Priser gäller från 1 januari 2012

MODELL

HK

3-dörrars 1.2 16V* 75

CO2 g/km

VÄXELLÅDA

119

5-vxl manuell

AUTHENTIQUE
104 900 kr*

*Miljöb il enligt Transportstyrelsens defintion och b efriad från fordonsskatt i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se).

STANDARDUTRUSTNING
5 års nybilsgaranti**

Färganpassade sidoskyddslister

12V uttag fram

Förarsäte, höjdjusterbart

14” stålfälgar med navkapsel “Moai”

Förvaringsfack i dörrpaneler fram och sidopaneler bak

ABS-bromsar med EBV - elektronisk bromskraftsfördelning

Förvaringsutrymme i instrumentpanelen på förarplats

och BAS - panikbromsassistans
Allmänbelysning fram med tidsautomatik

ISOFIX-fästen på passagerarplats fram och
på höger plats bak

Antisladd ESP med antispinn ASR

Krockkudde för förare

Automatisk trygghetslåsning av alla dörrar

Krockkudde för passagerare fram

vid ca 10 km/tim

med manuell urkoppling

Bakruta, eluppvärmd

Manuellt inställbara backspeglar

Baksätets ryggstöd fällbart 1/1

Mugghållare fram i mittkonsolen (två stycken)

Belastningsbegränsare fram och bak

Mörktonade bakrutor

Bältesförsträckare fram

Nackstöd på samtliga sittplatser

Bältespåminnare för föraren (stegrande ljudsignal)

Ratt höjdjusterbar

Dimljus fram/bak

Servostyrning, elektrisk progressiv

Däckreparationssats

Sidoarmstöd, fram och bak

Easy-entry funktion till baksätet på framsätena

Sidokrockgardiner i taklinjen för huvudskydd, fram/bak

Elektronisk transponderstyrd startspärr

Sidokrockkuddar för bröstkorgsskydd fram

Elfönsterhissar fram

Strålkastare med mörk infattning

Farthållare

Textilklädsel “Trend Foncé”

Fjärrstyrt centrallås med lokaliseringsfunktion

Trepunktsbälten på alla sittplatser

Framsäten, eluppvärmda

Ventilationsanläggning med återcirkulation

Färddator
**5-års nybilsgaranti med obegränsad k örsträck a de första två åren alternativt 100 000 k m på fem år. Läs mer på www.renault.se.

TILLVAL

AUTHENTIQUE

15" Aluminiumfälgar "Noxianne" i silver

4 900 kr

Baksäte med separata, skjutbara stolar med nackstöd
Elektrisktjusterbara, infärgade och eluppvärmda ytterbackspeglar med yttertemperaturmätare
och vidvinkelglas på förarsidan
Klimat & Radiopaket - Innehåller manuell AC, Radio CD MP3 med fyra högtalare (4x20w)
AUX-ingång (RCA) samt rattreglage till radion

4 500 kr

Manuell AC

4 900 kr

Metalliclack
Radio CD MP3 med fyra högtalare (4x20w), AUX-ingång (RCA)
samt rattreglage till radion

3 900 kr

1 500 kr
6 900 kr

3 900 kr

Reservhjul (däckreparationssats utgår)

750 kr

Solid speciallack Bermudablå, Vaniljvit eller Passionsröd

900 kr

PERSONIFIERINGSTILLVAL

15" Aluminiumfälgar "Noxianne" i vitt, Frozen Metal-grått eller svart utförande
Dekordetaljer interiört i högblankt svart (istället för blått)

5 900 kr
0 kr

Navkapslar "Moai" - finns i vitt, Frozen Metal-grått eller svart

500 kr

Navkapslar "Pirate" - finns i vitt, Frozen Metal-grått eller svart

500 kr

Striping "Boomerang" - finns i vitt, Frozen Metal-grått eller svart
Takstriping i olika motiv:
"Trende Foncé" eller "Trend Claire"
Ytterbackspeglar i annan färg - finns i vitt, Frozen metal-grått eller svart
Endast i kombination med elektriskt justerbara backspeglar

2 500 kr
2 500 kr
500 kr

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 - www.renault.se

