Prisliste

Renault MEGANE
Sport Tourer

Veiledende priser gjeldende fra januar 2019

MOTOR

HK

GIRKASSE

CO2 g/km*

NOx mg/km*

Forbruk l/mil*

Engangsavgift
inkl. vrakpant

90

45,2

0,35

49 460

ZEN

BOSE Edition

GT

Kundepris inkl.
avg. og mva.

Kundepris inkl.
avg. og mva.

Kundepris inkl.
avg. og mva.

Begrenset antall - kun lagerbiler!

DIESEL
1.5 dCi

110

Man 6-gir

279 900

-

-

Begrenset antall - kun lagerbiler!

BENSIN
1,2 TCe EDC

130

EDC 7-gir

122

15,0

0,54

80 825

1,6 TCe EDC

205

EDC 7-gir

134

7,4

0,60

119 566

Priser er inkl. frakt og levering:

-

354 900
-

424 900

Oslo

*Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht NEDC målesyklus. Ikke sammenlignbart med forbruk/utslipp målt etter den nye WLTP målesyklusen som gjelder for alle personbiler produsert etter 1. sept 2018.

STANDARDUTSTYR ZEN
SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER

KOMFORT

ABS og EBA (nødbremseassistanse)

Høydejusterbart førersete

Elektronisk stabilitetsprogram ESP ® med antispinnfunksjon ASR

Førersete med manuell korsryggregulering

og elektronisk krengningsredusering

Elektriske vindusheiser, "one-touch" foran, barnesikring bak

Trafikkskiltgjenkjenning og varsling for fartsgrense

Setevarme foran (regulerbar)

Filskiftevarsler

Innfellbar nøkkel med fjernstyrt sentrallås

Automatisk nær-/fjernlys

Automatisk klimaanlegg (ECC), to-sone med kupéfilter
MULTIMEDIA

Bakkestartassistent
Nakkestøtter på alle sitteplasser, høydejusterbare sikkerhetsbelter foran
Frontkollisjonsputer foran (kan kobles fra på passasjersiden)

R-LINK 2 multimediesystem: 7-tommers kapasitiv skjerm, navigasjon med kart over Europa,
radio DAB+/Bluetooth/USB, AUX-in, rattbetjening

Kollisjonsgardiner foran og bak

8 høyttalere

Sidekollisjonsputer foran

12-volts uttak foran og bak

ISOFIX-fester på de ytre sitteplassene bak

KJØRING

Elektriske, oppvarmede sidespeil

Girskiftindikator

Varsellampe for sikkerhetsbelte

Cruise control + hastighetsbegrenser

Automatisk låsing av dørene under kjøring

Dekkreparasjonssett (utgår om reservehjul velges)

Tåkelys med statisk kurvelys

Elektrisk progressiv servostyring, kjørecomputer

Regn-og lyssensor

Eco modus

Dekktrykkontroll

Høyde- og lengderegulerbart skinnratt

Parkeringssensor foran og bak & el. innfellbare sidespeil

INTERIØR

DESIGN

1/3–2/3-delt, nedlfellbart baksete

16" aluminiumsfelger Silverline (Champion: 16" aluminiumsfelger )

Setetrekk i tekstil

C-Shape frontlys med LED kjørelys

Oppbevaringslommer i ryggen på forsetene

Lyktespylere

Midtarmelene foran med oppbevaringsrom og 2 koppholdere

Baklys 3D LED Edge Light
Sidelister i krom
Takrails

STANDARDUTSTYR BOSE Edition (utover ZEN)
SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER

MULTIMEDIA

Active Emergency braking (AEBS, aktivt i hastigheter over 30 km/h)

BOSE sound system, 10 høyttalere

Avstandsvarsling

R-LINK multimediesystem: vertikal 8,7-tommers kapasitiv skjerm, navigasjon
med kart over Europa, radio DAB+/Bluetooth/USB, AUX-in, rattbetjening

Pack Cruising: Head-Up display og Adapative Cruise Control
Ryggekamera og parkeringssensorer foran og bak
DESIGN
Pure Vision Full LED hovedlys
17” alufelger "Celsium"

KJØRING
Renault MULTI-SENSE (valg mellom forskjellige kjøremoduser som påvirker
gassrepons, styring, girkasse, motorlyd, instrumentpanel, interiørbelysning etc …)

