
 
 

MOTOR hk 
CO2  

g/km 
FÖRBRUK. 
l/100 km* VÄXELLÅDA LIFE ZEN EDC 

DIESEL       

Energy dCi 130 130 116 4,4 6-vxl manuell 
293 900 kr 
323 900 kr 

– 

Energy dCi 160 EDC 160 120 4,6 6-vxl EDC-automat – 
353 900 kr 
383 900 kr 

* Blandad förbrukning enligt NEDC-körcykeln (1) Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 2018-03-31. 

 
Standardutrustning LIFE 

 

SÄKERHET 
– 5 års nybilsgaranti  
– ABS-bromsar med elektronisk 

bromskraftfördelning (EBV) och 
panikbromsassistans (BAS)  

– Bälteslarm på samtliga platser 
– Däcktrycksövervakning 
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med 

antispinn (ASR) och elektronisk 
krängningsreduktion 

– ISOFIX-fästen på andra radens samtliga 
sittplatser 

– Krockkuddar fram för förare & 
passagerare samt sidokrockkuddar 
(huvud / bröst)  

– Nackstöd på samtliga sittplatser 
– Sidokrockgardiner i taklinjen för 

huvudskydd, fram/bak  
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara 
– Trepunktsbälten på alla sittplatser 
KÖRNING 
– Anpassningsbar hastighetsmätare med 

7" TFT skärm 
– Elektronisk parkeringsbroms 
– Extended Grip körprogramsväljare 

– Farthållare / fartbegränsare 
– Färddator 
– Läderratt, justerbar i höjd och djupled 
– Parkeringssensorer fram, bak och på 

sidorna 
– Servostyrning, elektrisk progressiv 
– Starthjälp i backe 
KOMFORT 
– Elektriska fönsterhissar fram och bak 
– Eluppvärmda framsäten 
– Förarsäte med justerbart svankstöd 
– Höjdjusterbart förar- och 

passagerarsäte 
– Klimatanläggning, 2-zoner individuellt 

ställbara 
– Makeup-speglar med belysning 
– Nyckelkort med handsfree funktion 
EXTERIÖR 
– 17" aluminiumfälgar "Aquila" 
– Däckreparationskit (utgår om tillval 

reservhjul görs) 
INTERIÖR 
– 12V-uttag fram och bak 

– 7 sittplatser, individuellt justerbara på 
andra raden 

– Elektroniskt fällbara baksäten, fällning 
via pekskärmen eller panel i 
bagageutrymmet 

– Förvaringslåda "Easy Life" med 
belysning och kylning 

– Mittkonsol med förvaringsfack 
– Textilklädsel 
SIKT, STRÅLKASTARE 
– Automatisk avbländbar innerbackspegel 
– C-Shape varselljus med LED-teknik 
– Eluppvärmd bakruta 
– Panoramavindruta 
– Pure Vision® LED strålkastare fram med 

skymningssensor 
– Strålkastarrengöring 
– Vindrutetorkare med regnsensor 
– Ytterbackspeglar i blanksvart, elektriskt 

justerbara och infällbara samt  med 
temperatursensor 

LJUD, MULTIMEDIA 
– R-Link 2 infotainmentsystem: 

8,7" adaptiv pekskärm, navigation med 
Europakartor, radio Arkamys® med 
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Renault ESPACE

Kampanjpris 
inkl. 3 års service(1)



5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 150 000 km på tre år alternativt 100 000 km på fem år (Gäller vid köp tom den 17/1-2018). 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 
detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Version 2018-01-01 - Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige.  www.renault.se 
 

DAB+, Bluetooth® audiostreaming och 
telefoni, USB, AUX-in, rattreglage; Apple 

CarPlay™ och Android Auto™ 

 

Tillval LIFE 

– 3:e zon för klimatanläggning, ställbar från baksätet 6 500 kr – Säkerhetspaket: Aktivt nödbromsningssystem 
(AEBS), avståndsvarning  5 500 kr 

– Lastnät 1 500 kr 
– Vinterpaket: Eluppvärmd framruta,  

eluppvärmda sidoplatser andra sätesraden 
Endast i kombination med tillval "Värmedämpande vindruta" 

3 900 kr 

– Metalliclack 6 900 kr 
– Visiosystem: Automatisk hel-/halvljus, 

filbytesvarning, trafikskyltsavläsning  
med fortkörningsvarning* 

5 500 kr 

– Nödreservhjul 1 500 kr – Värmedämpande vindruta 900 kr 
– Solskyddspaket: Mörktonade sidorutor och bakruta 

samt solgardiner i bakdörrar 3 900 kr   

 
Standardutrustning ZEN EDC  -  utöver Zen  

 

KÖRNING 
– Renault Multi-Sense®: Körprogramsväljare för alla sinnen. Anpassa 

gasrespons, styrkänsla, växellåda, motorljud, instrumentpanel 
samt innerbelysning enligt de fyra förinställda körprogrammen, 
eller skräddarsy din egen inställning 

KOMFORT 
– Eluppvärmd ratt 
INTERIÖR 
– "Svävande" mittkonsol med förvaring 
 

 
Tillval ZEN EDC 
– Läderklädsel inkl. elektriskt justerbart 

passagerarsäte med massage 12 000 kr – Metalliclack 6 900 kr 

– 19" aluminiumfälgar "Quartz" 6 900 kr – Mittkonsolpanel "Hologram" eller "Silver wood" 900 kr 
– 3:e zon för klimatanläggning, ställbar från baksätet 6 500 kr – Nödreservhjul 1 500 kr 
– 4Control-paket: 19" aluminiumfälgar "Quartz",  

4-hjulsstyrning samt adaptiva stötdämpare  
(länkade till Renault Multi-Sense®) 

19 900 kr – Panoramaglastak, öppningsbart 11 900 kr 

– Bose® Surround ljudsystem med 12 högtalare  
samt Active Noise Control 7 900 kr – Solskyddspaket: Mörktonade sidorutor och bakruta, 

solgardiner i bakdörrar 3 900 kr 

– Citypaket: Elektrisk baklucka,  
handsfreeparkering med backkamera  7 900 kr – Videopaket: 2 x 7" multimediaskärmar integrerade i 

nackstöden, med stöd för DVD, USB och SD-kort  10 000 kr 

– Cruisingpaket: Adaptiv farthållare,  
head-up display 8 000 kr – Vinterpaket: Eluppvärmd framruta,  

eluppvärmda sidoplatser andra sätesraden  4 900 kr 

 


