
JANUARI 2018 – #14

RENAULT

NU IS HET BIJ RENAULT HET GOEIE MOMENT
OM VAN DE SALONCONDITIES
TE PROFITEREN OP HET HELE GAMMA
 

(4) zie p. 5b. 

HET GOEIE MOMENT

Tot 7.500€ voordeel  
op onze crossovers (4)

Geniet van een  

break voor de prijs van een berline
op Clio, Mégane et Talisman



2

Afgebeeld model: CAPTUR INTENS Energy TCe 90. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 21.150 €. 

De crossovers van Renault 

 Renault CAPTUR
Leef en beleef

Nieuwe Renault CAPTUR wacht enkel nog op u om nieuwe 
stadsuitstappen te bedenken. Uw crossover heeft een vastberaden 
temperament dat tot uiting komt in een strak uiterlijk en 
een sterke persoonlijkheid. CAPTUR verrijkt uw ervaring in de stad.

Belangrijkste serie-uitrusting:

• Achterbank 1/3-2/3 met lengteregeling• Bandendruk controle-
systeem • Boordcomputer • Centrale deurvergrendeling • 
Elektrische en verwarmde buitenspiegels • Elektrische ruiten voor- 
en achteraan • LED-dagrijlichten voor- en achteraan • Renault 
startkaart • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Vertrekhulp op 
hellingen HSA

 SALON-ACTIE: 
GENIET VAN 500 € GRATIS UITRUSTINGEN! (5)

Comfort Pack
Onmisbaar voor het 
beschermen van uw 
Renault Captur.  Dit Pack 
bevat een kofferdrempel, 
een moduleerbare 
kofferbescherming Easyflex 
alsook de dakstaven.
379 € BTWi

 3,6 - 5,6 L-100 KM. 

 95 - 127 G-KM (NEDC-norm).

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
(5) zie p. 5b. 
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Afgebeeld model:  CAPTUR BOSE EDITION Energy TCe 90.  
Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 22.450 €. 

Stadsavontuur 
Nieuwe Renault CAPTUR richt zich meer dan ooit op de 
stadsavonturiers. Zijn Full Led Pure Vision-koplampen en zijn 
C-vormige dagrijlichten verraden een vastberaden en eigenzinnig 
karakter. Dankzij het tweekleurige koetswerk en de ruime keuze aan 
personaliseringsmogelijkheden kan iedereen zijn persoonlijkheid tot 
uitdrukking brengen.

* CAPTUR LIFE Energy TCe 90. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 16.600 €, min 
korting (2) van 3.050 €, min recyclagepremie (3) van 2.000 €.  (1), (2), (3), (8) zie p. 5b.

Beperkte Serie BOSE EDITION
De nieuwe, beperkte serie CAPTUR Bose Edition combineert comfort 
met meesterlijke sound. Het exclusieve Bose®-systeem, voorzien van 
6 over het interieur verdeelde luidsprekers en een subwoofer, dompelt 
u onder in een sonore ambiance die overeenstemt met die van een live 
concert. Op het vlak van comfort biedt CAPTUR Bose Edition u een centrale 
armleuning vooraan, een automatische dag/nacht achteruitkijkspiegel 
binnenin en een karakteristieke zetelbekleding in stof en similileder. Laat 
u in vervoering brengen!

(1) Representatief voorbeeld: promotioneel aanbod van lening op afbetaling geldig van 01/01/2018 tot 31/01/2018.  Jaarlijks kostenpercentage en vaste 
debetrentevoet  0%. Contante prijs voor een nieuwe Renault: 19050 € BTWi, voorschot:  8500 €, te financieren bedrag: 10550 €, 36 maand-aflossingen van 293,05 € waarvan 14,86€ 

voor de optie verlengde waarborg, totaal te betalen bedrag: 10550 €. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. De volledige wettelijke bepalingen vindt u op p. 5b.

 Renault 
 CAPTUR vanaf 11.550 €*

CAPTUR
Beperkte Serie BOSE 
EDITION Energy TCe 90

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   21.850 €  

KORTING (2)  3.350 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 18.500 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   2.000 €  

PRIJS BTWi 16.500 €  

Renault Private Lease

vanaf229 €/MAAND(8)

ALLES INBEGREPEN & ZONDER VOORSCHOT

RECYLAGEPREMIE INBEGREPEN
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Afgebeeld model: KADJAR S-EDITION Energy TCe 130. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 28.150 €.

De crossovers van Renault 

 Renault KADJAR
Beperkte Serie S-EDITION

Chic en sportief tegelijk

Nieuwe Extreme 19” velgen, platinumgrijze skids vooraan en achteraan, 
“S-EDITION”-badge … de Beperkte Serie KADJAR-EDITION 
zet de toon met zijn sportieve en elegante stijl.

Uitrusting KADJAR S-EDITION :

• Achteruitrijcamera • Alu 19”-velgen Extreme • Dode hoek-
waarschuwing • Deurdrempels vooraan met monogram S-Edition  
• Easy Park Assist • LED-koplampen “Pure Vision” met automatische 
ontsteking • Nappa lederen stuurwiel • Ski voor- en achteraan in 
“platiniumgrijs” • Specifiek interieurdecor in “mineraalzwart”  
• Zetelbekleding in stof/imitatieleder

Travel Pack
Reizen zonder toegevingen! 
Dit Pack bevat dakstaven 
en een dakkoffer met een 
laadcapaciteit van 480 liter.
629 € BTWi

 SALON-ACTIE: 
GENIET VAN 750 € GRATIS UITRUSTINGEN! (5)

(5) zie p. 5b. 
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S-EDITION uitvoering 
In het interieur zijn de dubbele stiknaden op de versnellingspook, het stuur 
en de zetels uitgevoerd in helder blauw. Het multimedia R-LINK 2 systeem 
biedt u makkelijk toegang tot tal van apps via uw smartphone.

