Kangoo Express
Kangoo Express Maxi

Prisene gjelder fra 15.02.2019
MODELL

Halvdører (avbildet) er ekstrautstyr

ANTALL SETER

HK/kW

Batteri

Rekkevidde
(NEDC)

Girkasse

Vrakpantavg.

INTENS SORT
Veil. kundepris**

Twizy 80
(klasse L7e - firehjuls elektrisk
motorsykkel - maks. hastighet 80
km/t- Førekort klasse B)

17/13

2

**Priser er eks. mva og inkludert frakt og levering:

Oslo

6.1 kWh
lithium-ion

Automat

90 km

500 kr

102 900 kr

2 900 kr

STANDARDUTSTYR TWIZY INTENS SORT
SIKKERHET

EKSTERIØR

INNBRUDDSBESKYTTELSE

Airbag på førerplass

13'' aluminiumfelger i sort

Elektronisk startsperre med kodelås

Firepunktsbelte foran med opprullingsmekanisme

Sidespeil lakkert i sort

Førersete med integrert nakkebeskyttelse, justerbart

Sommerdekk bak: Continental EcoContact

Skivebremser foran og bak

Sommerdekk foran: Continental EcoContact

Underglidningsbeskyttelse i sete foran

Sidedekor i hvit

Integrert ladekabel foran, kontakt for jordet

KJØRING

INTERIØR

standarduttak (3 m).

Automatgir

12 V. eluttak

Z.E voice: Diskré signal for å gjøre fotgjengere

Dobbel påminnelse om gjenværende rekkevidde

(65 W i det venstre oppbevaringsrommet)

oppmerksomme. Aktiveres manuelt.

(når det gjenstår 12 %, deretter de siste km)

Digital klokke

Z.E instrument: Rekkevidde, km teller, eco-resultat

Econometer

Interiør i sort

Regenerativ nedbremsing: driftsbatteriet gjenlades

Trepunktsbelte bak med opprullingsmekanisme

Låsbart ratt
145 / 80 r13 75M
125 / 80 r13 65M

Låst parkeringsbrems når strømmen slås av
ELBIL UTSTYR

når fører slipper gasspedal
SIKT OG LYS
Avising frontrute

OPPBEVARINGSROM

Vindusvisker med intervallregulering og vindusspyler

På høyresiden av instrumentpanelet (5 liter) - Låsbart

På venstresiden av instrumentpanelet (3,5 liter)

EKSTRAUTSTYR TWIZY INTENS SORT
Ryggesensor

2500 kr

Alarm

4000 kr

Bluetooth kit med høyttalere

3500 kr

Halvdører

5000 kr

Panoramaglastak, fast

2000 kr

Se også Twizy tilbehørsbrosjyre!
Eksempel på tilbehør: Plastvinduer til dørene

Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og
spesifikasjoner. Alt er gjort for at innholdet i denne prislisten skal være korrekt og à jour på datoen. Med forbehold om skrivefeil. www.renault.no

