Prislistan gäller från 2012-01-01

PRISLISTA
GRAND ESPACE

HK

VÄXELLÅDA

CELSIUM

INITIALE

Grand Espace

MODELL
2,0 dCi 150 hk

150

6-vxl manuell

315 500 kr

-

Grand Espace

2,0 dCi 175 hk

173

6-stegs automatlåda

335 500 kr

395 500 kr

STANDARDUTRUSTNING
5 års nybilsgaranti**

Främre nackskydd med wiplashskydd

17 tums aluminiumfälgar "EPTIUS DARK METALLIC" - 225/55 R17

Färddator

2 extra stolar 3:e sätesrad (totalt 7 sittplatser)

Handsfree funktion till nyckelkort

2 st solskyddsgardiner bak

Insynsskydd för bagageutrymme

3-punktsbälten samtliga sittplatser

Krockkudde, förarsida

ABS-bromsar

Krockkudde, passagearsida - avstängningsbar

ASR, antispinnsystem

Läderklädd ratt

Automatisk klimatanläggning med reglage fram

Nackskydd samtliga sittplaster

BAS, panikbromsassistans

Navigationssystem Carminat TomTom med 16/9'' färgskärm, Sverigekarta,

Bälteskraftsbegränsare fram och 2:a raden bak

Parkeringsradar bak

Bältessträckare fram och bak 2:e raden

Radio/CD med MP3 funktion samt rattreglage

Dimljus fram

Regnsensor

Dubbla strålkastare fram med högblank infattning

Reparationssats för däck

EBD, elektronisk bromskraftsfördelning

Sidokrockgardiner fram och 2:a sätesraden bak

Elektriska fönsterhissar fram och bak med antikläm sensor

Sidokrockkuddar fram och 2:a sätesraden bak

Elektriska uppvärmda och infällbara ytterbackspeglar i Svart Nacré

Sidokrockskydd i dörrarna

Elektronisk parkeringsbroms

Stolar bak med integrerade säkerhetsbälten; fällbara ryggar, steglöst

ESP, antisladdsystem

skjutbara på nersänkta golvskenor, löstagbara med enkelt handgrepp

Farthållare

Strålkastarspolning

Fjärrstyrt centrallås -via nyckelkort

Ställbar ratt i höjd- och djupled

Flygplansbrickor för passagerare på rad två

Takrails inkl takbågar, svarta

"Follow me home" (tidsfördröjning av halvljusen)

Textil med BOL Teflon/läderimitation RIO

Framstolar med bältespåminnare (ljud)

UCL, understyrningskontroll

Framstolar, eluppvärmda

Värmedämpande frontruta

Framstolar, höjdjusterbara

Öppningsbar bakruta

Förarstol med inställbart svankstöd

**5-års nybilsgaranti med en körsträcka på 150 000 km de första tre åren alternativt 100 000 km på fem år. Läs mer på www.renault.se.

Initiale utöver standardutrustning
17 tums aluminiumfälgar "NOVADIS" - 225/55 R17
Navigationssystem Carminat TomTom med 16/9'' färgskärm med Europakartor, kompatibel med Bluetooth, åtta högtalare samt Plug & Music
Automatisk klimatanläggning med reglage på fram-bakdörrar
Variabel servostyrning
Bi-xenonstrålkastare
Ytterbackspeglar med minnesinställning, elstyrd infällning och defroster
Metalliclack med sidoskyddslister lackerade och Pack look
Riviera klädsel i läder/läderimitation (djupt mörkgrått) med elektriskt ställbara framstolar med minneslagring för förarstolen
Öppningsbart panoramaglastak
Solskyddsgardiner i dörrarna för rad två, på sidofönstrerna till rad tre samt på bakrutan
Kromade instegslister, märkta Initiale

Tillval

Celsium

Initiale

2-zons klimatanläggning, separata temperatur/fläktregalge förare och främre passagerare samt separata fläktreglage 2:a sätesraden

3 900 kr

STD

6 armstöd bak - textil; 4 för 2 stolar i mittraden, 2 inre längst bak

4 000 kr

4 000 kr

6 st solskyddsgardiner för bakre sätesrader inkl bakruta

2 000 kr

STD

800 kr

STD

Bagagenät

2 500 kr

2 500 kr

Bi-xenonstrålkastare

6 500 kr

STD

Metalliclack med sidoskyddslister lackerade och Pack look

7 900 kr

STD

Solskyddsgardiner i dörrarna för rad två, på sidofönstrerna till rad tre samt på bakrutan

2 000 kr

STD

Panorama glastak, elektriskt justerbart. Främre solluka med elektriskt justerbart solskydd

16 000 kr

STD

Reservhjul på stålfälg, ersätter däckreparationskit

1 200 kr

1 200 kr

Automatiskt avbländbar innerbackspegel

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 denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
Renault Sverige, en filial tll Renault Nordic AB - www.renault.se

