Beheer van de gemeentebelastingen op de verdeling : Médiapub nv rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles – Tel.: 067/89.0280.

Passion for life

De YES DAYS
bij Renault
Ontdek onze nieuwe modellen:

WIN EEN
RENAULT CLIO
HYBRID

elektrisch, hybride en plug-in hybride

Opendeurdagen

op zaterdag 12 en zondag 13 september

#20 / September 2020

(afspraak op p. 2)

WIN een Nieuwe CLIO E-TECH Hybrid
Ontdek de nieuwe technologieën van Renault ter gelegenheid van
het opendeurweekend op 12 en 13 september!

Electric

Hybrid

Nieuwe

Renault ZOE
395 km autonomie 100 % elektrisch

Plug-in Hybrid

Geniet van uitzonderlijke condities en van een financiering aan 0% JKP(1)
op het hele gamma. En waag uw kans een Nieuwe Clio E-Tech Hybrid
te winnen door aan onze GROTE WEDSTRIJD deel te nemen.
Niets zo eenvoudig! Scan de QR-code of beantwoord onderstaande vragen, vul het
deelnameformulier in (HOOFDLETTERS aub) en steek het voor 30 september in de urne in de
showroom. Indien u de gelukkige winnaar bent van de Nieuwe Renault CLIO E-TECH Hybrid,
nemen we vóór 15 oktober persoonlijk contact met u op.
Welk motortype zou u kiezen voor uw volgende wagen?
■ Elektrisch
■ Hybrid
■ Plug-in hybrid
■ Benzine
■ Diesel
Binnen hoeveel tijd zou u van wagen veranderen?
■ 3 maanden
■ 6 maanden
■ 12 maanden
■ Ik weet het nog niet
Welk model uit het Renault-gamma verkiest u?
■ TWINGO
■ CLIO
■ ZOE
■ CAPTUR
■ KANGOO ■ MEGANE
■ SCENIC
■ KADJAR
■ TALISMAN ■ KOLEOS
■ ESPACE
■ TWIZY
Welk van deze modellen uit het Renault-gamma is 100% elektrisch?
■ ZOE
■ KOLEOS
■ MEGANE
Vergeet niet uw gegevens hieronder volledig in te vullen:
■ Mr ■ Mw Naam: .........................................................................................Voornaam: ...............................................................................................................

Rijstrookwaarschuwing met
rijstrookassistentie
Bose sound system

commercieel netwerk: via e-mail : ■ JA ■ NEE, via GSM : ■ JA ■ NEE. Raadpleeg onze wettelijke bepalingen op p. 7B.
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Let op, geld lenen kost ook geld.

ZOE

RIVIERA R135
B-Buy

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.

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

Verwarmde zetels vooraan
Bestuurderszetel met verstelbare
lendensteun
Lederen en verwarmd stuurwiel

(1) Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling* geldig van 01/09/2020 tot en met 30/09/2020 voor een maximale duur van 36 maanden, met
een minimaal verplicht voorschot van 30%. Contante prijs met verlengde waarborg My Warranty (5 jaar/100.000km): € 20.508 BTWi. Voorschot:
€ 9.064,68. Kredietbedrag: € 11.443,32. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) en vaste jaarlijkse debetrentevoet: 0%. Terug te betalen in 36 maandaflossingen van € 317,87 waarvan €15 voor de optie verlengde waarborg. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 11.443,32.

(4)

Achteruitrijcamera

Lederen zetelbekleding
“Riviera” - blauw

Ik stem in met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen van de groep Renault België Luxemburg en van de leden van zijn

219/maand
€ 8.168

van

Parkeerhulp vooraan

GSM (om uw prijs te overhandigen :....................................................................................................................................................................................................

We willen graag in contact met u blijven om onze laatste aanbiedingen met u te delen, u uit te nodigen voor onze evenementen of u te laten deelnemen aan onze wedstrijden.

€

laatste verhoogde maandaflossing

Belangrijkste serie-uitrusting
Nieuwe ZOE Riviera:

Email:............................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ........................... Gemeente: ...............................................................................................................................................................................................

Nieuwe Renault ZOE
vanaf

-50% op uw EASYCare contract (7)

Alu 16”-velgen “Seidon”

Straat: .................................................................................................................................................................................................................. Nr: .......... Bus: ..........

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

Afgebeeld model: Nieuwe ZOE INTENS R135 B-Buy.
Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 35.880.