*KADJAR LIFE Energy TCe 130. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 22.450 €, min korting (2) van 3.600 €, min recyclagepremie (3) van 2.500 €. (1), (2), (3), (8) zie p. 5b.

Durf voor actie te kiezen 
Met zijn vloeiende lijnen, agressieve grille en gespierde schouders ademt 
Renault KADJAR lef uit. Uw geïnspireerde, stevige, sportieve partner 
in het verkeer. Hij wacht slechts op uw teken om nieuwe horizonten te 
gaan verkennen.

 Renault 
 KADJAR vanaf 16.350 €*

KADJAR
Beperkte Serie S-EDITION 
Energy TCe 130  

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   26.850 €  

KORTING (2)  3.860 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 22.990 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   2.500 €  

PRIJS BTWi 20.490 €  

 3,8 - 6,2 L-100 KM.  99 - 139 G-KM (NEDC-norm).

Renault Private Lease

vanaf329 €/MAAND(8)

ALLES INBEGREPEN & ZONDER VOORSCHOT

RECYLAGEPREMIE INBEGREPEN
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Afgebeeld model: KOLEOS INITIALE PARIS Energy dCi 175 X-Tronic. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 42.350 €. 

De crossovers van Renault 

Renault KOLEOS
Take the alternative road

Belangrijkste serie-uitrusting:

• Achteruitrijradar • Afstandsradar met actief noodremhulpsysteem 
AEBS • Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning  
• Alu 17”-velgen Esqis • Elektrische en verwarmde buitenspiegels 
• Renault handenvrije instap- en startkaart • Renault R-Link 2 
multimediasysteem met aanraakscherm 7”, navigatie TomTom 
LIVE, compatibel met Apple CarPlay™ • Rijstrookwaarschuwing  
• Snelheidsregelaar en -begrenzer • Verkeersbordherkenning met 
snelheidsalarm

(5), (6), (7) zie p. 5b.

Travel Pack
Reizen zonder toegevingen! 
Dit Pack bevat dakstaven 
en een dakkoffer met een 
laadcapaciteit van 480 liter.
675 € BTWi

Financiële leasing vanaf 319 € /maand zBTW (6) 

met 5 jaar garantie
Netto VAA vanaf 105 € / maand (7)

 SALON-ACTIE: 
GENIET VAN 750 € GRATIS UITRUSTINGEN! (5)

Renault KOLEOS  
verruimt uw horizon. 
Met een onuitgegeven 
combinatie van kracht 
en raffinement verlegt 
zijn uitgesproken design 
de grenzen van de 
veeleisendheid, met 
een gewaagde stijl als 
resultaat.
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De reis begint in het interieur 
Het interieur van Nieuwe KOLEOS dompelt u onder in een 
technologisch en geraffineerd universum en vormt het startpunt voor 
al uw avonturen. Alles staat in het teken van uw rijplezier. De ergonomie 
van de middenconsole, die de voornaamste bedieningselementen 
binnen handbereik brengt, de verschillende technologieën aangestuurd 
via het multimediasysteem R-LINK 2 en zijn 7’’- of 8,7“-aanraakscherm, 
de personalisering van het TFT-dashboard en de innovatieve 
technologieën laten u genieten van een ongekende ervaring die 
rijplezier en sereniteit verenigt.

4x4-technologie. Hij beheerst elk terrein.
Geef toe aan uw drang naar avontuur dankzij de All Mode 4x4-i-
technologie. U krijgt de keuze tussen diverse transmissiemodi die uw auto 
even vaardig maken op grond, zand en sneeuw als op het asfalt. Voor uw 
plezier en veiligheid passen de drie modi zich aan elke situatie aan.

* Bij de eerst behaalde termijn. ** KOLEOS ZEN Energy dCi 130. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 32.150 €, min korting (2) van 1.900 €, min recyclagepremie (3) van 3.500 €. (1), (2), (3), 
zie p. 5b. Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.

 Renault 
 KOLEOS vanaf 26.750 €**

KOLEOS
INTENS Energy dCi 130

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   34.550 €  

KORTING (2)  2.100 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 32.450 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   3.500 €  

PRIJS BTWi 28.950 €  

 4,6 - 5,9 L-100 KM.  120 - 156 G-KM (NEDC-norm).
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Afgebeelde modellen:  SCENIC BOSE EDITION Energy TCe 140. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 28.300 €. 
Grand SCENIC BOSE EDITION Energy TCe 140. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 29.650 €.

 Renault SCENIC & Grand SCENIC
De monospace heruitgevonden

Met de nieuwe generatie SCENIC is innovatie overal aanwezig: of het nu gaat om zijn 
compleet nieuwe design, zijn ingenieuze moduleerbaarheid die zich aanpast aan elke soort 
familiaal gebruik, of aan de integratie van de laatste technologie ontwikkeld door Renault. 
Om te beantwoorden aan de noden van gezinnen van vandaag en morgen, hebben 
SCENIC en GRAND SCENIC zichzelf heruitgevonden.

Nieuwe benzinemotors nog zuiniger  
Renault SCENIC en Grand SCENIC zijn nu voorzien van een 
gloednieuwe benzinemotor met een cilinderinhoud van 1,3L met 3 
vermogensniveaus: 115 pk, 140 pk of 160 pk. Deze motor is niet alleen 
efficiënter, maar ook zuiniger, met een verlaagde CO2-uitstoot, goed 
voor gegarandeerd rijplezier, kilometer na kilometer!

Travel Pack
Reizen zonder toegevingen! 
Dit Pack bevat dakstaven 
en een dakkoffer met een 
laadcapaciteit van 480 liter.
625 € BTWi

 SALON-ACTIE: 
GENIET VAN 750 € GRATIS UITRUSTINGEN! (5)

Renault Grand SCENIC, verkozen tot gezinswagen van het jaar 2018

(5) zie p. 5b.
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* SCENIC LIFE Energy TCe 115. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 21.850 €, min korting (2) van 2.400 €, min recyclagepremie (3) van 2.500 €. (1), (2), (3), (8) zie p. 5b. Apple CarPlay™ is 
een merk van Apple Inc.

