NYA

RENAULT
KANGOO
OCH EXPRESS

nya Renault Kangoo
öppning och praktiska lösningar

lastvolym upp till 3,9 m3 – lastlängd upp till 3 m

NYA RENAULT
KANGOO: Open
Sesame!
Jobbar du i stan? Är det bökigt att parkera
så att du fortfarande kommer åt att lasta
i och ur? NYA RENAULT KANGOO har svaret!
Nämligen den helt nya funktionen ”Open
Sesame by Renault®”, som kommer att
göra underverk i din arbetsdag. Med en
sidoöppning på över 1,4 meter kan du lasta
i och ur stora och otympliga saker, även när
du inte kommer åt bakdörrarna ordentligt.
ˁˌʴʾʴˁʺ˂˂Ѓˡˡ˦ˠ˘˗˕̷˗˘˛˘˟ˢ˖˛
svängbar mellanvägg, så att du alltid kan
välja det som passar dig bäst. I lastutrymmet
Ѓˡˡ˦˘ˡ˙̶˟˟˕˔˥˟˔˦˧˦˧˘˚˘ʟʸ˔˦ˬʼˡ˦˜˗˘˅˔˖˞ʟ˜
taket och ovanför passagerarsätet så att
det går att transportera långa föremål och
samtidigt få mer plats på golvet. Tack vare
en lastvolym på mellan 3,3 m³ och 3,9 m3
är det lätt att få plats med både utrustning,
material och varor i lastutrymmet på
NYA KANGOO.
3 platser fram och mobila kontoret

Easy Inside Rack

Open Sesame by Renault®: 1,45 m öppning på sidan

handsfree-kort

trådlös laddare

NYA RENAULT
KANGOO, tekniska
lösningar för alla
som har eget
Ingen tid att förlora! Du är egenföretagare
och vet vad som funkar bäst för dig! Med
induktionsladdaren laddar du enkelt din
smarttelefon medan du är ute och kör, utan
att behöva hålla ordning på en massa
˟˔˗˗˞˔˕˟˔˥ʡʼˁˌʴʾʴˁʺ˂˂Ѓˡˡ˦ˢ˖˞˦̷ʸ˔˦ˬʿ˜ˡ˞
8” multimediaskärm där du kan spegla din
smarttelefon, läsa meddelanden och ringa.
Här kan du också använda uppkopplad
navigering, med automatisk kartuppdatering,
˧˥˔Ѓ˞˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡˢ˖˛˔˞˧˨˘˟˟˔˕˥̶ˡ˦˟˘ˣ˥˜˦˘˥ʡʡʡ
ʹ͈˥̶ˡˡ˨˘˙˙˘˞˧˜˩˔˥˘˞͈˥ˡ˜ˡ˚Ѓˡˡ˦˘ˡ˗˜˚˜˧˔˟
backspegel. Här visas bilden från en kamera
baktill på din NYA KANGOO så att du kan se
vad som händer en bit bakom bilen. Nu kan
alla som kör skåpbil med plåtat skåp äntligen
˔ˡ˗˔˦˨˧ˢ˖˛˞̶ˡˡ˔˦˜˚˛˘˟˧˧˥ˬ˚˚˔
bakom ratten.
ʸ˔˦ˬ˃˔˥˞ʴ˦˦˜˦˧ʠ˦ˬ˦˧˘ˠ˘˧˦˞͈˧˘˥ˢˠ
parkeringen åt dig, med sensorer som läser
av hur parkeringsplatsen ser ut och mäter
upp om bilen får plats.
easylink multimediasystem med 8-tums skärm

Digital backspegel och hållare för smarttelefon

1. schemalägg laddningen och värm
upp kupén var du än befinner dig med
appen My Renault

nya Kangoo E-Tech
100 % eldriven skåpbil, utan
kompromisser

Open Sesame®-sidoöppning från Renault, modulär interiör, inbyggd
navigering; 3-sits framsäte med mobilt kontor – få alla innovationer
och fördelar från en Kangoo-skåpbil och dessutom i den 100%
eldrivna versionen E-Tech. Du kan förvärma passagerarutrymmet
eller starta luftkonditioneringen i förväg med programmerbar
temperatur via easy link, eller gör det på distans med appen
My Renault* samtidigt som du laddar bilen. Börja dagen med ett
fulladdat batteri och en bil som är redo.
* beroende på version.

1

1. laddningslucka
2. instrumentpanel med anpassningsbar 10” digital skärm

1

Upp till 300 km räckvidd

Med den nya 100 % eldrivna Renault Kangoo E-Tech får du upp till 300 km
räckvidd för dina dagliga körsträckor. När du kör finns det tre regenerativa
bromslägen som förlänger bilens räckvidd genom energiåtervinning
varje gång du motorbromsar eller bromsar. Du laddar bilen enkelt med
ombordladdaren på 22 kW. Anslut den 100 % eldrivna Renault Kangoo E-Tech
till en vanlig wall box för att maximera din körräckvidd på 3 h och 50 minuter.
Ont om tid? Då ska du satsa på 80kW snabbladdning*: det räcker med
30 minuter för att få 170 km räckvidd!
* med tillval snabbladdning

2

räckvidd

laddning

Med inspiration från innovationer inom forskning och utveckling tänjer den 100 % eldrivna Renault Kangoo E-Tech på gränserna för prestanda och effekt.
Dess bottenplatta har ett nytt 45 kWh litiumjonbatteri, vars kapacitet kan utnyttjas maximalt, och en 90 kW elmotor - vilket ger en räckvidd på upp
till 300 km blandad körning och upp till 410 km vid stadskörning.