€ 179 BTWi

€ 4.500

KORTING  (2)

Kofferbak met dubbele
bodem voor het opbergen
van kabels

PRIJS KORTING INBEGREPEN

Volledig geïntegreerd in de kofferruimte,
beschikt hij over verschillende
compartimenten van perfecte grootte
om 2 oplaadkabels in op te bergen.

PRIJS BTWi

(4) Illustratief voorbeeld voor een Renault ZOE LIFE R110 B-BUY met onderhoudscontract EASYcare inbegrepen (5 jaar/50.000km) : € 33.597
BTWi, voorschot € 7.391,09, voorwaardelijke recyclagepremie € 2.000 en extra korting van € 4.500. Te financieren bedrag (voorschot en korting
afgetrokken): € 19.705,91, voor een duur van 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 219 waarvan € 16,62 voor het onderhoudscontract
EASYcare, laatste verhoogde maandaflossing van € 8.167,5, totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot) € 21.088,5. (1), (2), (3), (4), (7) zie p. 7B.

€ 37.500

RECYCLAGEPREMIE  (3)

€ 33.000
€ 2.000  

€ 31.000

100% fiscaal aftrekbaar voor professionelen

0 l←100 km • 0 g CO2.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie
over de fiscaliteit van uw voertuig.

(4) Financiering EASYfin Planning ECO: Representatief voorbeeld - Lening op afbetaling*met laatste verhoogde maandaflossing . Contante prijs met verlengde
waarborg My Warranty (5 jaar/100.000km): € 34.984 BTWi. Voorschot (facultatief): € 8.967.Kredietbedrag: € 26.017. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 1,99%
en vaste debetrentevoet 1,97%. In 60 maandaflossingen. Terug te betalen in 59 maandaflossingen van € 289,12 waarvan € 10 voor de optie verlengde waarborg.
Laatste verhoogde maandaflossing: € 10.784,32. Geldig van 01/09/2020 tot en met 30/09/2020. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot) € 27.842,44.
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Uitrusting Nieuwe CAPTUR
Initiale Paris :

Nieuwe

Renault CAPTUR

Parkeerhulp vooraan en achteruitrijcamera

Plug-in hybrid

Achteruitrijradar en camera
Renault handenvrije instap- en startkaart
Automatische airconditioning

Met Nieuwe Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid heeft elk traject zijn energieprofiel.
Dankzij zijn dubbele motorisatie leg je in de week je stadstrajecten volledig elektrisch af

Alu 18”-velgen “Initiale Paris” met diamant-look

dankzij tot 64 km autonomie (WLTP stadscyclus) en geniet je van je weekend-uitstapjes in

Donkergetinte ruiten achteraan en aan de zijkant

hybride-modus. En dit alles genietend van het comfort en de unieke persoonlijkheid van

Renault Easy Link multimediasysteem met
aanraakscherm 9,3”’

Renault CAPTUR !

• Verwarmde zetels vooraan en verwarmd stuurwiel
• Draadloze smartphone oplader
• Lederen zetelbekleding “Initiale Paris”

-50% op uw EASYCare contract (7)

Ontdek onze aanbiedingen
op

re na ul t.be >

CAPTUR
EASYDeal 0% JKP
+ 5 JAAR GARANTIE (1)

€ 425 BTWi
Laadkabel op Wallbox*
Geef uzelf extra vrijheid. Deze kabel is nodig
om uw elektrische auto aan een laadpaal,
ook aan openbare laadpalen op te laden.
*Niet-contractuele foto
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Nieuwe Renault CAPTUR
Plug-in hybrid
(4) Illustratief voorbeeld voor een Renault CAPTUR INTENS E-TECH Plug-In Hybrid met onderhoudscontract
EASYcare inbegrepen (5 jaar/50.000km): € 33.997 BTWi, voorschot € 7.800,14, voorwaardelijke
recyclagepremie € 1.000 en extra korting van € 1.500. Te financieren bedrag (voorschot en korting afgetrokken):
€ 23.696,86 , voor een duur van 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 269 waarvan € 23,7 voor het
onderhoudscontract EASYcare, laatste verhoogde maandaflossing van € 9.471,5, totaal terug te betalen
bedrag (zonder voorschot) € 25.342,5.
Afgebeeld model: Nieuwe CAPTUR INTENS E-TECH Plug-in Hybrid. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties
inbegrepen: € 33.575.

1,4 - 1,7 l←100 km • 32 - 37 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

vanaf

€

269/maand
€ 9.472

(4)

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.