Uitrusting SCENIC INTENS:  

• Elektrisch inklapbare buitenspiegels • In de hoogte regelbare 
passagierszetel met neerklapbare rugleuning • Neerklapbare 
achterbank 1/3-2/3 met One-Touch functie • Parkeerhulp 
voor- en achteraan • Renault Multi-Sense • Renault R-Link 2 
multimediasysteem met aanraakscherm 7”, navigatie TomTom 
LIVE, compatibel met Apple CarPlay™ • Rijstrookwaarschuwing  
• Vermoeidheidswaarschuwing • Zonnegordijnen op de zijruiten 
achteraan

Voor een nog soepeler en 
schokvrij rijgedrag zijn er ook  
de benzineversies TCe 140  
en TCe 160 met automatische 
EDC bak met 7 versnellingen. Renault 

 SCENIC vanaf 16.950 €*

SCENIC
INTENS Energy TCe 140 EDC

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   27.800 €  

KORTING (2)  2.650 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 25.150 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   2.500 €  

PRIJS BTWi 22.650 €  

 3,6 - 5,6 L-100 KM.  94 - 125 G-KM (NEDC-norm).

500€ premie op al onze SCENIC op voorraad. 
Info op www.renault.be

Renault Private Lease

vanaf349 €/MAAND(8)

ALLES INBEGREPEN & ZONDER VOORSCHOT

RECYLAGEPREMIE INBEGREPEN
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Afgebeelde modellen:  CLIO LIMITED 1.2 16V. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 16.625 €. 
 CLIO Grandtour LIMITED Energy TCe 90. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 18.575 €. 

 Renault CLIO & 
CLIO Grandtour LIMITED
Volg de verleiding

Met CLIO LIMITED stapt u aan boord van een genereuze wagen: 
een karakteristieke look, zowel vanbuiten als vanbinnen, met 16” velgen, 
getinte ruiten achteraan en exclusieve Limited zetelbekleding.

(1), (2), (3), (5) zie p. 5b.

Beperkte series 
Renault LIMITED
Verwacht meer 

Met Renault LIMITED krijgt u toegang tot tal 
van privileges: een rijker uitrustingsniveau, 
een opvallende koetswerklook en een nog 
aantrekkelijkere prijs. Dit is uw kans om een klasse 
hoger te rijden, grijp ze !

CLIO 
Beperkte Serie LIMITED 
1.2 16V

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS  16.175 €  

KORTING (2)  3.075 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 13.100 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   2.000 €  

PRIJS BTWi 11.100 €  

 3,3 - 5,9 L-100 KM.  85 - 135 G-KM (NEDC-norm).

 SALON-ACTIE: GENIET VAN 
DE BREAK VOOR DE PRIJS VAN DE BERLINE! (5)
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Uitrusting CLIO & CLIO Grandtour LIMITED : 

• Alu 16”-velgen Bangka • Buitendecor Chrome • Buitenspiegels in 
glanzend zwart • Deurdrempels vooraan met monogram Limited 
• Donkergetinte ruiten achteraan • Interieurdecor Grey • 
Mistkoplampen • Stoffen zetelbekleding “New Cube” • Stuurwiel 
in imitatieleder • Passagierszetel met neerklapbare rugleuning 
(Grandtour) 

 Renault CLIO & 
CLIO Grandtour LIMITED
Volg de verleiding

* CLIO LIFE 1.2 16V. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 13.925 €, min korting (2) van 2.935 €, min recyclagepremie (3) van 2.000 €. (1), (2), (3), (5), (8) zie p. 5b.

 Renault 
 CLIO vanaf 8.990 €*

CLIO Grandtour 
Beperkte Serie LIMITED 
Energy TCe 90

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   18.125 €  

KORTING (2)  3.125 €  

SALON-ACTIE GRANDTOUR  (5)   750 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 14.250 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   2.000 €  

PRIJS BTWi 12.250 €  

 3,3 - 5,9 L-100 KM.  85 - 135 G-KM (NEDC-norm).

500€ premie op al onze CLIO op voorraad. 
Info op www.renault.be

Renault Private Lease

vanaf199 €/MAAND(8)

ALLES INBEGREPEN & ZONDER VOORSCHOT

RECYLAGEPREMIE INBEGREPEN
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Afgebeelde modellen:  MEGANE LIMITED Energy  TCe 100. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 21.500 €. 
MEGANE Grandtour LIMITED Energy  dCi 110. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 25.900 €

Beperkte series 
Renault LIMITED
Verwacht meer 

(1), (2), (3), (5) zie p. 5b. 

 Renault MEGANE &
MEGANE Grandtour LIMITED
Onze technologie, uw succes

Beleef de intensiteit van de buitengewoon royaal uitgeruste serie  
MEGANE LIMITED. De 16” Silverline velgen bezorgen hem een uitgesproken stijl, 
die nog eens benadrukt wordt door de Limited badge in chroom en de  
glanzend zwarte achteruitkijkspiegels.

MEGANE
Beperkte Serie LIMITED 
Energy TCe 100

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   20.950 €  

KORTING (2)  3.500 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 17.450 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   2.500 €  

PRIJS BTWi 14.950 €  

 3,7 - 6,0 L-100 KM.  95 - 134 G-KM (NEDC-norm).

 SALON-ACTIE: GENIET VAN 
DE BREAK VOOR DE PRIJS VAN DE BERLINE! (5)
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image hd à recevoir

 
* MEGANE LIFE Energy TCe 100. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 17.950 €, min korting (2) van 3.300 €, min recyclagepremie (3) van 2.500 €. (1), (2), (3), (5), (8) zie p. 5b. Apple CarPlay™ is een 
merk van Apple Inc.

