
 
 

MOTOR BRÄNSLE HK CO2  
G/KM 

FÖRBR. 
L/100KM * VÄXELLÅDA ECO2 DRAGVIKT/ 

TÅGVIKT*** 
EXPRESSION LIMITED BOSE® 

EDITION 

SCÉNIC  

1.2 Tce 115 S&S Bensin 115 140 6,2 6-vxl manuell  1300/3204 183 900 kr – – 

1.5 Energy dCi 95  Diesel 95 105 4,1 6-vxl manuell 1300/3225 – 210 900 kr – 

1.5 Energy dCi 110 Diesel 110 105 4,1 6-vxl manuell 1300/3267 – 225 900 kr – 

1.5 dCi 110 EDC Diesel 110 114 4,4 6-vxl automat  1300/3293 – 235 900 kr – 

1.6 Energy dCi 130 Diesel 130 114 4,4 6-vxl manuell 1300/3355 – – – 

GRAND SCÉNIC (7 SÄTEN) 

1.5 Energy dCi 
110** Diesel 110 105 4,1 6-vxl manuell 1300/3500 – 240 900 kr 265 900 kr

1.5 dCi 110 EDC Diesel 110 114 4,4 6-vxl automat  1300/3530 – 250 900 kr 275 900 kr

1.6 Energy dCi 130 Diesel 130 114 4,4 6-vxl manuell 1300/3549 – – 275 900 kr

* Blandad förbrukning enligt NEDC-körcykeln ** Miljöbil enligt Transportstyrelsens definition och befriad från fordonsskatt i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se). 
*** Dragvikt - Max tillåten totalvikt (kg) bromsat släp. Tågvikt - Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får ej överstiga bilens maximalt godkända tågvikt (kg).  
     **** Miljöbil enligt Transportstyrelsens definition och befriad från fordonsskatt i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se) när den beställs med tillvalen ”Normalstort 
reservhjul” samt ”Lastnät”  

 
Standardutrustning EXPRESSION 

 

 16" stålfälgar med navkapsel 
"Compléa" 

 2 separata säten i tredjesätesraden som 
kan fällas ned i golvet (endast Grand 
Scénic)  

 3 separata skjutbara säten i 
andrasätesraden som kan tas ut 

 3-punktsbälten fram med 
lastbegränsare och bältesförsträckning 

 3-punktsbälten med lastbegräsning på 
andra sätesraden 

 3-punktsbälten tredjesätesraden 
(endast Grand Scénic) 

 ABS-bromsar med panikbromsassistans 
 Adaptiv förar- och passagerarairbag 
 Allmänbelysning i kupén 
 Automatisk dörrlåsning under färd 
 Automatiska varningsblinkers vid 

nödbromsning 
 Bälteslarm med ljud fram, 

bältesindikator för baksätet 
 Deaktivering av passagerarairbag med 

nyckel 
 Dimljus 
 Däckreparationskit 

 Elektrisk variabel servostyrning 
 Elfönsterhissar fram  
 Eluppvärmda framsäten 
 ESC (Antisladdsystem) med ASR (anti-

spin) 
 Farthållare / fartbegränsare  
 Follow-me-home funktion på 

ytterbelysningen 
 Förvaringsfack under framsäten  
 Gardinairbags (fram och bak)  
 Höjdjusterbart förarsäte 
 Instrumentbelysning med dimmer 

Prislista    Gällande från 1 januari 2016 

Renault SCENIC & GRAND SCENIC



5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 100 000 km på fem år (läs mer på www.renault.se).  Samtliga priser är rekommenderade 
cirkapriser.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i 
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.  Version 20160101 - Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige.  www.renault.se 

 ISOFIX-fästpunkter för barnstol 
 Manuell klimatanläggning  
 Nackstöd fram, höjdjusterbara 
 Nyckelkort m. fjärrstyrning av 

centrallåset 

 Radiosat Classic CD MP3 4x15W med 
Bluetooth/USB 

 Ratt, justerbar i höjd och djupled 
 Sidoairbags fram 

 

