Prislistan gäller från 2012-01-01

PRISLISTA
LAGUNA SPORT TOURER

MODELL

HK

VÄXELLÅDA

EXCEPTION

BOSE

Sport Tourer

2.0 16V Eco2 Flex Fuel*

140

6-vxl manuell

-

244 500 kr

Sport Tourer

dCi 110*

110

6-vxl manuell

226 000 kr

250 500 kr

Sport Tourer

dCi 175 hk Automat

173

6-stegs automat

-

280 500 kr

Sport Tourer

dCi 175 Automat. 4RD**

173

6-stegs automat

-

298 500 kr

*Miljöbil enligt Transportstyrelsens defintion och befriad från fordonssk att i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se).
** 4RD är Renaults system för fyrhjulsstyrning

STANDARDUTRUSTNING EXCEPTION
5 års nybilsgaranti**

Framstolar, höjdjusterbara samt förarstol med manuellt

17" Aluminiumfälgar "Tenerif"

justerbart svankstöd

2-zons klimatanläggning (ECC)

Framstolar och ytterplatser bak med "antiglid funktion"

3-punktsbälten samtliga sittplatser

Färddator

ABS-bromsar

Interiörlister i silverfinish

BAS, panikbromsassistans

ISOFIX-fästen ytterplatser bak

Belysta sminkspeglar

Krockkudde passagearsida avstängningsbar

Bluetooth***

Läderklädd ratt

Bälteskraftsbegränsare fram

Mittarmstöd bak

Bältessträckare fram och ytterplatser bak

Mörkgrå textilklädsel/läderimitation

Dimljus fram

Nackstöd fram med komfortkudde (ställbara i höjd- och lutning)

Däckreparationskit

Navigationssystem Carminat TomTom med färgskärm

EBD, elektronisk bromskraftsfördelning

Parkeringssensor bak

Elektriska fönsterhissar fram och bak

Radio/CD/MP3

Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Rattreglage för ljudsystem

Elektronisk parkeringsbroms

Regnsensor

ESP, antisladdsystem inkl ASR

Sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak

Farthållare/fartbegränsare

Solskyddsgardiner för bakre sidorutor

Fjärrstyrt centrallås -via nyckelkort

Strålkastarspolning

Framstolar med bältespåminnare (ljud) inklusive

Ställbar ratt i höjd- och djupled

varningslampa för baksätet

Takrails i silverfinish

Framsäten, eluppvärmda

UCL, understyrningskontroll

Business Bose® edition utöver Exception
18" Aluminiumfälgar "Interlagos" - OBS! Endast Business dCi 175 FAP Auto. 4RD
Interiörlister i pianosvart
Bose® Sound System 10 högtalare, radio/CD/MP3, dubbel antenn, Bluetooth®-funktion,
reglage på ratten och digital förstärkare, digitalt ljuduttag ”Plug & Music” i mittkonsolen
(USB-uttag, kompatibelt med iPod® + teleuttag 3,5)
Handsfree funktion till nyckelkort och elektriskt infällbara ytterbackspeglar
Läderklädsel Riviera med elektriskt justerbara framstolar
Dragkrok, avtagbar

TILLVAL

EXCEPTION

BUSINESS

O kr

-

18" Aluminiumfälgar "Interlagos"

2 500 kr

-

Parkeringsradar fram (ej i kombination med GT-line paketet)

2 500 kr

2 500 kr

Bi-xenonstrålkastare och adaptiva kurvljus (MBL)

7 400 kr

7 400 kr

Handsfree funktion till nyckelkort samt elektriskt infällbara ytterbackspeglar

3 000 kr

STD

Lastnät bakom baksäte samt lastavskiljningsskiva för bagageutrymme (dubbelt lastgolv)

3 200 kr

3 200 kr

Metalliclack

5 900 kr

5 900 kr

Normalstort reservhjul (185/65 R16), ersätter däckreparationskit

1 200 kr

1 200 kr

Takluck i glas, elektriskt justerbar

8 900 kr

8 900 kr

12 800 kr

-

16" Aluminiumfälgar

UTRUSTNINGSPAKET
GT-Line paket (mörk alcantara/läderimitation klädsel, elektriskt justerbara framstolar, pedaler i aluminium (ej
automatlåda), aluminiumlist för instrumentpanel)
- = ej tillgänglig

**5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 100 000 km på fem år. Läs mer på www.renault.se.
***För information gällande kompatibla telefoner, kontakta din närmaste Renault återförsäljare.

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 till Renault Nordic AB - w w w .renault.se