 Renault MEGANE &
MEGANE Grandtour LIMITED
Onze technologie, uw succes

Uitrusting MEGANE & MEGANE Grandtour LIMITED : 

• Achteruitrijradar • Alu 16”-velgen “Silverline” • Donkergetinte ruiten 
achteraan  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels in glanzend zwart 
• Renault handenvrije instap- en startkaart • Renault R-Link 2 
multimediasysteem met aanraakscherm 7”, navigatie TomTom LIVE, 
compatibel met Apple CarPlay™

 Renault 
 MEGANE vanaf 12.150 €*

MEGANE Grandtour
Beperkte Serie LIMITED 
Energy dCi 110

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   25.350 €  

KORTING (2)  3.700 €  

SALON-ACTIE GRANDTOUR  (5)   900 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 20.750 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   2.500 €  

PRIJS BTWi 18.250 €  

 3,7 - 6,0 L-100 KM.  95 - 134 G-KM (NEDC-norm).

Renault Private Lease

vanaf249 €/MAAND(8)

ALLES INBEGREPEN & ZONDER VOORSCHOT

RECYLAGEPREMIE INBEGREPEN
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Afgebeeld model:  TALISMAN Grandtour INTENS Energy dCi 110. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 36.050 €.

* Bij de eerst behaalde termijn. ** TALISMAN LIFE Energy dCi 110. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 26.250 €, min korting (2) van 1.600 €, min recyclagepremie (3) van 3.500 €. 
(1), (2), (3), (5), (6), (7) zie p. 5b.

Renault TALISMAN is verleidelijk en dynamisch, 
met een zelfzekere blik naar de toekomst.

 Renault TALISMAN
Totale controle

Belangrijkste serie-uitrusting:  

• Vertrekhulp op hellingen HSA • Mistkoplampen • Koplampen 
met automatische ontsteking • Snelheidsregelaar en -begrenzer  
• Elektrische ruiten voor- en achteraan • Elektrische en verwarmde 
buitenspiegels • Elektrische parkeerrem • Afzonderlijk instelbare 
automatische airconditioning • Digitale radio dual tuner, Bluetooth, 
Plug & Music, 6 luidsprekers • In de hoogte en diepte regelbaar lederen 
stuurwiel

Financiële leasing vanaf 265 € /maand zBTW (6) 

met 5 jaar garantie
Netto VAA vanaf  61 € / maand (7)

 Renault 
 TALISMAN vanaf 21.150 €**

TALISMAN Grandtour
INTENS Energy dCi 110

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   31.500 €  

KORTING (2)  1.900 €  

SALON-ACTIE GRANDTOUR  (5)   1.500 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 28.100 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   3.500 €  

PRIJS BTWi 24.600 €  

 3,6 - 5,8 L-100 KM.  95 - 130 G-KM (NEDC-norm).

1.000€ premie op al onze TALISMAN op voorraad. 
Info op www.renault.be

 SALON-ACTIE: GENIET VAN 
DE BREAK VOOR DE PRIJS VAN DE BERLINE! (5)
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* Bij de eerst behaalde termijn. ** ESPACE ZEN Energy dCi 130. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 36.150 €, min korting (2) van 2.500 €, min recyclagepremie (3) van 3.500 €.  (1), (2), (3), (5), 
(6), (7) zie p. 5b. Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.

Uitzonderlijke welvingen en een robuust en vloeiend design. 
Het crossover-karakter versterkt de elegantie van een unieke wagen. 

 Renault ESPACE
Make your time great

Belangrijkste serie-uitrusting: 

• Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning • Alu 
17”-velgen “Aquila” • Elektrisch inklapbare buitenspiegels • LED-
koplampen “Pure Vision” met automatische ontsteking • In de lengte 
regelbare en neerklapbare achterzetels met One-Touch modulariteit 
• Parkeerhulpsysteem voor- en achteraan • Renault handenvrije 
instap- en startkaart • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault 
R-Link 2 multimediasysteem met aanraakscherm 8,7”, navigatie 
TomTom LIVE, compatibel met Apple CarPlay™ • Vast glazen dak 
vooraan

Afgebeeld model: ESPACE INTENS Energy dCi 160 EDC. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 42.100 €.

Financiële leasing vanaf 355 € /maand zBTW (6) 

met 5 jaar garantie
Netto VAA vanaf 112 € / maand (7)

 SALON-ACTIE: 
GENIET VAN 750 € GRATIS UITRUSTINGEN! (5)

 Renault 
 ESPACE vanaf 30.150 €*

ESPACE
INTENS Energy dCi 160 EDC

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   41.400 €  

KORTING (2)  2.900 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 38.500 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   3.500 €  

PRIJS BTWi 35.000 €  

Travel Pack
Reizen zonder toegevingen! 
Dit Pack bevat dakstaven 
en een dakkoffer met een 
laadcapaciteit van 630 liter.
679 € BTWi (montage inc.)

 4,4 - 6,8 L-100 KM.  116 - 152 G-KM (NEDC-norm). 

1.000€ premie op al onze ESPACE op voorraad. 
Infos op www.renault.be
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 Renault KANGOO 
& Grand KANGOO

UItrusting KANGOO LIMITED :

• Alu 15”-velgen “Celsium” • Dakstaven in de lengte • Donkergetinte 
ruiten achteraan • Lederen stuurwiel • Mistkoplampen • Neerklapbare 
passagierszetel vooraan • Opbergrek vooraan • Stoffen zetelbekleding 
“New Cube” • Vliegtuigtafeltjes op de rugleuning van de voorzetels 
• Vliegtuig-opbergvakken achteraan
* KANGOO LIFE Energy TCe 115. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 16.600 €, min korting (2) van 2.310 €, min recyclagepremie (3) van 2.000 €. (1), (2), (3), (5), (8) zie p. 5b.

