Prisliste

Renault CAPTUR

Veiledende kundepriser gjeldende fra august 2020

MOTOR

HK

GIRKASSE FORBRUK
l/mil*

CO2
NOx
g/km* mg/km*

TILHENGERVEKT (kg)

ENGANGSAVGIFT

VEIL. KUNDEPRIS

1 200

75 138

299 900

INTENS

BENSIN

TCe 150 EDC

150

Priser er inkl. frakt og levering:

Aut 6-gir

0,65

146

26,1

OSLO

* Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.

STANDARDUTSTYR INTENS
SIKKERHET
ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBV)
og panikkbremsassistanse (BAS)
Varsel for sikkerhetsbelte, alle sitteplasser
Dekktrykkovervåking
Elektronisk stabilitetsprogram ESP ®, antispinn (ASR)
og elektronisk krengningsreduksjon
ISOFIX-fester ytre seter bak og passasjersete foran
Kollisjonsputer for fører og passasjer (utkoblingsbar)
samt sidekollisjonsputer (hode/bryst) foran
Nakkestøtter samtlige sitteplasser
Høydejusterbare sikkerhetsbelter foran
KJØRING
Cruise control / hastighetsbegrenser
Kjørecomputer
Eco-modus for lavere forbruk
Elektrisk, progressiv servostyring
Ryggekamera
Parkeringssensorer foran og bak
Bakkestartassistanse
Stop&Start

Dekkreparasjonssett (utgår om reservehjul
velges)
KOMFORT
Nøkkelkort med "handsfree" funksjon
Automatisk klimaanlegg
Elektriske vindusheiser foran og bak,
"one touch" på førersiden
Automatisk innfellbare sidespeil
Setevarme foran
EKSTERIØR
17" aluminiumsfelger "Emotion"
Sølvgrå detaljer i støtfanger foran og bak
Krominnlegg i sidebeskyttelseslister
Kromdetaljer i frontlys, øvre grill og på
bagasjeluke
INTERIØR
Modulært bagasjeromsgulv (høy/lav
posisjon), vendbart (tekstil/gummioverflate)
Mørk innredning med kromdetaljer,
setetrekk i tekstil sort/elfenben

Zip-Collection setetrekk, avtagbart og
vaskbart
Oppbevaringsnett bak på fører- og
passasjersete
Ratt i skinn
Baksete nedfellbart (1/3-2/3) og justerbart
i lengderetning
Easy Life hanskeromskuff med belysning (11L)
12V uttak foran
LYS, SIKT
Full LED hovedlys
LED tåkelys foran, med kurvefunksjon
Baklys 3D LED Edge Light
Regn- og lyssensor
Varmetråder bakrute
LYD, MULTIMEDIA
Media Nav multimediesystem:
7" touchskjerm, DAB+ radio 4x20W, navigasjon,
Bluetooth® handsfree-telefoni og audiostreaming,
USB, AUX-in, rattbetjening

EKSTRAUTSTYR INTENS
Metallic lakk, 1-farge
Metallic lakk, 2-farge

kr 3 500
kr 3 500

Midtarmlene
Mørktonede ruter

Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken.
Samtlige priser er veiledende priser. RBI Norge forbeholder seg retten til uten forvarsel å kunne regulere priser og spesifikasjoner.

www.renault.no

kr 1 000
kr 1 000

