Prisliste

Nye Renault KOLEOS

Veiledende priser gjeldende fra januar 2019

BOSE EDITION
MOTOR

HK

GIRKASSE

CO2
g/km*

NOx
mg/km*

Forbruk
l/mil*

Engangsavgift

Energy dCi 130

130

Man 6-trinns

128

41,6

0,49

139 335

Energy dCi 175 4WD Xtronic

177

Automat

156

33,3

0,59

254 733

Kundepris inkl. eng. avg. og mva

DIESEL

Priser er inkl. frakt og lev.:

OSLO

414 900
555 900

Begrenset antall - kun lagerbiler
Begrenset antall - kun lagerbiler

*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 BOSE EDITION
SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER
ABS og EBA (nødbremseassistanse)

Automatisk avblendbart innvendig bakspeil

Active Emergency braking (AEBS)

Setevarme foran

Elektronisk stabilitetsprogram ESP ® med bakkestartassistanse

Høydejusterbart førersete

Trafikkskiltgjenkjenning og varsling for fartsgrense

Nøkkelkort med handsfree-funksjon

Blindsonevarsling

Elektrisk parkeringsbrems

Filskiftevarsler
Frontkollisjonsputer foran

MULTIMEDIA
BOSE sound system, 12 høyttalere inkl. subwoofer

Sidekollisjonsgardiner i taklinjen, foran og bak

R-LINK 2 multimediesystem: 8,7-tommers vertikal kapasitiv skjerm, navigasjon m/

Sidekollisjonsputer foran

Europakart, Bluetooth, 2xUSB og AUX-in foran, 2xUSB for lading og AUX-in bak,

ISOFIX-fester på de ytre sitteplassene bak

rattbetjening, SD-kortleser, Apple CarPlay™ og Android Auto™

Varsellampe for sikkerhetsbelte alle sitteplasser

12-volts uttak foran og bak

Automatisk låsing av dørene under kjøring
Tåkelys med kurvelys funksjon

KJØRING
Ryggekamera og parkeringssensorer foran, bak og på sidene

Regn-og lyssensor

Tilpasningsbart instrumentpanel med 7" TFT skjerm

Automatisk nær-/fjernlys

Kjørecomputer

Dekktrykkovervåkning

Stop&Start

DESIGN
18" aluminiumsfelger "Argonaute"

Girskiftindikator

Pure Vision Full LED hovedlys

Dekkreparasjonssett (utgår om reservehjul velges)

"Follow-me-home" funksjon

Eco modus

Baklys 3D LED Edge Light

INTERIØR
Atmosphere Light: valgbar interiørbelysning i fem farger

"Haifinne" radioantenne

Sminkespeil i solskjermer foran, med belysning, begge sider

Cruise control + hastighetsbegrenser

Takrails i aluminium
Mørktonede ruter på sidene og bak

Setetrekk i sort tekstil med detaljer i imitert skinn

KOMFORT
Automatisk klimaanlegg, 2-sone med kupéfilter

Midtarmelene bak med oppbevaringsrom og koppholdere

Oppvarmet, høyde- og lengderegulerbart skinnratt

Bagasjeromsgulv kan justeres i høyden, for plant gulv eller økt lastevolum

Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil, automatisk innfellbare

Innstegslister foran og bak

Elektriske vindusheiser foran og bak, "one-touch" på førersiden foran

Midtarmelene foran, justerbart, med oppbevaringsrom og koppholdere
"Easy Break" nedfelling av baksete

BOSE EDITION

EKSTRAUTSTYR

kr 5 000

Metallic lakk
Introduksjonstilbud dCi 130: (LEVERINGSKLARE BILER)
- Oppvarmet frontrute
- Varme i baksete
- Elektrisk åpning av bakluke, med handsfree-funksjon
- Parkeringsassistent
- 19" alufelger "Proteus"

kr. 30 000
kr. 9 900

Introduksjonstilbud dCi 175 Xtronic 4WD: (LEVERINGSKLARE BILER)
- "Executive" skinninteriør: Seter i sort skinn "Riviera", elektrisk justerbart førersete
- Oppvarmet frontrute
- Varme i baksete
- Elektrisk åpning av bakluke, med handsfree-funksjon
- Parkeringsassistent
- 19" alufelger "Proteus"

kr. 40 000
kr. 19 900

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.