Afgebeeld model: Grand KANGOO 7 PLACES Energy dCi 110. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 23.600 €. 

 Renault 
 KANGOO vanaf 12.290 €*

 SALON-ACTIE: 
GENIET VAN 500 € GRATIS UITRUSTINGEN(5)

TER GELEGENHEID VAN DE 20 JAAR VAN KANGOO!
KANGOO
Beperkte Serie LIMITED 
Energy TCe 115

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS   14.050 €  

 4,3 - 6,4 L-100 KM.  112 - 144 G-KM (NEDC-norm).

Happy Birthday KANGOO ! Al 20 jaar dat Renault 
KANGOO  het dagelijkse leven vereenvoudigt 
en het hele gezin laat genieten van  
puur authentieke weekends! 
Grand KANGOO biedt u 7 
volwaardige plaatsen en een 
buitengewone moduleerbaarheid 
voor kleine en grote reizigers.

Renault Private Lease

vanaf259 €/MAAND(8)

ALLES INBEGREPEN & ZONDER VOORSCHOT

RECYLAGEPREMIE INBEGREPEN
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Afgebeeld model: TWINGO LA PARISIENNE SCe 70 S&S. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 14.850 €.

* TWINGO LIFE SCe 70 S&S. Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van 10.300 €, min korting (2) van 810 €, min recyclagepremie (3) van 1.500 €. (1), (2), (3), 8) zie p. 5b.

Uitrusting TWINGO Beperkte Serie LA PARISIENNE :

• Aanvullende bochtenverlichting • Achteruitrijradar • Alu 16”-velgen 
• Automatische airconditioning • Buitenspiegels in glanzend zwart 
• Donkergetinte ruiten achteraan • Flankmotief “La Parisienne”  
• Interieurdecor in het pistachegroen of zwart • Ruitenwissers 
vooraan met regensensor • Zetelbekleding in stof/imitatieleder

Moeilijk te weerstaan aan de Beperkte Serie Twingo LA PARISIENNE!  
Met zijn exclusieve tint pistachegroen, zijn motieven die speciaal ontworpen  
zijn om z’n vloeiende lijn te accentueren, zijn panoramisch openend  
stoffen dak en zijn unieke design maakt hij iedereen groen van jaloezie!

Renault TWINGO
Beperkte Serie

 Renault 
TWINGO vanaf 7.990 €*

TWINGO
Beperkte Serie LA PARISIENNE 
SCe 70 S&S

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS  13.900 €  

KORTING (2)  1.550 €  

PRIJS KORTING INBEGREPEN 12.350 €  

RECYCLAGEPREMIE  (3)   1.500 €  

PRIJS BTWi 10.850 €  

 4,2 - 5,3 L-100 KM.  95 - 118 G-KM (NEDC-norm).

Renault Private Lease

vanaf179 €/MAAND(8)

ALLES INBEGREPEN & ZONDER VOORSCHOT

RECYLAGEPREMIE INBEGREPEN
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Geen CO2-uitstoot, geen motorgeluid. 
Standaard automatische versnellingsbak. 
Renault Z.E. vindt de elektrische mobiliteit 
opnieuw uit.

* 400 km autonomie NEDC gehomologeerd (Europese norm voor de meting van het verbruik), hetzij 
ongeveer 300 km autonomie bij reëel verbruik tijdens een buitenstedelijke cyclus in een gematigd seizoen. 

 Renault 

Gewoonweg revolutionair

Renault ZOE is de eerste elektrisch aangedreven 
stadswagen in zijn segment met een autonomie 
van 400 km in NEDC-cyclus*.

 

 Renault ZOE
400 km autonomie 100 % elektrisch

Afgebeeld model: Zoe Intens R90 Z.E. 40 B-Rent. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 27.900 €. 

 0 L-100 KM.  0 G-KM (NEDC-norm).

Afgebeeld model: ZOE INTENS R90 Z.E. 40 B-Rent
Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 27.900 €. 
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Belangrijkste serie-uitrusting:  

• Automatische airconditioning • Cameleon-lader voor een 
oplaadduur tussen 30 min. en 8 uur • Centrale deurvergrendeling 
• Elektrische ruiten vooraan • Laadkabel voor Wall-Box en publieke 
laadpalen • My Z.E. Connect : consultatie op afstand en in realtime 
van de laadstatus van de batterij • Range OptimiZer : warmtepomp, 
remenergierecuperatiesysteem en Michelin ENERGY E-V-banden 
• Renault R-Link multimediasysteem met aanraakscherm 7” en 
navigatie TomTom LIVE • Renault startkaart • Waarschuwingssignaal 
voor voetgangers “Z.E. Voice”

Huurprijs van de batterij vanaf € 59 BTWi/maand - 7.500 km/jaar - 
batterij 22 kWh
** ZOE ENTRY R90, aanbevolen basiscatalogusprijs BTWi zonder opties, en regionale premie van 3.000 € 
BTWi inbegrepen (12), TWIZY LIFE 45 B-Rent, aanbevolen catalogusprijs BTWi zonder opties, Kangoo 
Z.E. 33 B-Rent, aanbevolen catalogusprijs zBTW zonder opties. (1), (12) zie p. 5b.

Geniet van het Easy Deal 
aanbod 0% JKP + 5 jaar 
garantie op het hele gamma 
Renault Z.E.

