
När kylan väntar utanför dörren är det tryggt att kunna sätta sig i en helt ny vintersäkrad bil. Därför kan du just nu köpa en ny Renault 
till kampanjpris, med fyra greppsäkra vinterhjul värda upp till 12 000 kronor på köpet.** Upplev vintern på ett nytt sätt – kom in och 
provkör hos din Renault återförsäljare!

Vinterhjul på köpet  
med Renault oRiginal aluminiumfälg 
(VäRde upp till 12 000 kR)**

www.renault.se

Få grepp om Vintern!
renAult CAPTUR
NU FRÅN 138 400 KR

renAult CLIO  
1.2 EXPRESSION
priVAtleAsing 1 990 KR/mÅN  
INKL. VINTERHJUL OCH SERVICE*

renAult mEGANE 
NU FRÅN 149 900 KR

JUST NU KOmbITILLäGG FöR 0 KR***  

bRäNSLEVäRmARE NU 6 900 KR***

 *Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings - eller aviavgifter. Körsträcka 1500 mil/år inkl. vinterhjul och service, kostnad för försäkring tillkommer. **Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår vid köp, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur), 12 000 kr 
(mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. ***megane-erbjudanden; ord.pris kombi är 5 000 kr, ord. pris för bränslevärmare 18 900 kr, gäller endast diesel-modeller. Vinterhjul på köpet gäller tom 31/3 2015. Kampanjpris bränslevärmare på lagerbilar gäller tom 31/3 2015. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. 
Clio kampanjpris 115 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 138 400 kr (ord. pris 152 400 kr), mégane kampanjpris 149 900 kr (Ord.pris 164 900 kr). bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 3,1-5,5 l/100 km, Captur 4,9-5,4 l/100 km, mégane 3,5-5,2 l/100 km. CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, 
Captur 113-125 g/ km, mégane 90-119 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. 

Arvika 0570-74 43 00 • Filipstad 0590-77 47 00
Karlskoga 0586-79 44 00 • Karlstad 054-775 41 00
Sunne 0565-74 40 00 • Torsby 0560-77 45 00