Ekstra tonede ruter på sidene og bak

Elektrisk parkeringsbrems
INTERIØR

Krom på oversiden av dørhåndtakene
KOMFORT

"Easy Break" nedfelling av bakseterygg, nedfellbar rygg passasjersete,
"full flat" bagasjeromsgulv (høy/lav innstilling)

Oppvarmet ratt

Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv

Elektrisk justerbar korsryggstøtte og massasjefunksjon (fører)

Setetrekk i sort tekstil og imitert skinn

Høydejusterbart passasjersete

Midtarmelene med oppbevaringsrom og 2 koppholdere på baksete

Automatisk avblendbart innvendig bakspeil

Tilpasningsbar interiørbelysning (5 ulike farger)

Nøkkelkort med “handsfree” låsing

Sminkespeil med belysning

STANDARDUTSTYR GT (utover ZEN)
SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER

KJØRING

Active Emergency braking (AEBS, aktivt i hastigheter over 30 km/h)

GT sportschassi med 4 Control firehjulsstyring

Avstandsvarsling
DESIGN

Launch Control og Multi Change Down

Pure Vision Full LED hovedlys

Renault MULTI-SENSE (valg mellom forskjellige kjøremoduser som påvirker
gassrepons, styring, girkasse, motorlyd, instrumentpanel, interiørbelysning etc …)

GT front grill/spoiler uten tåkelys/statisk kurvelys

RenaultSport kjøremodus

18” alufelger "Magny Cours"
Ekstra tonede ruter på sidene og bak

Elektrisk parkeringsbrems
INTERIØR

Krom på oversiden av dørhåndtakene

GT interiør, GT-sportsseter med integrerte hodestøtter

Sidespeil i farge grå metallic
KOMFORT

GT sportsratt (uten varme) med girhendler på rattstammen

Ryggekamera og parkeringssensorer foran og bak

RenaultSport logo

Høydejusterbart passasjersete

Midtarmelene bak med 2 koppholdere

Automatisk avblendbart innvendig bakspeil

Passasjersete foran kan ikke felles ned

Nøkkelkort med “handsfree” låsing

"Easy Break" nedfelling av bakseterygg, "full flat" bagasjeromsgulv (høy/lav innstilling)

Sportspedaler i aluminium

Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv

EKSTRAUTSTYR

ZEN

BOSE Edition

GT

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

BOSE lydanlegg & 8,7" vertikal kapasitiv skjerm

-

Standard

kr 8 000

Pack Cruising: Head Up Display & Adaptive Cruise Control

-

Standard

kr 4 500

Pack Safety: AEBS & avstandsvarsling

kr 6 500

Standard

Standard

Pack Easy: Handsfree nøkkelkort med "Walk Away locking" og elektrisk parkeringsbrems

kr 4 500

Standard

Standard

-

kr 3 000

kr 3 000

Pack Modularity: Easy Break nedfelling av bakseterygg, nedfellbar rygg passasjersete, "full flat" bagasjeromsgulv

kr 4 500

Standard

Standard (1)

Ekstra tonede ruter på sidene og bak*

kr 1 000

Standard

Standard

Pack Look 17": 17" aluminiumsfelger & tonede ruter**

kr 4 000

-

-

Bagasjenett

kr 3 500

kr 3 500

kr 3 500

18" aluminiumsfelger "Grand Tour"***

-

kr 6 500

-

"Panorama" glasstak/soltak, åpningsbart

-

kr 9 000

kr 9 000

Skinnseter Sort****

-

kr 8 000

-

Skinn/Alcantara sort

-

-

kr 8 500

-

-

kr 9 000

kr 1 000

kr 1 000

kr 1 000

Metallic lakk

Pack Easy Parking: Blindsonevarsler & Easy Park Assist

Skinn/Alcantara sort med blå detaljer
Reservehjul* ("space saver" reservehjul på enkelte modeller)

* Kun til 1,5dCi Champion
** Ikke til 1,5dCi Champion
*** Gir høyere forbruk, CO2-utslipp og engangsavgift
****Okseskinn. Setene er heltrukket i skinn (pigmentkorrigert narvet lær/ kalveskinn) på fremre del av seteputene, seteryggen, hodestøttene og sidestøttene. De andre delene av setene er i impregnert tekstil.
(1)

Passasjersetet på GT har ikke nedfellbar rygg

www.renault.no
Samtlige priser er veiledende priser. RBI Norge forbeholder seg retten til uten forvarsel å kunne regulere priser og spesifikasjoner. Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken.