INITIALE PARIS E-TECH Plug-in Hybrid
AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS
KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN
RECYCLAGEPREMIE  (3)

€ 35.575
€ 1.500

€ 34.075
€ 1.000

laatste verhoogde maandaflossing
van

PRIJS BTWi

€ 33.075

100% fiscaal aftrekbaar voor professionelen

(1), (2), (3), (4, (7) zie p. 7B.
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Nieuwe

Nieuwe

Renault CLIO

Renault MEGANE Grandtour

Hybrid

Plug-in hybrid

-50% op uw EASYCare contract (7)

Nieuwe Renault
CLIO Hybrid
vanaf

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

179/maand
€ 5.980

€

(4)

laatste verhoogde maandaflossing

Uitrusting Nieuwe
CLIO ZEN E-TECH HYBRID :

-50% op uw EASYCare contract (7)

Uitrusting Nieuwe
MEGANE ZEN Plug-in Hybrid :

Nieuwe Renault
MEGANE Plug-in Hybrid

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

vanaf

van

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.

Parkeerhulp voor-en achteraan

16”-velgen met sierwieldoppen
“Amicitia”

Renault handenvrije instap- en
startkaart

ZEN E-TECH
Hybrid

Renault Easy Link multimediasysteem met touchscreen van 7” in
kleur

Afzonderlijk instelbare automatische
airconditioning

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

Elektrische ruiten vooraan

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

LED-koplampen
In de diepte en hoogte regelbaar
stuurwiel

€ 22.100

Rijstrookassistent (Lane Keeping
Assist LKA)

€ 3.105

€ 18.995
€ 1.000

€ 17.995

80% fiscaal aftrekbaar voor professionelen
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289/maand
€ 9.738

(4)

van

Manuele airconditioning

Afgebeeld model: N
 ieuwe CLIO Intens E-TECH Hybrid . Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 24.950.

CLIO

€

laatste verhoogde maandaflossing

(4) Illustratief voorbeeld voor een Renault Clio ZEN
E-TECH Hybrid met onderhoudscontract EASYcare
inbegrepen (5 jaar/50.000km): € 23.439 BTWi,
voorschot € 3.858,51, voorwaardelijke recyclagepremie
€ 1.000 en extra korting van € 3.105. Te financieren
bedrag (voorschot en korting afgetrokken):
€ 15.475,49, voor een duur van 60 maanden. 59
maandaflossingen van € 179 waarvan € 22,32 voor
het onderhoudscontract EASYcare, laatste verhoogde
maandaflossing van € 5.979,2, totaal terug te betalen
bedrag (zonder voorschot) € 16.540,2.

4,3 - 4,5 l←100 km • 98 - 102 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

•E
 lektrische en verwarmde
buitenspiegels
• Isofix-bevestiging voor kinderzitje
op de zijdelingse zitplaatsen
achteraan
•A
 ctief noodremhulpsysteem AEBS
met voetgangersdetectie
• Snelheidsregelaar en -begrenzer

(1), (2), (3), (4), (7) zie p. 7B.

Afgebeeld model: Nieuwe MEGANE Grandtour Intens Plug in Hybrid. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 38.325.

MEGANE
Grandtour

Alu 16’’-velgen met flexwheels
“Elliptik”

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.

Renault Easy Link
multimediasysteem met touchscreen
van 7” in kleur, navigatie TomTom®
met Europa-wegenkaart, Bluetooth,
compatibel met Apple CarPlayTM

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

Renault Multi-Sense
Elektrische ruiten voor-& achteraan
met impulsbediening
• Licht en-regensensor
• Digitaal instrumentenbord met
personaliseerbaar kleurenscherm
van 10,2”

(1), (2), (3), (4), (7) zie p. 7B.

KORTING  (2)

(4) Illustratief voorbeeld voor een Renault Mégane
Grandtour ZEN E-TECH Plug-In Hybrid met onderhoudscontract EASYcare inbegrepen (5 jaar/ 50.000km):
€ 35.652 BTWi, voorschot € 7.090,38, voorwaardelijke
recyclagepremie € 1.500 en extra korting van € 2.000. Te
financieren bedrag (voorschot en korting afgetrokken):
€ 25.061,62, voor een duur van 60 maanden. 59
maandaflossingen van € 289 waarvan € 22,95 voor
het onderhoudscontract EASYcare, laatste verhoogde
maandaflossing van € 9.737,5, totaal terug te betalen
bedrag (zonder voorschot) € 26.788,5.

