Prisliste

Renault CLIO

Veiledende kundepriser gjeldende fra juli 2019

Motor
Energy TCe 90 bensin

Girkasse

Forbruk blandet
kjøring, l/mil*

CO2 g/km*

NOx mg/km*

Reg. avgift

Zen

Intens

5-tr manuell

0,6

135

20,8

61 527

UTSOLGT!

242 900

Priser er inkludert frakt og levering:
OSLO
* Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.

STANDARDUTSTYR ZEN
Sikkerhet

Elektrisk progressiv servostyring

Interiør

ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling
og nødbremsassistent

Bakkestartassistent

Komfort

Instrumentpanel med krom detaljer
rundt midtkonsollen

Elektronisk stabilitetskontroll ESP med
understyringskontroll og antispinn ASR

Manuelt klimaanlegg

Ratt i imitert skinn

Elektriske vindusheisere foran

Stoffinteriør "Java", sort/grå

Beltevarsler alle sitteplasser

Setevarme foran

Bakseterygg som kan deles og legges ned 1/3-2/3

Elektronisk startsperre

Høydejusterbart førersete

12 V strømuttak foran

Dekktrykksovervåkning

Renault nøkkelkort med fjernbetjent sentrallås

Lys, sikt

ISOFIX-fester på ytre sitteplasser bak

Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil

Tåkelys

Kollisjonsputer foran og på sidene

Eksteriør

LED kjørelys

Hodestøtter på alle sitteplasser

16" alufelger "Pulsize" sort

Lyd, multimedia

Høydejusterbare sikkerhetsbelter foran

Dekkreparasjonskit

Multimediasystem MEDIA NAV evolution:

Trepunkts sikerhetsbelter for alle sitteplasser

Reservehjul

- 7" touchskjerm, Apple CarPlay og Android Auto

Kjøring

Utvendig dørhåndtak og bakspeil i bilens farge

- DAB+ radio 4x20W og LG navigasjonssystem

Cruise control og hastighetsbegrenser

Sort høyglans / krom detaljer i grill og dørlister

- Bluetooth ® handsfree + audiostreaming

Kjørecomputer

Lett tonede ruter bak

- USB + AUX

Ratt justerbart i høyde og lengde

- Rattbetjening til multimediasystemet
- Renault Bass REFLEX høyttalere

EKSTRAUTSTYR ZEN
Metallic lakk

kr 3 500

Pack Climate: Aut. klimaanlegg, regn- og lyssensor, aut. innfellbare sidespeil

kr 5 500

Metallic spesiallakk

kr 4 500

Solid spesiallakk

kr 2 000

Pack Easy: Nøkkelkort med handsfreefunksjon, elektriske vinduer bak,
one-touch og klemsikring på el-vindu førerside foran

kr 2 000

Parkeringssensor bak

kr 2 000

Europakart til navigasjonssystem

kr 700

Panoramaglasstak

kr 4 000

Reservehjul

kr 1 000

Takdekaler

kr 3 500

Sølv eller grå design 16" aluminiumfelger "Pulsize"

kr 0

STANDARDUTSTYR INTENS (utover ZEN)
Kjøring

Elektriske vinduer bak

Lys, sikt

Eco-kjøremodus for lavere forbruk

Nøkkelkort med handsfree-funksjon

Full LED hovedlys

Parkeringssensor bak

Eksteriør

Tåkelys med kurvefunksjon

Komfort

Kromlist under sidevinduer

Regn- og lyssensor

Automatisk klimaanlegg

Interiør

Elektrisk innfellbare speil

Stoffinteriør "Comfort" sort

Elektrisk vindusheis på førersiden med
one touch og klemsikring

EKSTRAUTSTYR INTENS
Metallic lakk

kr 3 500

Metallic spesiallakk

kr 4 500

Pack Parking: parkeringssensor foran og bak med ryggekamera

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

kr 5 000