Belangrijkste serie-uitrusting:  

• Bestuurdersairbag • In de voorkant geïntegreerde oplaadkabel van 
3 m • 4-puntsgordel vooraan met krachtbegrenzer • 3-puntsgordel 
achteraan met krachtbegrenzer • 13”-velgen met sierwieldoppen 
“Snowflake” - Grey • Boordcomputer • 12V-aansluiting • In de lengte 
regelbare voorzetel

Huurprijs van de batterij vanaf € 50 BTWi/maand - 36 maand/7.500 km

Belangrijkste serie-uitrusting: 

• Standaard oplaadkabel - mode 3 (Stekker Mennekes Type 2 kant 
voertuig) • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • EPS 
met vertrekhulpsysteem in helling en Extended Grip • Elektrische 
ruiten vooraan • Linker zijpaneel zonder ruit  • Asymmetrische 
achterdeuren 180° zonder ruiten  Rechter zijpaneel zonder ruit 
(behalve Maxi 2 plaatsen)

Huurprijs van de batterij vanaf € 58 BTWi/maand - 7.500 km/jaar

Renault TWIZY

Renault KANGOO Z.E.

Afgebeeld model: TWIZY INTENS 80
Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: 9.239 €. 

 Renault
 TWIZY vanaf 6.990 €**

 Renault 
 ZOE vanaf 19.450 €**

Afgebeeld model: KANGOO Z.E.33 Maxi 2pl.
Aanbevolen catalogusprijs zBTW, opties inbegrepen: 23.225 €. 

EASY DEAL 0 % JKP  
+ 5 JAAR GARANTIE (1) 

Kies voor de betalende optie 5 
jaar garantie en profiteer van een 
financiering aan 0 % JKP. Deze twee 
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden.

 0 L-100 KM.  0 G-KM (NEDC-norm).

 Renault  
 KANGOO Z.E. 17.300€**

vanaf                                zBTW
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Afgebeeld model: ALASKAN Foraker Energy dCi 160 4x4. Aanbevolen catalogusprijs, opties inbegrepen: 40.350 € BTWi.

* ALASKAN Hayes Energy dCi 160 4x4 : 37.775 € BTWi - korting van 6.440€ BTWi. (9), (10) zie p. 5b.  

Serie-uitrusting:

• 7 Airbags
• Hill Start Assist HSA
•  Radio CD met Bluetooth functionaliteit, jack- en USB-

aansluiting, 6 luidsprekers en bediening aan het stuur
• Centrale deurvergrendeling
• Dynamisch trajectcontrole ESP
• Boordcomputer met TFT-scherm
•  Halogeen koplampen met automatische ontsteking  

en “follow me home” functie
• Snelheidsregelaar en -begrenzer
• Hill Descent Control HDC
• Elektrische ruiten voor- en achteraan 

ALASKAN ziet er tegelijk robuust en verleidelijk uit en heeft alles  
om zich te laten opmerken. Zijn atletische en moderne stijl contrasteert  
met wat gebruikelijk is in de wereld van de pick-ups. Zijn expressieve  
en gespierde design zet zijn bijzonder geharde karakter in de verf.

ALASKAN HAYES
Energy dCi 160 4x4  

Financiële leasing 

vanaf 259 € /maand BTWi (9) 

 Renault ALASKAN
Gedurfd gebouwd

Met zijn indrukwekkend rooster en gespierde flanken, 
zijn ruim interieur en uitstekende materialen, 
brengt ALASKAN kracht en stijl samen.

 Renault 
 ALASKAN vanaf 29.335 €*

BTWi

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS BTWi  35.775 €  

KORTING (10)  6.440  €  

PRIJS PREMIES INB. BTWi 29.335 €  

 6,3 - 6,9 L-100 KM.  167 - 183 G-KM (NEDC-norm).
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Financiële leasing 

vanaf 199 € /maand zBTW (9) 

met GRATIS 
garantieverlenging

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS zBTW  26.100 €  

KORTING (10)   7.178 €  

SALONPREMIE(11)   1.500 €  

 ACTIE GRAND CONFORT  (10)  1.000 €  

PRIJS PREMIES INB. zBTW 16.420 €  

MASTER Bestelwagen
L1H1 Grand Confort  
dCi 110 2.8T  

 Renault MASTER
Beperkte Serie FORMULA EDITION

Renault MASTER FORMULA EDITION legt de lat nog hoger.
De motoren en de talrijke innovaties maken uw dagelijkse werkzaamheden  
gemakkelijker. Het veelzijdige gamma (meer dan 350 versies) biedt
u ongekend veel keuzemogelijkheden.

 Renault 
 MASTER vanaf 16.420 €*

zBTW

* MASTER L1H1 Extra dCi 110 2.8T. Aanbevolen basiscatalogusprijs zBTW (zonder opties) van 26.100€ min korting (10) van 7.178€ min salonpremie (11) van 1.500€ min actie grand confort (11) de 1.000€. 
(9), (10), (11) zie p. 5b.  

Uitrusting MASTER Bestelwagen  
Grand Confort:

•  Airconditioning
•  Radio Classic Tuner met bediening aan het stuur, met 

USB aansluiting en Bluetooth-functionaliteit
• Volledig vast tussenschot zonder ruit
•  Passagiersbank 2 plaatsen met draaibare bureaufunctie 

en opbergvak onder passagiersbank
• Achterdeuren 180° zonder ruiten
•  Elektrische ruiten vooraan (met impulsbediening aan 

bestuurderszijde)
• Wide-View spiegel in de zonneklep aan passagierskant
• Gesloten opbergvak op dashboard
•  Handenvrije systeem voor het openen en sluiten van de 

deuren

Afgebeeld model: MASTER Bestelwagen FORMULA EDITION L2H2 dCi 130 3.5T. Aanbevolen catalogusprijs, opties inbegrepen: 32.225 € zBTW.

 7,0 - 7,9 L-100 KM.  183 - 207 G-KM (NEDC-norm).
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Afgebeeld model:  TRAFIC Bestelwagen FORMULA EDITION L2H1 dCi 120 2.9T. Aanbevolen catalogusprijs, opties inbegrepen: 27.695 € zBTW.