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

ZEN E-TECH
Plug-in Hybrid
EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)
€ 34.275
€ 2.000

€ 32.275
€ 1.500  

€ 30.775

100% fiscaal aftrekbaar voor professionelen

1,3 - 1,6 l←100 km • 29 - 34 g CO2

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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Nieuwe

Renault TWINGO ELECTRIC Renault TWINGO
Meer dan ooit de ster van de stad

Nieuwe Renault
TWINGO Electric
vanaf

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

159/maand
€ 5.721

€

Beperkte serie Signature
Never too much !

(4)

Uitrusting Nieuwe
TWINGO Electric Vibes :

laatste verhoogde maandaflossing
van

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

-50% op uw EASYCare contract (7)

Uitrusting
TWINGO Signature :

Afgebeeld model: T WINGO ELECTRIC INTENS R80. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 22.300.

TWINGO

VIBES R80

ELECTRIC

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.

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

€ 23.300
€ 500

KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN

€ 22.800
€ 1.250

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

€ 425 BTWi

€ 21.550

Laadkabel
Verhoog je mobiliteit dankzij
een tweede kabel bovenop de
bijgeleverde kabel. Meer vrijheid,
minder gedoe.

100% fiscaal aftrekbaar voor professionelen
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0 l←100 km • 0 g CO2.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Alu 16”-velgen “Vibes”

Neerklapbare achterbank met
verstelbare rugleuning 1/2-1/2

Achteruitrijradar

Donkergetinte ruiten achteraan

Zetelbekleding stof/imitatieleder
“Vibes”

Automatische airconditioning

In de hoogte regelbare
bestuurderszetel

Alu 16”-velgen

Verwarmde zetels vooraan

Renault Easy Link : aanraakscherm
7” in kleur

Donkergetinte ruiten achteraan

Achteruitrijradar

•R
 adiatorrooster met witte afwerking
•F
 lankmotief met buitendecor
“Vibes” in het grijs en oranje of wit
•E
 lektrische en verwarmde
buitenspiegels
• Tapijten “Vibes”

In de hoogte regelbare
bestuurderszetel

(4) Illustratief voorbeeld voor een Renault TWINGO Electric LIFE R80 met
onderhoudscontract EASYcare inbegrepen (5 jaar/50.000km): € 20.773
BTWi, voorschot € 4.905,2, voorwaardelijke recyclagepremie € 1.250 en
extra korting van € 500. Te financieren bedrag (voorschot en korting afgetrokken): € 14.117,8, voor een duur van 60 maanden. 59 maandaflossingen
van € 159 waarvan € 17,05 voor het onderhoudscontract EASYcare, laatste
verhoogde maandaflossing van € 5.721, totaal terug te betalen bedrag
(zonder voorschot) € 15.102,01. (1), (2), (3), (7) zie p. 7B.

Renault TWINGO vanaf

€ 10.050

Afgebeeld model: TWINGO Signature SCe 75. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 15.375.

€ 145 BTWi

TWINGO

SIGNATURE
TCe 95 EDC

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.

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

KORTING  (2)

Passagierszetel met neerklapbare
rugleuning “one touch”

Armsteun met
opbergruimte

• Snelheidsregelaar en -begrenzer
• In de hoogte regelbaar stuurwiel

Verbetert het rijcomfort en biedt
extra opbergruimte

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

* TWINGO ZEN SCe 75.Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie
BTWi van € 12.025, min korting (2) van € 725, min recyclagepremie
(3) van € 1.250. (1), (2), (3) zie p. 7B.

€ 17.725
€ 950

€ 16.775
€ 1.250  

€ 15.525

5,2 - 5,7 l←100 km • 117 - 129 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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Uitrusting CLIO INTENS :

Renault CLIO

Renault handenvrije instap- en startkaart
Automatische airconditioning

Designed for living

Alu 16”-velgen “Philia”
Elektrische ruiten voor-& achteraan met
impulsbediening

Sensuele lijnen, een dynamisch profiel, gestroomlijnde

LED-koplampen “Pure Vision” met automatische
ontsteking

flanken, technologisch geavanceerd en een interieur met
Full LED-verlichting. CLIO weet te verleiden vanaf

Achteruitrijradar

de eerste aanblik dankzij haar stijl. Een waar icoon op de weg.