 Starthjälp i backe 
 Varselljus med LED 
 Ytterbackspeglar, el-justerbara, 

uppvärmda  

 
Tillval EXPRESSION 

 Metalliclack 5 500 kr  Normalstort reservhjul 900 kr 

 Metalliclack special 6 500 kr  Avtagbar dragkrok, fabriksmonterad 4 900 kr 

 
Standardutrustning LIMITED, utöver Expression 

 

 16" aluminiumfälgar ”Kaleido” 
 2-zoners klimatanläggning 
 Designdetaljer LIMITED på instegslist 

samt på framskärmarna 
 Elektronisk parkeringsbroms 
 Elektriska infällbara och inställbara 

ytterbackspeglar i blanksvart 
 Elfönsterhissar bak med pulsfunktion 

och klämskydd  

 Flygplansbord och fickor på baksidan av 
framstolarna 

 Förarsäte med justerbart svankstöd 
 Fällbar passagerarstol för lastning av 

långa föremål 
 Läderklädd ratt och växelspaksknopp 
 Multifunktionsinstrumentpanel med 

TFT-färgskärm 
 

 Mörktonade sidorutor och bakruta  
 Parkeringsradar bak 
 Regn- och ljussensor 
 Skjutbar mittkonsol med förvaring 
 Solgardiner i bakdörrarna 
 Sidoskyddslister i karossfärgen 
 Takrails (endast Grand Scénic)  

 
Tillval LIMITED 

 17” Aluminiumfälgar ”Pragma” 2 900 kr  Normalstort reservhjul 900 kr 

 Handsfree-funktion till nyckelkort 3 000 kr  Panoramaglastak 8 000 kr 

 Lastnät 1 500 kr  Platssparande reservhjul 900 kr 

 Metalliclack 5 500 kr 

 R-Link 2.0 infotainmentsystem; 7" pekskärm, 
TomTom® navigering (europakartor), Bluetooth 
audiostreaming+telefoni, USB, AUX-in, 
dataanslutning (12 månaders prova-på ingår) 

6 900 kr 

 Metalliclack special 6 500 kr  TomTom® navigatorpaket med Nordenkartor 5 200 kr 

 Avtagbar dragkrok, fabriksmonterad 4 900 kr   

 
Standardutrustning BOSE® EDITION, utöver Limited 

 

 17" aluminiumfälgar ”Akihiro” 
 Bose Energy Efficient Sound series 

ljudsystem med 8+1 högtalare 
 Boselogotyp på framskärmarna samt 

instegslister 

 Fällbar passagerarstol, justerbar i 
höjdled 

 Nyckelkort med handsfree-funktion 
 Parkeringsradar fram + backkamera 

 R-Link 2.0 infotainmentsystem; 7" 
pekskärm, TomTom® navigering 
(europakartor), Bluetooth 
audiostreaming+telefoni, USB, AUX-in, 
dataanslutning (12 månaders prova-på 
ingår) 

 

Tillval BOSE® EDITION 

 Bixenonpaket:  bi-Xenon strålkastare med aktiva 
kurvljus (endast Grand Scénic) 7 000 kr  Panoramaglastak 8 000 kr 

 Läderklädsel, Grand Scénic 15 500 kr  Visio System: Filbytesvarnare samt automatisk 
avbländning av helljus 2 900 kr 

 Metalliclack 5 500 kr 
 Videopaket: Två 7” skärmar integrerade i främre 

nackstöden med stöd för USB / SD-kort / DVD (ej 
med läderklädsel) 

6 500 kr 

 Metalliclack special 6 500 kr  Avtagbar dragkrok, fabriksmonterad  4 900 kr 

 Lastnät 1 500 kr  Platssparande reservhjul (endast Grand Scénic) 900 kr 


