Renault ESPACE
Beskatningspriser Gældende fra 1 juli 2019
hk

CO2
g/km

km/l

GEAR

Energy dCi 160 EDC

160

171

15,4

Energy dCi 200 EDC

200

170

15,4

MOTOR

ENERGI

GRØN AFGIFT

ZEN

6-gear EDC aut

2 170 kr.

406.114 kr.

6-gear EDC aut

2 580 kr.

390.492 kr.

DIESEL

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. Alle beskatningspriser i denne prisoversigt 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

Standardudstyr ZEN EDC
SIKKERHED
– 3-punkts sikkerhedsseler på alle pladser
– ABS med elektronisk
bremsekraftfordeler og
nødbremseassistance
– Advarsel v. vognbaneskift
– Airbags foran og i siderne (hoved/bryst),
fører og passager
– Automatisk skift mlm. kort og langt lys
– Dæktryksmåler
– Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)
med understyringskontrol (UCL) og
antispin (ASR)
– Gardinairbags (for og bag)
– Højdeindstillelige sikkerhedsseler for
– ISOFIX-beslag, på alle sæder på anden
sæderække
– Nakkestøtte på alle siddepladser
– Selealarm på alle pladser
– Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj
hastighed
– Advarsel ved blinde vinkler
– Afstandskontrol
– Aktivt nødbremsesystem (AEBS)
KØRSEL
– Brugerdefineret speedometer med
7" TFT screen
– Elektronisk parkeringsbremse
– Extended Grip
– Hastighedsbegrænser og Cruise Control
– Hill Start Assist

– Kørecomputer
– Læderrat med varme, højde- og
dybdeindstillelig
– Parkeringssensorer for, bag og sider
– Servostyring, elektrisk progressiv
– Renault Multi-Sense®: Individuelle
indstillinger af speeder- og
styrerespons, gearskift, motorlyd,
instrumentpanel og kabinebelysning.
Vælg et af de fire faste programmer
eller skræddersy dit helt eget set-up.
KOMFORT
– Automatisk klimaanlæg, dobbeltzone
individuelt justerbare
– El-ruder for og bag
– Førersæde med justerbart ryglæn
– Højdejusterbart fører- og passagersæde
– Makeupspejle med lys
– Renault nøglekort m. håndfri betjening
(adgang, start, fjernlåsning)
– Varme i forsæder
– Ambient Lightning: Indstillelig
kabinebelysning i fem farver
– 2 ekstra sæder i 3. sæderække
UDVENDIGT
– 18" alufælge "Lapiaz"
– Dækreparationskit (udgår hvis
reservehjul tilvælges)
INDVENDIGT
– 12V-stik foran og bag

– 3 separate sæder i anden sæderække,
regulerbare i længderetning
– El-nedfældelige bagsæder, der styres fra
touchscreen’en eller fra et
betningspanel i bagagerummet
– Indtræk i stof
– Midterkonsol m. opbevering
– Skuffe "Easy Life" med lys og køling
– Bagagenet
– "Flydende" midterkonsol m. opbevaring
– Indtræk i stof og kunstlæder
UDSYN, BELYSNING
– Atermisk forrude
– Bakspejl med automatisk nedblænding
– C-Shape kørelys med LED-teknologi
– El-foldbare og justerbare sidespejle i
blanksort med varme og
temperaturføler
– Elektrisk opvarmet bagrude
– Forlygtespulere
– Panoramaforrude
– Pure Vision® LED forlygter med
lyssensor
– Vinduesviskere med regnsensor
LYD, MULTIMEDIE
– R-Link 2-infotainmentsystem: 8,7”
adaptiv touchscreen, navigation med
kort over Europa, Apple CarPlay™,
DAB+, Bluetooth®-audiostreaming +
telefoni, stemme-betjening, USB-in,
AUX-in, ratbetjening

Ekstraudstyr ZEN EDC
– Metallak

8.900 kr.

– Nødreservehjul

2.500 kr.
4.900 kr.

– 3-zoners klimaanlæg (m. betjeningspanel ved bagsædet)

10.900 kr.

– Solpakke: Ekstratonede sideruder + bagrude,
solgardiner i bagdøre

– Bose® Surround lydsystem med 12 højtalere
og Active Noise Control

13.900 kr.

– Læderindtræk, samt. el-indstilleligt passagesæde
med massagefunktion

26.900 kr.

– Panorama el-soltag

14.900 kr.

– Vinterpakke: Varme i forrude, varme i bagsæder
på 2. række (de to yderpladser)

5.900 kr.

– Citypakke: Håndfri parkering, elektronisk bagklap,
bakkamera

13.900 kr.

– Cruisepakke: Adaptiv Cruisecontrol,
"head-up" display

9.900 kr.

– 4Control-pakke: 19" alufælge "Quartz",
4-hjulsstyring, adaptive støddæmpere

34.900 kr.

– Konsolbeklædning "Hologram" eller "Silver Wood"

1.500 kr.

– 19" alufælge "Quartz"

12.900 kr.

SECURITY+ Forlænget Garanti
– 5 år / 100 000 km

6.990 kr.

– 6 år / 150 000 km

14.990 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.
Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk

