Prisliste

Renault MASTER COMBI

Gældende fra 4. april til 1. maj 2022

MOTORER

HK

CO2
G/KM

KM/L

GEAR

145

280

9,3

6 gear - Manuel

ENERGI
KLASSE

CO2 EJERAFGIFT

COMBI

6580 kr.

446.141 kr.

Combi L2H2 (9 PERS)
dci 145 S/S Twin-Turbo

Vær opmærksom på at der er forskel i standardudstyr på lagerbiler og ved ny bestilling af en bil. For priser og info på lagerbiler, kontakt din lokale forhandler for at høre mere.
Tilvalg af udstyr kan ændre C02-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 150% afgift.
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. Priserne er inkl. leveringsomkostninger 4.180 kr.
CO2 ejerafgift er pr. halvår er baseret på WLTP CO2 takster. Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode.

EKSTRAUDSTYR
OVERSIGT
COMBI: • Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke muligt

EKSTRAUDSTYR - PAKKER

COMBI

Navi Pakke
MediaNav 4.0 navigation, radio (AUX / USB / BLUETOOTH) med DAB & Apple CarPlay / Android Auto

5.800 kr

Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode
Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl. Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal
evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler. Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk

EKSTRAUDSTYR - ENKELT OPTIONER
Sideairbag fører
Lyssensor
Anhængertræk
Stænklapper for og bag (stænklapper for er standard)
Batterikabler (for opbygger)
Drejbar plade bagpå ryglæn (2 pers. bænksæde)
2 personers bænksæde, med opbevaring under bænk og nedfældelig ryglæn. Drejbar plade på inderste passagersæde-ryglæn.
Ekstra stort handskerum +3,5L
Adapterkabel
Tilskudsvarmer
Ekstranøgle - identisk med de to standardnøgler
Førersæde med justerbar lændestøtte
Digital fartskriver
Blindvinkelalarm
Lane Departure Warning
Hjulkapsler
Undervognsbeskyttelse foran
Trinbræt bag
Enkelt passagersæde, højdejusterbart + justerbar lændestøtte + varme
Højre skydedør med oplukkelig rude
Oplukkelig rude venstre side
Kromdetaljer om luftdysser
Kromdetaljer på frontgrill
Krompakke (Krom om gearstang+PRCHR1+PRCHR2)
12 volt-stik i varerum
Tågeforlygter
Parkeringssensor bag + bakkamera med visning i skærm
Parkeringssensor for og bag
Parkeringssensor for og bag + bakkamera med visning i skærm
Parkeringssensor bag
Trådløs oplader til mobiltelefon
Brændstoftank 100 liter
Lukket handskerum
Vidvinkelspejl (til at mindske blinde vinkler)
Nøgle med 2 knapper inkl. handsfree-funktion
Nøgler, 2 identiske nøgler med 3 knapper (separat lås af lastrum)
Centrallås med dobbeltlåsning
Metallak

COMBI
3.530 kr.
1.517 kr.
6.762 kr.
1.000 kr.
4.910 kr.
5.200 kr.
5.900 kr.
1.000 kr.
0 kr.
9.000 kr.
892 kr.
892 kr.
14.732 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.
714 kr.
1.500 kr.
2.000 kr.
982 kr.
3.125 kr.
3.125 kr.
892 kr.
892 kr.
2.676 kr.
892 kr.
2.142 kr.
8.654 kr.
7.958 kr.
12.499 kr.
3.125 kr.
3.125 kr.
962 kr.
400 kr.
267 kr.
7.679 kr.
2.332 kr.
2.045 kr.
6.900 kr

STANDARDUDSTYR
OVERSIGT
COMBI: • Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke muligt
STANDARDUDSTYR - COMBI
Armlæn
Sikkerhedssele påmindelse fører & passager
HVO100 Kompatible
Citybreake
Førerairbag
Regnsensor
Stænk klapper for
Passagerbænk uden opbevaring
Handskerum
Manuel aircondition
Højdejusterbart førersæde
Centrallås
Ruder bag C-Stolpen
Dæktrykssensor
Standard indtræk: KALEIDO

COMBI
•
•
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•
•

Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode
Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl. Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal
evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler. Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk

Hjulkapsler
Pollenfilter
Varme I bagruden
El-ruder for med impulsfunktion
Bagdøre 180° m. ruder
Fast rude i højre skydedør
Fast rude venstre side
Radio med USB, Bluetooth og DAB
Fartpilot
El-justerbare sidespejle
Reservehjul
16" Stålfælge
Uden skillevæg
Varme i førersædet
Foldbar nøgle, 2 knapper - Ikke håndfri
Tonede ruder
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DIMENSIONER

Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode
Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl. Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal
evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler. Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk

