
Veiledende kundepriser gjeldende fra januar 2021

Versjon Antall seter Forbruk
wH /km Girkasse Batteri Vrakpant Kundepris eks 

mva

Kangoo Z.E 2-seter 185                    + Automat 33kWt 2 400 269 900

Kangoo MAXI Z.E 2-seter 186                    + Automat 33kWt 2 400 279 900

Kangoo MAXI Z.E 5-seter 188                    + Automat 33kWt 2 400 279 900
Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. 

Frakt- og leveringskostnader kommer i tillegg

ABS-bremser Asymmetriske bakdører 180° med vindu, viskere & varmetråder   
ESP med antispinn (ASR) og bakkestartassistanse Skyvedør høyre side med vindu
DAB+ radio, MP3, CD-spiller, AUX-inngang og bluetooth (handsfree) Skillevegg med vindu (ikke Kangoo Z.E. Maxi 5 seter)
R-LINK med TomTom® navigasjonsystem Forankringsøyer i lasterommet
Manuelt klimaanlegg med pollenfilter Reservehjul (ikke Kangoo Z.E. Maxi 5 seter)
Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
Sidekollisjonsputer for fører og passasjer Z.E. utstyr:
Høydejusterbart førersete, med varme
Midtarmelene med oppbev. mellom forseter 
Elektriske vindusheiser foran ("one-touch" på førersiden) Tilleggsvarmer: Aktiveres manuelt ved kjøring
Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil Z.E. instrumentpanel med ecomåler, turteller og kjørecomputer
Høydejusterbart ratt
Sentrallås med fjernstyring og automatisk låsing under kjøring
Takhylle foran Gjenvinning av bremseenergi
Parkeringssensor bak
15’’ stålfelger med hjulkapsler
Plastbelagt gulv i varerommet Kabel for lading på vanlig 220 V-uttak (10A)
Delvis plastinnkledning i bakre lasterom, halvvegg. 

2. seterad (sammenleggbar 2/3- 1/3) med nakkestøtter Reparasjonskit for dekk (erstatter reservehjul)
Skyvedør på venstre og høyre side med skyvevinduer Delvis kledning av varerommet inkludert hjulhus
Vindu høyre & venstre side på panel bak 

Standardutstyr - KANGOO Z.E. / KANGOO Z.E. MAXI

Standardutstyr - KANGOO Z.E. MAXI 5-seter (utover KANGOO Z.E. og KANGOO Z.E. MAXI)

Miljøklasse
CO2 + NOx

Standard ladekabel Type2Mode3 - for lading på wallbox eller offentlig 
ladestasjon

"Eco-mode" for energisparing: Øker rekkevidden ved å begrense motorytelsen

Elektrisk forvarming/avkjøling: Forhåndsprogrammering av 
oppvarming/nedkjøling av kupé
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kr 3 200
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kr 1 760

kr 800
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kr 800
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kr 1 760
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kr 1 500

kr 480
kr 720

l = standard    m = ekstrautstyr    - = ikke tilgjengelig

 *kun med tåkelys foran

 **kun i kombinasjon med høyre skyvedør uten vindu

***Spesielle vilkår gjelder. Hjemmelader inkl. montering er mva-pliktig. Se mer informasjon på www.renault.no

HJEMMELADER (inkl. montering***)

Alarm m m m

Cruise Control m m m

Kledning på halvveggene i lasterommet som dekker hjulhusene m m l
Elektrisk justerbare og innfellbare, oppvarmede sidespeil m m m

Reparasjonskit for dekk (i stedet for reservehjul) m - l

Ryggekamera med parkeringssensor bak m m

www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken. Med forbehold om skrivefeil.

Samtlige priser er anbefalte priser. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og spesifikasjoner.

EKSTRAUTSTYR KANGOO Z.E.               
2-seter

KANGOO MAXI Z.E.             
2-seter

KANGOO MAXI Z.E.            
5-seter 

Kundepris
eks.mva 

Metalliclakk m m m

KUN LAGERBILER

m

"Komfort" skillevegg (Axess) m m -
Regnsensor* m m m

Skyvedør venstre side uten vindu** - m -
Style-pakke: støtfanger foran i to farger (sort / sølv)* m m m

Sammenfellbart passasjersete m m -
Skyvedør venstre side med fast vindu - m -

Tåkelys foran m m m

Varsellyd for fotgjengere ved lav hastighet m m m

Tilhengerfeste m Kontakt lokal forhandler -
Topphengslet bakluke med vindu, varmetråder & viskere m - -

Vindu høyre & venstre side bakerste sidepanel (kun med skyvedører begge sider med vindu) - m l

Vindu høyre & venstre side bakerste sidepanel og vindu venstre sidepanel m m -

Hjemmelader 3,7kW 16 000 kr 12 800 kr
Hjemmelader 7kW 21 000 kr 16 800 kr
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