Renault Multi-Sense
Ook beschikbaar in hybride. Zie p.6

Stuurwiel in imitatieleder
• Sierstrip in chroom rondom de zijruiten
• Digitaal instrumentenbord met kleurenscherm van 7”

Ontdek onze aanbiedingen
op

re na ul t.be >

FINANCIERING
vanaf

€ 145 BTWi
Haaienvinantenne - sterzwart
Deze bijzonder stijlvolle antenne sluit
harmonieus aan op het dak van uw nieuwe
Renault CLIO en zorgt voor een sportieve
designtoets. Enkel verkrijgbaar in kleur
sterzwart.
10

(5) FinancieringEASYfin Planning: Representatief voorbeeld - Lening op
afbetaling*met laatste verhoogde maandaflossing . Contante prijs met verlengde
waarborg My Warranty (5 jaar/100.000km): € 22.013 BTWi. Voorschot (facultatief) :
€ 1.697. Kredietbedrag: € 20.316. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 2,99 %
en vaste debetrentevoet 2,95 %. In 60 maandaflossingen. Terug te betalen in 59
maandaflossingen van € 250,38 waarvan € 12 voor de optie verlengde waarborg.
Laatste verhoogde maandaflossing: € 7.624,74. Geldig van 01/09/2020 tot en
met 30/09/2020. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot) € 22.397,34.
(5) Illustratief voorbeeld voor een Renault CLIO LIFE SCe 75 met verlengde waarborg My Warranty (5 jaar /
100.000km): € 15.740 BTWi, voorschot € 2.060,75, voorwaardelijke recyclagepremie € 1.000 en extra korting
van € 2.260. Te financieren bedrag (voorschot en korting afgetrokken): € 10.419,25, voor een duur van 60
maanden. 59 maandaflossingen van € 129 waarvan € 9 voor de verlengde waarborg My Warranty, laatste
verhoogde maandaflossing van € 3.873, totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot) € 11.484.

129/ maand
€ 3.873

€

(5)

laatste verhoogde maandaflossing
van

Nieuwe
Renault CLIO vanaf

€ 11.940*

CLIO
EASYDeal 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.

INTENS Blue dCi 85
AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

€ 21.625

KORTING  (2)

€ 3.085

PRIJS KORTING INBEGREPEN
RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

€ 18.540
€ 1.000

€ 17.540

Afgebeeld model: CLIO R.S.Line TCe 100. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 21 .575.

4,1 - 7,7 l←100 km • 98 - 147 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

* CLIO LIFE SCe 75.Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 15.200, min korting (2) van € 2.260, min recyclagepremie (3) van € 1.000. (1), (2), (3), (5) zie p. 7B.
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Uitrusting Nieuwe
CAPTUR INTENS :

Nieuwe

Renault CAPTUR

Renault handenvrije instap- en startkaart

Ieder zijn stijl

Automatische airconditioning
Alu 17”-velgen “Bahamas” - Glanzend zilver

Een gespierd silhouet, een verfijnd interieur en een volledig

LED-koplampen “Pure Vision”
met automatische ontsteking

personaliseerbaar tweekleurig design … Nieuwe CAPTUR is groter

Achteruitrijradar

en moderner, en benadrukt opnieuw alle typische SUV-kenmerken.

Renault Multi-Sense

Kortom, hij weet zich te onderscheiden vanaf de eerste aanblik.

Donkergetinte ruiten achteraan en aan de zijkant
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
in koetswerkkleur
• Digitaal instrumentenbord met kleurenscherm van 7”

Ontdek onze aanbiedingen
op

re na ul t.be >

FINANCIERING
vanaf

169/ maand
€ 4.969

€

(5)

laatste verhoogde maandaflossing

€ 119 BTWi

van

Satijngrijze spiegelkappen
Voeg een vleugje stijl en persoonlijkheid
toe aan uw auto. Creëer elegantie dankzij
de satijngrijze afwerking. Verkocht
per paar.
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(5) Illustratief voorbeeld voor een Renault CAPTUR LIFE TCe 100 met verlengde waarborg My Warranty (5
jaar / 100.000km): € 18.925 BTWi, voorschot € 2.440,53, voorwaardelijke recyclagepremie € 1.000 en extra
korting van € 1.925. Te financieren bedrag (voorschot en korting afgetrokken): € 13.559.47, voor een duur van
60 maanden. 59 maandaflossingen van € 169 waarvan € 10 voor de verlengde waarborg My Warranty, laatste
verhoogde maandaflossing van € 4.969, totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot) € 14.940.

