Prislista Gällande från 23:e januari 2019

Renault MEGANE RS

MOTOR

HK

BENSIN

CO2
G/KM*

FÖRBRU
K.
l/100km *

CO2
G/KM*

FÖRBRUK.
l/100km *

NEDC

NEDC

WLTP

WLTP

0-100 KM/H

VÄXELLÅDA

RS

299 900 kr

Energy TCe 280

280

181

8

178

7,9

5,8 sek

6-vxl manuell

Energy TCe 300

300

183

8

185

8,2

5,7 sek

6-vxl manuell

RS TROPHY

339 900 kr

* Förbrukning: blandad förbrukning NED-körcykeln och WLTP-körcykeln.
Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt NEDC-testcykeln eller från WLTP-testcykeln, som har omräknats till NEDC-värden. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väderoch vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se.

STANDARDUTRUSTNING R.S
SÄKERHET
– 5 års garanti
– Aktivt nödbromssystem(AEBS, aktivt över
30 km/h) samt avståndsvarnare
– Automatiskt hel-/halvljus
– Filbytesvarning
– Trafikskyltsavläsning med
fortkörningsvarning
– ABS-bromsar med panikbromsassistans
– Automatisk låsning av dörrar under
körning
– Bälteslarm på samtliga platser
– Däcktryckssensorer
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med
antispinn (ASR) och elektronisk
krängningsreduktion
– ISOFIX-fästen på baksätets ytterplatser
– Krockkuddar fram för förare &
passagerare(urkopplingsbar) samt
sidokrockkuddar (huvud / bröst)
– Sidokrockgardiner i taklinjen för
huvudskydd, fram/bak

KÖRNING
– 4Control, fyrhjulsstyrning
– Renault Sport-körlägen
– Elektronisk differentialspärr
– Rattpaddlar i aluminium(Endast EDC)
– Launch Control
– Multi Change Down för att växla ned
snabbare med rattpaddlar
– Sportchassi
– Farthållare / fartbegränsare
– Anpassningsbar hastighetsmätare
med 7” TFT skärm
– Läderratt, justerbar i höjd och djupled
– Servostyrning, elektrisk progressiv
– Parkeringssensorer fram och bak samt
backkamera
– Renault Multi-Sense®: Körprogramsväljare för alla sinnen. Anpassa
gasrespons, styrkänsla, växellåda,
motorljud, instrumentpanel

samt innerbelysning enligt de fyra
förinställda körprogrammen,
eller skräddarsy din egen inställning
– Elektronisk parkeringsbroms(Endast EDC)
KOMFORT
– Nyckelkort med handsfree-funktion med
välkomst- och farvälsekvens
– Elektriska fönsterhissar fram/bak med
pulsfunktion
– Klimatanläggning med två individuellt
ställbara zoner
– Eluppvärmda framsäten
– Höjdjusterbart säten fram
EXTERIÖR
– 18" aluminiumfälgar ”Estoril”
– Centrerat utblås
– Däckreparationskit (utgår om tillval
reservhjul görs)
INTERIÖR
– Svarta sportstolar i textil
– Sportpedaler i aluminium

– 12V-uttag fram/bak
– Anpassningsbar innerbelysning i 5 olika
färger
– Fällbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
SIKT, STRÅLKASTARE
– Pure Vision® Full LED strålkastare fram
– C-Shape strålkastare med 3D LEDvarselljus
– RS-Vision extraljus
– Automatiskt infällbara sidospeglar

LJUD, MULTIMEDIA
– R-Link 2 infotainmentsystem: 8,7” adaptiv
pekskärm, Apple CarPlay™ och Android
Auto™, navigation med europakartor,
DAB+, Bluetooth® audiostreaming +
telefoni, röststyrning, USB-in, AUX-in,
rattreglage.

TILLVAL RS
– Cruisingpaket: Head Up Display samt adaptiv
farthållare

6 900 kr

– Bose® ljudsystem med 10 högtalare

6 900 kr

– Technopaket: Handsfreeparkering samt
dödavinkelvarning

6 900 kr

– Cuppaket: differentialspärr Torsen, cupchassi,
rödlackerade bromsok
– Svart alcantara med röda detaljer
– Recarosäten med svart alcantara och röda detaljer
– 19” aluminiumfälgar silver ”Interlagos”

– 19” aluminiumfälgar svarta ”Interlagos”
– Sportbromsar med aluminiumcenter(behöver Cuppaket)
– RS-monitor:
Telemetrisystem för fordonsprestanda i realtid

15 900 kr

– Öppningsbart panorama soltak

9 900 kr
25 900 kr
9 900 kr

– RS Metalliclack Orange ”Tonic” eller gul ” Sirius”
– Metalliclack
– Nödreservhjul

9 900 kr
9 900 kr
2900 kr
9 900 kr
14 900 kr
6 500 kr
1 500 kr

STANDARDUTRUSTNING RS TROPHY ( utöver RS )
KÖRNING
– Lättviktsbromsskivor (med
aluminiumcentrum)
– Differentialspärr (Torsen)
– Cup chassi

– Sportavgassystem med aktiv klaffstyrning
KOMFORT
– RS-monitor: telemetrisystem för
fordonsprestanda i realtid

EXTERIÖR
– 19" aluminiumfälgar silver ”Jerez”
– Rödlackerade bromsok
INTERIÖR
– Ratt klädd i alcantara och läder

TILLVAL RS TROPHY
– Cruisingpaket: Head Up Display samt adaptiv
farthållare
– Bose® ljudsystem med 10 högtalare
– Technopaket: Handsfreeparkering samt
dödavinkelvarning
– Svart alcantara med röda detaljer
– Recarosäten med svart alcantara och röda detaljer

6 900 kr

– Öppningsbart panorama soltak

6 900 kr

– RS Metalliclack Orange ”Tonic” eller gul ” Sirius”

6 900 kr

– Metalliclack

6 500 kr

– Nödreservhjul

1 500 kr

9 900 kr
25 900 kr

9 900 kr
14 900 kr

5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 150 000 km på tre år alternativt 100 000 km på fem år. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten
att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
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