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Motor hk CO2 g/km NOx mg/km

Blandet 

kjøring

l / mil

Girkasse
Reg. avgift*

inkl. vrakpant
Miljøklasse EXPRESSION DYNAMIQUE

5-dørs Energy TCe 90 90 113 22,5 0,51 5-tr manuell 59 820 kr 229 900 kr 239 900 kr

5-dørs Energy TCe 120 EDC 120 125 14,4 0,55 6-tr automat 73 285 kr - 269 900 kr

Oslo

STANDARDUTSTYR 

16’’ aluminiumsfelger i sølv Cruise control / hastighetsbegrenser Skyvbart baksete som kan legges ned 1/3–2/3

ABS med panikkbremseassistent Høydejusterbart førersete Høyde- og lengdejusterbart ratt

Manuelt klimaanlegg Kjørecomputer Tåkelys

Sidespeil i sort Fargetilpassede støtfangere Krominnlegg i sidelistene

Beltevarsler på alle seter Kollisjonsputer for fører og passasjer foran og på sidene Kromlister i grillen

Easy Life skuff-oppbevaringsrom med belysning (11L) (kan kobles fra på passasjersiden) Krom rundt tåkelysinnfatningen

Eco-modus, forbruksoptimalisering Hodestøtter på alle sitteplasser, kan justeres Ratt og girspaktopp i skinn

ESP – Elektronisk stabilitetskontroll Kjørelys med LED Rattinnlegg i sort høyglans

Bakkestartassistent Mørk innredning 

Elektrisk variabel servostyring Radio Classic 4x20W, CD, Bluetooth®-telefoni 

Elektriske vindusheisere foran og bak og audiostreaming, USB, AUX-inn, rattbetjening

Elektrisk vindusheis på førersiden med impulsfunksjon Isofix-fester på passasjersetet foran og ytre sitteplasser bak

Elektrisk justerbare sidespeil (oppvarmet) Oppbevaringskassett mellom forsetene (kan tas ut) 

Elektrisk oppvarmet bakrute Sidelister, ulakkerte

EKSTRAUTSTYR

kr 3 000 Multimediasystem MEDIA NAV Evolution: 7" touchskjerm, radio 4x20W 

kr 2 000 DAB+ Bluetooth ® handsfree + audiostreaming + USB + AUX og 

Metalliclakk kr 3 500 LG navigasjonssystem

Solidlakk (Elfenbenshvit) kr 1 500 kr 700

Årsavgift kommer i tillegg.

Priser er inkludert frakt og levering: 

Klimapakke: Automatisk klimaanlegg, regn- og lyssensor

Elektrisk oppvarmede forseter

Citypakke: Parkeringssensor bak & el. infellbare sidespeil

Lite reservehjul

EXPRESSION

kr 4 000



STANDARDUTSTYR 

17’’ aluminiumsfelger i sølv Multimediasystem MEDIA NAV Evolution: 7” touchskjerm, radio Interiør kromdetaljer

Automatisk klimaanlegg, ECC DAB+ 4x20W og LG navigasjonssystem, Bluetooth ® handsfree + Krominnlegg i hovedlyktene

Regn- og lyssensor audiostreaming + USB + AUX Kromlist på bakluken

Mulighet for karosserilakk i to toner, bakspeil, tak og a-stolper Vendbart bagasjeromsgulv Lite reservehjul

(kostnad for metallic-/spesiallakk tilkommer) Tekstiltrekk ”Zip collection”, utskiftbart og maskinvaskbart Mørk innredning

Citypakke: Parkeringssensor bak & el. infellbare sidespeil Armstøtte i dørene i sort høyglans Handsfree nøkkelkort

Tåkelys med svinglysfunksjon Oppbevaringslommer på forseteryggene

EKSTRAUTSTYR 

kr 4 500

handsfree telefon og 3D Sound by Arkamys Metalliclakk kr 3 500

kr 700 Solidlakk (Elfenbenshvit) kr 1 500
Designpakke: Dekorlister i grillen, rundt tåkelysene, på bagasjeluke 

samt sidebeskyttelseslister i oransje, elfenbenshvit eller sort 

kr 7 000

Citypakke 2: Parkeringskamera bak & el. infellbare sidespeil 

www.renault.no

DYNAMIQUE (utover Expression)

R-LINK Evolution: Tilkoblet multimediasystem med 7'' 

berøringsskjerm, TomTom navigasjon, USB, AUX-in, radio DAB+,

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.

Ekstra tonede ruter bak  + 17" 

alufelger "Explore" sort/sølv
kr 1 000

http://www.renault.no/