Nieuwe
Renault CAPTUR vanaf

€ 15.400*

CAPTUR
EASYDeal 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.

INTENS Blue dCi 115
AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS
KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN
RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

€ 25.725
€ 2.775

€ 22.950
€ 1.000

€ 21.950

Afgebeeld model: CAPTUR INTENS TCe 100. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 24.805.

4,7 - 6,5 l←100 km • 123 - 146 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

* Nieuwe CAPTUR LIFE TCe 100.Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 18.325, min korting (2) van € 1.925, min recyclagepremie (3) van € 1.000. (1), (2), (3), (5) zie p. 7B.
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Uitrusting
SCENIC LIMITED#2 :

Renault SCENIC &
GRAND SCENIC

Parkeerhulp voor- en achteraan
Rijstrookwaarschuwing

De family car, nieuwe generatie

Renault handenvrije instap- en startkaart
Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning
met antivervuilingssensor
Alu 20”-velgen “Celsium”

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

Mistkoplampen

integratie van de laatste technologie ontwikkeld door Renault. Om te beantwoorden aan de noden van

Renault R-Link 2 multimediasysteem met navigatie
TomTom LIVE, compatibel met Apple CarPlay™

gezinnen van vandaag en morgen, hebben SCENIC en GRAND SCENIC zichzelf heruitgevonden.

Ontdek onze aanbiedingen
op

re na ul t.be >

SCENIC
EASYDeal 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.

LIMITED#2 Blue dCi 120
AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

€ 5.235

KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN

€ 23.640
€ 1.500

RECYCLAGEPREMIE  (3)

FINANCIERING
vanaf

229/ maand
€ 6.646

€

(5)

laatste verhoogde maandaflossing

€ 659 BTWi
Travel Pack
Trakteer uzelf op een uitstap met deze
dakdragers en harde dakkoffer (480 liter).
Ideaal om eropuit te trekken met het gezin.

GRAND
SCENIC
EASYDeal 0% JKP
+ 5 JAAR GARANTIE (1)

van

(5) Illustratief voorbeeld voor een Renault SCENIC LIMITED#2 TCe 115 GPF met verlengde waarborg My
Warranty (5 jaar / 100.000km): € 27.495 BTWi, voorschot € 3.091,72, voorwaardelijke recyclagepremie
€ 1.500 en extra korting van € 4.605. Te financieren bedrag (voorschot en korting afgetrokken): € 18.298,28,
voor een duur van 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 229 waarvan € 12 voor de verlengde waarborg
My Warranty, laatste verhoogde maandaflossing van € 6.646, totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot)
€ 20.157.

PRIJS BTWi

Renault SCENIC vanaf

€ 20.670

*

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.

€ 28.875

€ 22.140

BLACK EDITION Blue dCi 120 EDC

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS
KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN
RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

€ 36.200
€ 5.671

€ 30.529
€ 1.500

€ 29.029

Afgebeelde modellen: SCENIC Black Edition TCe 140 GPF en GRAND SCENIC Black Edition TCe 140 GPF.
Catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 32.000 en € 33.750.
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5,4 - 7,4 l←100 km • 141 - 168 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

*SCENIC LIMITED#2 TCe 115 GPF.Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 26.775, min korting (2) van € 4.605, min recyclagepremie (3) van € 1.500. (1), (2), (3), (5) zie p. 7B.

15

Nieuwe

Nieuwe

Renault MEGANE Grandtour

Renault MEGANE

Onze technologie, uw succes

Onze technologie, uw succes

Ook beschikbaar in plug-in hybride, zie p. 7

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

Nieuwe Renault MEGANE
vanaf

€ 17.185*

Uitrusting Nieuwe
MEGANE INTENS :

Uitrusting Nieuwe
MEGANE Grandtour EDITION ONE :

Parkeerhulp vooraan

Achteruitrijcamera

Rijstrookwaarschuwing

Afstandsradar

Alu 16”-velgen “Impulse” met
diamant look - Grijs Erbé

Automatische omschakeling dim/
grootlichten

LED Mistkoplampen

Alu 17”-velgen met diamant look Grijs Erbe

Afgebeeld model: Nieuwe MEGANE Edition One Tce 140 EDC GPF. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 31.875.

MEGANE
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.