Uitrusting TRAFIC Bestelwagen  
Grand Confort :

• Airconditioning
•  Radio Classic Tuner met bediening aan het stuur, met 

USB aansluiting en Bluetooth-functionaliteit
•  Volledig vast tussenschot met geïntegreerde luik onder 

passagiersbank
•  «Mobiel kantoor» : passagiersbank 2 plaatsen met 

plaats om draagbare PC op te bergen, notahouder en 
opbergruimte van 54L onder zitbank

• Achterdeuren 180° zonder ruiten
•  Elektrische ruiten vooraan (met impulsbediening aan 

bestuurderszijde)
• Wide-View spiegel in de zonneklep aan passagierskant
• Gesloten opbergvak op dashboard

* TRAFIC L1H1 Extra dCi 95 2.7T. Aanbevolen basiscatalogusprijs zBTW (zonder opties) van 23.500€ min korting (10) van 6.460€ min salonpremie (11) van 1.500€ min actie grand confort(11) van 1.000€.  
(9), (10), (11) zie p. 5b. 

Aan boord bent u de piloot van een mobiel kantoor dat in het teken staat van sterke 
prestaties, met houders voor al uw geconnecteerde apparaten.  
Ook het interieur krijgt een geslaagde afwerking, met een lederen
stuurwiel en boventapijten voorzien van accenten in Siriusgeel.
Met Trafic Formula Edition neemt u voorsprong in stijl.

 Renault TRAFIC
Beperkte Serie FORMULA EDITION

TRAFIC Bestelwagen
L1H1 Grand Confort  
dCi 95 2.7T  

Financiële leasing 

vanaf 169 € /maand zBTW (9) 

met GRATIS 
garantieverlenging

 Renault 
 TRAFIC vanaf 14.540 €*
 Bestelwagen zBTW

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS zBTW  23.500 €  

KORTING (10)   6.460 €  

SALONPREMIE (11)   1.500 €  

 ACTIE GRAND CONFORT  (10)  1.000 €  

PRIJS PREMIES INB. zBTW 14.540 €  

 6,0 - 6,7 L-100 KM.  155 - 170 G-KM (NEDC-norm).
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* KANGOO EXPRESS Extra Energy dCi 75. Aanbevolen basiscatalogusprijs zBTW (zonder opties) van 10.690 €, min salonpremie van 300€ (10). (9), (10), (11) zie p. 5b. 

KANGOO Express
Grand Confort Energy 
dCi 75

Financiële leasing 

vanaf 119 € /maand zBTW (9) 

met GRATIS 
garantieverlenging

Met 3 plaatsen vooraan* creëert u echte teamspirit. Wat laadruimte betreft,
profiteert u van brede openingen met schuifdeuren en een maximum aan
opbergruimtes in compacte afmetingen. Kangoo Formula Edition zal u niet
alleen verbazen met zijn sterke Formule 1-look.

Uitrusting KANGOO Express 
Grand Confort :

•  Airconditioning
•  Radio Classic Tuner met 

bediening aan het stuur, 
USB-aansluiting en Bluetooth 
functionaliteit

•  Elektrische en verwarmde 
buitenspiegels

•  Elektrische ruiten vooraan
•  Opbergrek vooraan
•  Rubbertapijt in de laadruimte
•  In de hoogte regelbaar 

bestuurderszetel
•  Zijschuifdeur rechts zonder ruit Afgebeeld model: KANGOO Express FORMULA EDITION Maxi dCi 90.  

Aanbevolen catalogusprijs, opties inbegrepen: 19.525 € zBTW.  

 Renault KANGOO Express 
Beperkte Serie FORMULA EDITION

 Renault 
 KANGOO vanaf 10.390 €*
 Express zBTW

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS zBTW  15.250 €  

KORTING (10)   2.670 €  

SALONPREMIE (11)   1.000 €  

 ACTIE GRAND CONFORT  (10)  1.000 €  

PRIJS PREMIES INB. zBTW 10.580 €  

(1) Aanbod EASYdeal: Representatief voorbeeld: promotioneel aanbod* van lening op afbetaling geldig van 01/01/2018 tot en met 31/01/2018. Jaarlijks kostenpercentage 
en  vaste debetrentevoet 0%. Contante prijs voor een nieuwe Renault**: 19050 € BTWi, , voorschot: 8500€, te financieren bedrag: 10550 €, 36 maandaflossingen van 293,05 € waarvan 
14,86 € voor de optie verlengde waarborg, totaal te betalen bedrag: 10550 €. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. 

