
Kangoo Express

Kangoo Express Maxi

Veiledende kundepriser gjeldende fra oktober 2019

Modell Batteri Motor Hk       Miljøkl. Vrakpantavg.
LIFE ZEN INTENS

EDITION 

ONE
ZOE 52 kWh R110 108            A kr 2 400 249 900 274 900 - -

ZOE 52 kWh R135 135            A kr 2 400 - - 294 900 304 900
Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. 

Priser er inkludert frakt og levering til: Oslo

Z.E. STANDARDUTSTYR ALLE VERSJONER
- Hurtiglading 50kW DC (CCS-Combo-kontakt) Renault EASY CONNECT
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- Innebygget AC-lader 22kW - Smart ruteplanlegger via app - finner lademuligheter langs ruten

- Mode 3 Type 2 ladekabel (6,5m) 	 - Oversikt over hvilke områder som er innenfor rekkevidde, kartvisning i app

   (for lading på AC-ladestasjoner (TN-nett) og tilpasset hjemmelader/wallbox (ekstrautstyr), - Opplysninger om batteriets ladenivå via app

   maks. effekt 22kW) - Start av forvarming/kjøling av kupéen via app

- Portabel lader m/ plugg til både stikkontakt (Schuko) og Type 2-kontakt - Forhåndsprogrammering av forvarming/kjøling av kupéen, fra bilens touchskjerm

   (for lading på IT-, TN- og TT-strømnett, maks. effekt 3,6kW) - Forhåndsprogrammering av ladetidspunkter, fra bilens touchskjerm

- Varmepumpe (lavere energiforbruk enn et ordinært varmeapparat - 

   reduserer tap av rekkevidde ved kjølig vær) 1
Krever abonnement etter 36 mnd gratis periode

- 1 års medlemskap i Elbilforeningen Startpakke m/urskive, ladebrikke og 

   hurtigguide for elbileiere. Info om medlemsfordeler på: https://elbil.no/medlemsfordeler/

STANDARDUTSTYR LIFE
Full LED hovedlys Automatisk parkeringsbrems

Automatisk klimaanlegg "E-shifter" girspak med valgbar B-mode (kraftigere motorbrems)

Oppvarmet ratt i skinn, justerbart i høyde og lengde Eco mode for å redusere energiforbruket

Nøkkelkort med "handsfree" låsing/opplåsing - "nærhetssensor" Elektriske vindusheiser foran 

LED baklys Elektrisk regulerbare sidespeil m/ varme

Regn- og lyssensor Kollisjonsputer foran for fører og passasjer 

Tåkelys foran og bak (kollisjonspute på passasjersiden kan kobles ut)

ABS med EBD, elektronisk bremsekraftfordeling Kollisjonsputer på sidene for fører og passasjer

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med understyringskontroll (CSV) Høydejusterbare sikkerhetsseler foran

Antispinnfunksjon (ASR) 3 høyderegulerbare nakkestøtter bak

Automatisk tenning av nødblinkanlegg ved panikkbremsing Isofix-fester på sideplassene bak og på passasjersete foran

Bakkestartassistanse / Auto Hold-funksjon Manuell barnesikring av dørlås

Z.E. Voice: Varsellyd for fotgjengere ved sakte kjøring Dørhåndtak foran i karosserifarge

EasyLink 7" touchskjerm, DAB+ radio, høyttalere, Apple CarPlay™/ Reparasjonskit for dekk

Android Auto™ kompatibel 15'' stålfelger med "Eole" hjulkapsler

Cruise Control og hastighetsbegrenser Lett grønntonede ruter bak

Varme i seter foran, 3-trinns justering Seter i sort tekstil "Fortunate"

Nedfellbar bakseterygg (hel 1/1) Felter på dashbord i sort tekstil "Fortunate"

EKSTRAUTSTYR LIFE
Metallic lakk kr 4 800 Parkeringssensor bak kr 3 500

Elektriske vindusheiser bak + "one-touch"  betjening av Hjemmelader/Wallbox 3,6kW, inkl. montering
2 kr 19 990 (inkl. mva)

el. vindu førersiden foran kr 4 000

Veiledende kundepris

Prisliste

Prisliste

Nye Renault ZOE



STANDARDUTSTYR ZEN (utover LIFE)

16'' aluminiumsfelger "Elective" i sølv Trådløs lading av mobiltelefon

Parkeringssensor bak Sidespeil i samme farge som karosseriet

Filskiftevarsler med filholderassistent Delt bakseterygg 1/3 - 2/3

Automatisk nær-/fjernlys Belyste sminkespeil i solskjerm

Trafikkskiltgjenkjenning Setetrekk i 100% resirkulert materiale "Recytex"

"One touch" betjening av el. vindu førersiden foran Felter på dashbord i 100% resirkulert materiale "Recytex"

Elektriske vindusheiser bak 

EKSTRAUTSTYR ZEN

Metallic lakk kr 4 800 Pack NAVI: - Navigasjon og EasyLink 9,3" touchskjerm kr 12 000

Ryggekamera + parkeringssensorer foran og bak kr 5 000                         - Apple CarPlay™ / Android Auto™ kompatibel

Hjemmelader/Wallbox 3,6kW, inkl. montering
2 kr 19 990 (inkl. mva)                         - Ryggekamera + parkeringssensorer foran og bak

                        - Trafikkskiltgjenkjenning m/ varsling for fartsgrense

STANDARDUTSTYR INTENS (utover ZEN)

16'' diamond-cut aluminiumsfelger "Elective" i sølv/sort Blindsonevarsling

Navigasjon og EasyLink 9,3" touchskjerm, Apple CarPlay™ / Trafikkskiltgjenkjenning m/ varsling for fartsgrense

Android Auto™ kompatibel Automatisk avblendbart bakspeil

Ryggekamera Elektrisk innfellbare sidespeil

Parkeringssensorer foran og bak Ekstra tonede ruter bak

Parkeringsassistent (Easy Park Assist): Seter i mix resirkulert materiale "Recytex" / imitert skinn "Sort Riviera"

Forenkler parkeringsmanøvrer ved å måle om det er tilstrekkelig med plass, Felter på dashbord i 100% resirkulert materiale "Recytex"

og kontrollere styringen. Sjåføren behøver ikke røre rattet.

EKSTRAUTSTYR INTENS
Metallic lakk kr 4 800 17'' diamond-cut aluminiumsfelger "Elington" i sølv/sort kr 2 800

Hjemmelader/Wallbox 3,6kW, inkl. montering
2 kr 19 990 (inkl. mva) (gir noe redusert rekkevidde)

STANDARDUTSTYR EDITION ONE (utover INTENS)

Seter i sort skinn "Riviera"* BOSE® lydanlegg med subwoofer

Felter på dashbord i imitert skinn "Riviera" (i tillegg til Navigasjon og EasyLink 9,3" touchskjerm, Apple CarPlay™ / Android Auto™ )

Førersete med justerbar korsryggstøtte "Edition One" emblemer i dørterskler og på framskjermer

EKSTRAUTSTYR EDITION ONE
Metallic lakk kr 4 800 17'' diamond-cut aluminiumsfelger "Elington" i sølv/sort kr 2 800

Hjemmelader/Wallbox 3,6kW, inkl. montering
2 kr 19 990 (inkl. mva) (gir noe redusert rekkevidde)

* Sitteflater i skinn, øvrige deler i imitert skinn
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Spesielle vilkår gjelder. Hjemmelader inkl. montering er mva-pliktig. Se mer informasjon på www.renault.no

 www.renault.no

Det tas forbehold om skrivefeil.

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. 

Prisliste

Nye Renault ZOE