INTENS
Blue dCi 115
EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi
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€ 28.525

€ 99 BTWi

Renault Easy Link : multimediasysteem met aanraakscherm 7” in
kleur, navigatie TomTom®,
Europa-wegenkaart, radio DAB,
Bluetooth, compatibel met Apple
CarPlayTM
Renault Multi-Sense

€ 3.710

€ 24.815
€ 1.500

€ 23.315

Tapijten

Donkergetinte ruiten achteraan

Op maat gemaakt en
gepersonaliseerd, beschermen ze
je voertuig. Je bevestigt ze snel en
gemakkelijk dankzij de veiligheidsclips.

• Vermoeidheidswaarschuwing
•E
 lektrische parkeerrem met
auto-hold

4,6 - 8,3 l←100 km • 116 - 193 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

* Nieuwe MEGANE LIFE TCe 115 GPF.Aanbevolen basiscatalogusprijs
zonder optie BTWi van € 21.475, min korting (2) van € 2.790, min
recyclagepremie (3) van € 1.500. (1), (2), (3) zie p. 7B. Apple CarPlay™
is een merk van Apple inc.

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

Verwarmde zetels vooraan en
verwarmd stuurwiel
Elektrische bestuurderszetel met
geheugen
• Actief noodremhulpsysteem AEBS
met voetgangersdetectie

* Nieuwe MEGANE Grandtour LIFE TCe 115 GPF.Aanbevolen
basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 22.375, min korting (2)
van € 2.790, min recyclagepremie (3) van € 1.500. (1), (2), (3) zie p.
7B. Apple CarPlay™ is een merk van Apple inc.

€ 18.085*

Afgebeeld model: Nieuwe MEGANE Grandtour Intens TCe 140 GPF. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 28.515.

MEGANE
Grandtour

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.

Lederen zetelbekleding “EDITION
ONE”
Renault Easy Link multimediasysteem met aanraakscherm 9,3” in
kleur, navigatie TomTom®, Europa-wegenkaart, radio DAB, Bluetooth,
compatibel met Apple CarPlay TM

Nieuwe Renault MEGANE
Grandtour vanaf

€ 159 BTWi

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

KORTING  (2)

Easyflex Kofferbescherming
Bescherm de kofferruimte van
uw voertuig met de Easyflexkofferbescherming. Waterdicht, slipvrij
en past zich aan alle configuraties aan.

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

Edition One
Blue dCi 115 EDC
EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)
€ 33.025
€ 3.980

€ 29.045
€ 1.500  

€ 27.545

1,3 - 7,1 l←100 km • 29 - 147 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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Nieuwe

Renault KADJAR

Renault ESPACE

Uw bondgenoot op al uw avonturen

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

Renault KADJAR vanaf

€ 21.800*

Make your time great

Uitrusting KADJAR
BLACK EDITION :

Parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera en automatic Park Assist

Bose Sound System

4Control-chassis met vierwielsturing
en gestuurde ophanging

Achteruitrijcamera

Bose® Surround System

Alu 19”-velgen “Bandana”

Alu 19”-velgen “Initiale Paris”

Alcantara zetelbekleding met rode
sierstiksels

LED-koplampen “Matrix Beam”

Elektrische bestuurderszetel

Verwarmde en geventileerde
voorzetels met massagefunctie

Voorzetels met verstelbare zitlengte

Nappa lederen zetelbekleding
“Initiale Paris”

• Easy Park Assist
•V
 erwarmde voorruit en verwarmde
zetels vooraan

Donkergetinte ruiten achteraan

®

KADJAR

BLACK EDITION
Blue dCi 115 EDC

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.

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

€ 35.425

€ 369 BTWi

€ 5.625

€ 29.800
€ 1.500

€ 28.300

Treeplanken

• Head-up display
• Elektrische handenvrije achterklep

Ideaal om het stoere uiterlijk
van je crossover te accentueren.
Ze beschermen tevens het koetswerk
tegen opspattend grind.
KAJDAR LIMITED TCe 140 GPF.Aanbevolen basiscatalogusprijs
zonder optie BTWi van € 27.980, min korting (2) van € 4.680, min
recyclagepremie (3) van € 1.500. (1), (2), (3) zie p. 7B.
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4,9 - 6,9 l←100 km • 128 - 159 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Uitrusting ESPACE
INITIALE PARIS :

Dodehoekswaarschuwing
Afgebeeld model: K ADJAR INTENS TCe 140 GPF. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 30.425.

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

* Bij de eerst behaalde termijn. ** ESPACE INTENS Blue dCi 160 EDC.
Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 45.375, min
korting (2) van € 5.675, min recyclagepremie (3) van € 1.500. (1), (2),
(3) zie p. 7B. Apple CarPlay™ is een merk van Apple inc.

Renault ESPACE vanaf

€ 38.200**

Afgebeeld model: ESPACE INITIALE PARIS Blue dCi 200 EDC. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 55.175.

€ 1.440 BTWi

ESPACE

INITIALE PARIS
Blue dCi 200 EDC

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.

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

KORTING  (2)

Wegklapbare trekhaak
Gemakkelijk inklapbaar dankzij een
geïntegreerd systeem. Onzichtbaar
wanneer ingetrokken en altijd
beschikbaar wanneer nodig.

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

€ 55.175
€ 6.365

€ 48.810
€ 1.500  

€ 47.310

6,4 - 8,5 l←100 km • 169 - 193 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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Nieuwe

Renault TALISMAN

Renault KOLEOS

Totale controle

Nieuwe Renault
TALISMAN vanaf

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

€ 26.590

**

Afgebeeld model: Nieuwe TALISMAN INITIALE PARIS Blue dCi 160 EDC. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 45.525.

TALISMAN
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.

INTENS
TCe 160 EDC GPF

KORTING  (2)

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3))

PRIJS BTWi
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€ 37.075

€ 1.500

€ 32.350

Parkeerhulp voor- en achteraan

Afzonderlijk instelbare automatische
airconditioning

Alu 18”-velgen

Alu 17”-velgen Celsium

LED-koplampen “Pure Vision” met
automatische onsteking

€ 119 BTWi
Inox
kofferdrempelbescherming
Kleedt en beschermt de laadzone.
Geeft je wagen tevens een nog
stoerdere en elegante toets.

5,2 - 7,9 l←100 km • 135 - 180 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

In de hoogte regelbare voorzetels,
met verstelbare lendensteun
en massagefunctie aan
bestuurderszijde
Renault Easy Link : multimediasysteem met aanraakscherm 7” in
kleur, navigatie 3D TomTom® LIVE
Nappa lederen stuurwiel
• Elektrische parkeerrem
•E
 lektrisch inklapbare
buitenspiegels in glanzend zwart
* Bij de eerst behaalde termijn. ** Nieuwe TALISMAN ZEN Blue dCi
120.Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 31.475,
min korting (2) van € 3.385, min recyclagepremie (3) van € 1.500. (1),
(2), (3) zie p. 7B.

ONTDEK
AL ONZE
AANBIEDINGEN
HIER:

Uitrusting
KOLEOS INTENS :

Renault handenvrije instap- en
startkaart

Renault Multi-Sense

€ 3.225

€ 33.850

Uitrusting
Nieuwe TALISMAN :

Achteruitrijradar

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

De SUV krachtig vanbuiten, verfijnd vanbinnen

Donkergetinte ruiten achteraan

* Bij de eerst behaalde termijn. ** KOLEOS ZEN Blue dCi 150 X-Tronic.
Aanbevolen basiscatalogusprijs zonder optie BTWi van € 38.175, min
korting (2) van € 4.790, min recyclagepremie (3) van € 1.500. (1), (2),
(3) zie p. 7B. Apple CarPlay™ is een merk van Apple inc.

€ 31.885**

Afgebeeld model: KOLEOS INTENS Blue dCi 150 X-Tronic. Aanbevolen catalogusprijs BTWi, opties inbegrepen: € 40.315.

Renault R-Link 2 multimediasysteem met aanraakscherm 8,7”,
navigatie TomTom® LIVE,
compatibel met Apple CarPlay™

• Dode hoek-waarschuwing
• Achteruitrijcamera en Easy Park
Assist
• Automatische omschakeling dim/
grootlichten
• Zelfdimmende
achteruitkijkspiegel
•E
 lektrisch inklapbare
buitenspiegels

Renault KOLEOS vanaf

€ 835 BTWi

KOLEOS

INTENS Blue
dCi 190 X-Tronic 4WD

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.

EASYDeal
0% JKP
+ 5 JAAR
GARANTIE (1)

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS

KORTING  (2)

Pack Focal Premium 6.1
Garandeert een krachtige klank van
onberispelijke kwaliteit voor een
perfecte weergave van alle soorten
muziek.

PRIJS KORTING INBEGREPEN

RECYCLAGEPREMIE  (3)

PRIJS BTWi

€ 42.450
€ 5.050

€ 37.400
€ 1.500  

€ 35.900

6,1 - 7,0 l←100 km • 160 - 184 g CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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