(1) Dit aanbod EASYdeal bestaat uit een EASYfin Classic krediet en een verlengde waarborg en is voorbehouden aan particulieren op het hele Renault gamma voor particulieren. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
met identieke voorwaarden. Jaarlijks kostenpercentage en vaste debetrentevoet 0% voor een maximale duur van 36 maanden, met een minimaal voorschot van 30%. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door 
Alpha Credit n.v. (Kredietgever), Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316, IBAN BE80 2100 0003 1677. Adverteerder: Renault België-Luxemburg n.v. (Invoerder), Pleinlaan 21, 1050 Brussel, 
RPR Brussel, BTW BE 0403 463 679. Uw Renault verdeler treedt op als kredietbemiddelaar. ** Inclusief EASYlife optie (5 jaar / 100.000 km. Het bereiken van één van deze twee termijnen beëindigt het verlengde waarborg 
contract. (2) Korting: Aanbod voorbehouden aan particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault model tussen 01/01/2018 en 31/01/2018. (3) Recyclagepremie: Uit respect voor het milieu verbindt Renault 
zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een nieuwe Renault. Aanbod enkel geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renaultmodel van 01/01/2018 tot en met 31/01/2018: 1.500€ 
BTWi bij aankoop van een Twingo, 2.000€ BTWi bij  aankoop van een Clio, Clio Grandtour, Captur en Kangoo (behalve Limited); van 2.500€ BTWi bij aankoop van een Mégane, Mégane Grandtour, Kadjar, Scénic of Grand Scénic; 
van 3.500€ BTWi bij aankoop van een Talisman, Talisman Grandtour, Espace of Koleos. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden 
ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Renault en moet volledig zijn, met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Renault moeten op dezelfde 
naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig . (4) Maximum voordeel berekend op basis van een Renault KADJAR Bose Edition dCi 130 4x4 opties en voorwaardelijke recyclagepremie 
inbegrepen. Aanbod enkel geldig voor particulieren bij aankoop van een Renault KADJAR van 01/12/2017 tot en met 31/01/2018. (5) Salonaanbiedingen : Aanbiedingen voorbehouden aan particulieren bij aankoop van het 
betreffende nieuwe Renault model uitgerust met de betreffende opties tussen 01/01/2018 en 31/01/2018. (6) Financieel Leasingaanbod: voorbehouden aan professionele klanten en geldig op het hele Renault 
personenwagengamma tot en met 31/01/2018 op basis van de catalogusprijzen en tarieven op 01/12/2017. Voorbeeld: Renault TALISMAN LIFE Energy dCi 110 aan 265€/maand, voor KOLEOS ZEN Energy dCi 130 aan 
319€/maand en voor ESPACE ZEN Energy dCi 130 aan 355€/maand met garantieverlenging (5 jaar - 150.000 km) voor een financiële renting van 60 maanden zonder 1ste verhoogde huur en een aankoopoptie van 20%. 
Offerte aangeboden door Overlease, handelsnaam van RCI Financial Services n.v., W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos, RPR Brussel, BTW BE 0413.419.641. Onze offerte is slechts geldig na acceptatie van uw financieel 
dossier en na ondertekening van onze algemene voorwaarden. (7) Netto VAA: berekend op een Renault TALISMAN LIFE Energy dCi 110 zonder opties, KOLEOS ZEN Energy dCi 130 zonder opties en op ESPACE ZEN Energy 
dCi 130 zonder opties op 01/01/2018. Netto maandelijkse bijdrage op het Voordeel van Alle Aard (VAA) te betalen door de werknemer met firmawagen, op basis van de maximale voorheffing van 53,5 %. De vermelde bedragen 
zijn louter ter informatie. Renault België Luxemburg N.V. is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk verkregen voordeel. (8) Private Lease : Prijs berekend op een duurtijd van 24 
maanden en 20.000 km en voorwaardelijke recyclagepremie (3) inbegrepen, voor TWINGO LIFE SCe 70 S&S, CLIO LIFE 1.2 16V, CAPTUR LIFE Energy TCe 90, KANGOO LIFE Energy TCe 115, KADJAR LIFE Energy TCe 130, 
MEGANE LIFE Energy TCe 100 en SCENIC LIFE Energy TCe 115.  Aanbod voor particulieren geldig tussen 01/01/2018 en 31/01/2018. Renault Private Lease is een verhuur op lange termijn (12 tot 60 maanden, max. 100.000 
km) zonder aankoopoptie en wordt aangeboden door RCI Financial Services n.v., Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0413.419.641. Adverteerder: Renault België-Luxemburg n.v. (Invoerder)., 
Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.463.679. Aanbod voorbehouden aan particulieren, minimum 18 jaar oud, woonachtig in België en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier, van 
ondertekening van de offerte, het contract, de algemene voorwaarden en het loonsoverdrachtdocument. Onder voorbehoud van wijziging in geval van veranderingen m.b.t. de catalogusprijs of van belastingen. Gelieve uw 
Renault-dealer te contacteren voor een offerte op maat en voor een volledig overzicht van de algemene voorwaarden. Meer info op www.renaultprivatelease.be. (9) Financiële leasing: aanbod met verlengde waarborg 
aangeboden, behalve ALASKAN (5 jaar- 120.000 km op KANGOO Express, TRAFIC en MASTER) voorbehouden voor professionele klanten geldig op KANGOO Express, TRAFIC en MASTER tot 31/01/2018 op basis van 
catalogusprijzen en tarieven geldend op 01/1/2017. Voorbeeld op ALASKAN aan 259€/maand voor een financiële renting van 60 maanden met een 1ste verhoogde huur van 19,6% en een aankoopoptie van 20%. Voorbeeld 
op KANGOO Express Extra voorbeeld aan 119€/maand voor een financiële renting van 60 maanden met een 1ste verhoogde huur van 17,4% en een aankoopoptie van 20%. TRAFIC Extra voorbeeld aan 169€/maand voor 
een financiële renting van 60 maanden met een 1ste verhoogde huur van 16,6% en een aankoopoptie van 20%. MASTER Extra voorbeeld aan 199€ /maand voor een financiële renting van 60 maanden met een 1ste verhoogde 
huur van 14,4% en een aankoopoptie van 20%. Offerte aangeboden door Overlease, handelsnaam van RCI Financial Services n.v., W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos, RPR Brussel, BTW BE 0413.419.641. (10) Korting 
Bedrijsvoertuigen :  Aanbod geldig voor profesionele klanten bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault model tussen 01/01/2018 en 31/01/2018. (11) Salon Premie en Actie Grand Confort:  Aanbod geldig voor 
profesionelen bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault model tussen 01/01/2018 en 31/01/2018. (12) Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van een nieuwe Renault ZOE tussen 01/01/2017 en 31/01/2018. 
Meer info en voorwaarden van de regionale premie en terugbetalingsprocedure zijn beschikbaar op www.vlaanderen.be/nl/node/536640.

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Prijzen zijn inclusief 
21% BTW behalve op bedrijfsvoertuigen (Prijzen exclusief BTW). Version Française sur demande. Verantwoordelijke uitgever: Aline Hoffmann - Renault België Luxemburg N.V., W.A. Mozartlaan 20, 1620 
Drogenbos. Ondernemingsnr. 0403.463.679. Milieuinformatie [K.B. 19.03.2004.] op www.renault.be

Renault adviseert

 4,3 - 4,5 L -100 KM.  112 - 116 G-KM (NEDC-norm).


