gearskift, motorlyd, instrumentpanel og
kabinebelysning.
UDVENDIGT
– 20" aluminiumfælg ”Quartz”

– Mørkttonede sideruder og bagrude
INDVENDIGT
– ”One Touch” el-nedfældelige bagsæder,
der styres fra touchscreen’en eller fra et
betjeningspanel i bagagerummet
– ”Easy Life” skuffe med lys og køling
– Justerbar midterkonsol m. armlæn,
opbevaring
– 12V-udtag bag
UDSYN, LYGTER
– Komplette LED-forlygter, Pure Vision®
– Elektrisk indklappelige sidespejle

LYD, MULTIMEDIE
– Bose®-surround sound-system med 11
højttalere
– 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 og ratbetjening
Bemærk! Med R-Link 2 får du 3 års gratis
opdatering af Europakort, TomTom Traffic
(trafikinformation) og Connectivity
(adgang til R-Link Store fra bilen)

EKSTRAUDSTYR BOSE
– Cruise-pakke: Adaptiv cruise control, Head-up
display,afstandskontrol og automatisk
vognbaneassistent
– Parkerings-pakke: Bakkamera, håndfri parkering,
360°-sensorer samt advarsel ved blinde vinkler
– Panorama soltag (fast)
– Sort læderindtræk på alle sæder, samt massage og
el-indstilling "8 Ways" på begge forsæder
– Solgardiner bag (2. række)
– Flyborde 2. række

9.900 kr

– Gråt læderindtræk på alle sæder, samt massage og
el-indstilling "8 Ways" på begge forsæder

9.900 kr

– Metallak

6.900 kr

12.900 kr

– 2-farvet metallak (tillægges pris for metallak)

2.000 kr

17.900 kr

– Reservehjul (nødhjul)

1.500 kr

– Netadskillelse

3.900 kr

1.500 kr
900 kr

17.900 kr

–

Security+ Forlænget garanti (Se dækning og betingelser hos din Renaultforhandler)
− 3 år / 60 000 km

1.990 kr

− 5 år / 100 000 km

5.590 kr

− 3 år / 100 000 km

2.890 kr

− 6 år / 150 000 km

11.990 kr

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.
Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk

