Prisliste

Kangoo Express
Kangoo Express Maxi

Renault ZOE

Veiledende kundepriser gjeldende fra mai 2019

Vrakpantavg.

MODELL

Batteri

Motor

Hk

Miljøkl.

ZOE

41 kWh

R90

92

A

kr 2 400

ZOE

41 kWh

R110

108

A

kr 2 400

LIFE

INTENS

ICONIC

Easy Charge

Easy Charge

Easy charge

Veil. kundepris

Veil. kundepris

Veil. kundepris

kr 254 900
-

kr 279 900

kr 289 900

Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift.
Hjemmelader 3,6kW inkl. montering er mva-pliktig og inkludert i prisen.
Priser er inkludert frakt og levering til:

STANDARDUTSTYR

Oslo

LIFE EASY CHARGE

15'' stålfelger med "Aerobase" hjullkapsler
ABS med EBD, elektronisk bremsekraftfordeling
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med understyringskontroll (CSV)
Antispinnfunksjon (ASR)
Automatisk tenning av nødblinkanlegg ved panikkbremsing
Z.E. Voice: Varsellyd for fotgjengere ved sakte kjøring
Bakkestartassistanse
LED kjørelys - Halogen hovedlys
Automatisk klimaanlegg
Cruise Control og hastighetsbegrenser
Forvarming av kupé
R-LINK: 7'' touchskjerm , TomTom navigasjon (kart over Skandinavia),

Høyderegulerbare nakkestøtter på sideplassene bak
Isofix-fester på sideplassene bak og på passasjers forsete
Manuell barnesikring av dørlås
Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
Kollisjonsputer på sidene (hode og bryst) for fører og passasjer
Renault nøkkelkort
Lett tonede sideruter bak
Dørhåndtak foran i karosserifarge
Reparasjonskit for dekk

AndroidAutoTM, Bluetooth, audiostreaming, USB, AUX
DAB+ radio 3D Sound by ArkamysTM
Eco mode for å redusere energiforbruket
Elektriske vindusheiser foran
Elektrisk regulerbare sidespeil m/ varme
Ratt justerbart i høyde og lengde
Varme i seter foran, 3-trinns justering
Forseter med integrerte nakkestøtter

Z.E. utstyr:

Michelin EnergyTM E.V. dekk

Hjemmelader/wallbox og installasjon1
Z.E. Connect: Opplysninger i reell tid om batteriets ladetilstand 2
Z.E. Inter@ctive: Fjernstyring av batteriets lading og forvarming 2
Kabel for lading med wallbox/hjemmelader

1
2

Se detaljert informasjon side 2
Krever abonnement etter gratis prøvetid

LIFE

EKSTRAUTSTYR
Metallic lakk
16'' aluminiumsfelger
Parkeringssensor bak + lys- og regnsensor

kr 3 600
kr 4 000
kr 4 000

Handsfree nøkkelkort + el. vinduer bak,
"one-touch" og klemsikring på el. vindu førersiden
Kart over Europa til TomTom

kr 4 000
kr 1 600

STANDARDUTSTYR

INTENS EASY CHARGE (utover LIFE)

16'' aluminiumsfelger "Bangka"
Handsfree nøkkelkort
Ryggekamera og parkeringssensorer bak
Regn- og lyssensor
Elektriske vindusheiser bak

EKSTRAUTSTYR

Helsort interiør (seter/dashbord/dørsider)
Ratt i skinn
Elektrisk innfellbare sidespeil
Solskjerm med speil (fører-og passasjerside)

INTENS

Metallic lakk
17'' aluminiumsfelger "Techrun" (gir noe redusert rekkevidde)
Pack Colour: Sort/lilla setetrekk, lilla interiørdetaljer

kr 3 600
kr 2 800
kr 2 500

Kart over Europa til TomTom
Oppgradering til Supercharge - wallbox/hjemmelader
(11kW i stedet for 3,6kW)

(rundt luftedyser, girspak og høyttalere foran, samt stripe på dashbord)

STANDARDUTSTYR

ICONIC EASY CHARGE (utover INTENS)

17'' aluminiumsfelger "Optemic"
Seter i tekstil / imitert skinn

EKSTRAUTSTYR

ICONIC

Metallic lakk
Oppgradering til Supercharge - wallbox/hjemmelader
(11kW i stedet for 3,6kW)

1

BOSE® lydanlegg, subwoofer med WaveGuide® teknologi

(gir noe redusert rekkevidde)

kr 3 600
kr 25 000 inkl. mva

INFORMASJON OM HJEMMELADER/WALLBOX

EASY CHARGE: Hjemmelader/Wallbox 3,6 kW
s
Renault ZOE er den eneste elbilen på markedet med hjemmelader/wallbox – og installasjon av denne – inkludert i prisen.**
Vår standard installasjonspakke er utformet for å dekke de fleste installasjonstilfeller vi møter i Norge.
Følgende elementer er inkludert i installasjonspakken ved valg av hjemmelader:
• Et POD Point Solo ladepunkt 3,6kW (Dimensjoner: 35cm diameter / 12cm dybde, krever 20A sikring)
(11kW ladepunkt*** kan leveres til Intens og Iconic mot ekstra kostnad)
• Installasjon av din POD Point Solo på inner- eller yttervegg
• Opptil 15m kabel fra ditt sikringsskap til ladepunktet (kabler må kunne trekkes i eksisterende rør eller festes på vegg. Obs! Føringsveier må være frie/ryddet)
• Installasjoner innenfor en radius av 50 km fra forhandler
• Sikringer og tilkoblingsenheter (20A automatsikring og jordfeilbryter type B for DC-beskyttelse er inkludert i henhold til gjeldende krav)
• En transformator dersom det er behov for dette. Transformator må plasseres slik at den ikke utsettes for regn. (Dimensjoner: Trafo tilhørende 3,6kW POD Point:
37x30x14cm, vekt ca 35kg. Trafo tilhørende 11kW POD Point: 64x17,4x80cm, vekt ca 107kg.)
Transformator er nødvendig ved IT-anlegg eller TT-anlegg.
Vi forutsetter at bygningens elektrisitetsforsyning og jording er i godkjent stand og har tilstrekkelig kapasitet.
**I enkelte tilfeller vil det være behov for utstyr og oppgraderinger som ikke er inkludert i installasjonen. I disse tilfellene tilkommer det ekstra kostnader for å
fullføre installasjonen (f.eks. luftstrekk av kabler, graving av kabelgrøfter, avstander over 15 meter eller behov for lift, kjøreavstand fra forhandler over 50 km/1 time).
Ved montering av wallbox i boliger som ikke har overspenningsvern vil dette ihht gjeldende forskrift måtte monteres.
Kostnaden for montering av overspenningsvern er ikke inkludert i ladepakken. Se mer informasjon om overspenningsvern på www.renault.no/elbil/zoe

***11kW ladepunkt krever 3 fas og stor nok kapasitet på hovedsikringer og strømnett – 3,6kW ladepunkt foreslås dersom 11kW ikke er tilpasset

Samtlige priser er veiledende priser eks. mva dersom ikke annet er oppgitt. RBI Norge forbeholder seg retten til uten forvarsel å kunne regulere priser og spesifikasjoner.
www.renault.no

kr 1 600
kr 25 000 inkl. mva