Du har alltid tillgång till ett brett utbud av anpassade lösningar för att ladda hemma, på jobbet, ute på vägarna eller någon annanstans.
Den 100 % eldrivna Renault Kangoo E-Tech-skåpbilen levereras med en mode-3-laddkabel eller en kabel för vanligt vägguttag som kan användas i ett vanligt
hushållsuttag eller på en offentlig laddningsstation.
ladda hemma, på jobbet eller var du vill

offentliga laddstolpar

Ladda enkelt den 100 % eldrivna Renault Kangoo E-Tech via det vanliga elnätet med
en egen wallbox hemma, eller ett helt vanligt hushållsuttag.(1)
Med appen My Renault håller du alltid koll på räckvidden, sätter igång laddningen
direkt eller schemalägger den

Har du en tid att passa? Med appen My Renault hittar du den närmaste offentliga
laddningsstationen. När du är ute på längre resor laddar du upp till 170 km
extra räckvidd på bara 30 minuter på en snabbladdningsstation (med tillval
snabbladdning)

typ av
anläggning

klimatstyrning via app

regenerativ bromsning

eco-läge

Du styr funktionen var du än befinner dig med appen
My Renault och förvärmer förarutrymmet på vintern
och startar luftkonditioneringen på sommaren. Ännu
bättre när bilen är på laddning: funktionen får den
energi som krävs utan att ta den från batteriet.

Med den 100 % eldrivna Renault Kangoo E-Tech
används den energi som produceras när bilen
motorbromsar eller när bromsarna används för
att ladda batteriet.

I stadsmiljö optimerar eco-läget batteriets kapacitet.
Prestandahantering för jämnare körning som ger
bättre energiåtervinning och maximal körräckvidd.

laddningseffekt

kabel att använda

laddningstid
45 kWh batteri
50 km

170 km

300 km

Wallbox för hemmabruk

7,4 kW

mode-3-kabel ingår i köpet

1 h 10

3 h 35

7h

vanligt hemmauttag(1)

2,3 kW

Shuko-laddare ingår i köpet

3 h 50

11 h 35

22 h 30

offentlig laddningsstation

22 kW

mode-3-kabel ingår i köpet

24 min

1 h 10

2 h 25

offentlig snabbladdningsstation

80 kW

kabel är inkopplad till laddningsstationen

6 min

25 min

1 h 25

(1) inte avsett för konstant användning.

effektiva och praktiska
helt nya Renault Express

180° öppning

NYA RENAULT
EXPRESS är effektiv,
helt enkelt
Håller du på att starta företag? Är du på jakt
efter en praktisk skåpbil som är bra till mycket?
DÅ ÄR NYA RENAULT EXPRESS helt rätt för dig!
Skjutdörren på sidan går att öppna hela 716 mm
så att du lätt kommer åt att lasta i och ur.
De asymmetriska dörrarna går att öppna 180°,
nettovolymen är på 3,3 m³ och lastlängden
på 1,91 m med en full mellanvägg, NYA RENAULT
EXPRESS erbjuder det optimala förhållandet
mellan lastlängden och bilens totallängd. Du
kan lasta in upp till 3,7 m³ varor och material tack
vare det svängbara avskiljningsgallret och det
fällbara passagerarsätet.
DÅ ÄR NYA EXPRESS är helt enkelt bilen för dig.
lastlängd på 1,91 m

sidoöppning på 716 mm och en lastvolym på upp till 3,7 m3

stängt förvaringsfack ovanför ratten

NYA RENAULT
EXPRESS – ett
praktiskt perspektiv
Vill du få jobbet gjort snabbt och lätt?
NYA EXPRESS har all nödvändig utrustning och
praktiska detaljer. Invändigt gör den slimmade
instrumentbrädan att både du och dina
passagerare har gott om plats.
Låt NYA EXPRESS underlätta din vardag med
smarta funktioner och förarassistanssystem
som till exempel vidvinkelspegel, en stor konvex
spegel i solskyddet på passagerarsidan
som förbättrar sikten och gör att du kan se
sådant som mellanväggen annars döljer,
särskilt i korsningar.
Dödavinkelvarnaren är inkopplad i hastigheter
mellan 30 km/h och 140 km/h och varnar dig
automatiskt med en ljussignal om det ligger en
bil bredvid eller strax bakom som du inte ser i
ytterbackspegeln. Tillsammans minskar de här
båda funktionerna risken för att missa något i
de döda vinklarna.
Få tillgång till ett stort antal förvaringsutrymmen
och den senaste tekniken i form av induktiv
laddare och Easy Link multimediasystem med
8-tums skärm och möjlighet att spegla din
smarttelefon.
trådlös laddare

handskfack

förvaringsutrymme under taket, spegling av smarttelefon och digital backspegel

en skräddarsydd
lösning som rymmer
alla verktyg
Är du servicetekniker? Inred din bil som
en rullande verkstad. Säljer du livsmedel?
Satsa på en kylbil så att frukt och grönsaker
håller sig fräscha under transporten.
Kangoo och Express går att bygga om till
12 respektive 8 olika utföranden. Oavsett i
vilken bransch du är – hos oss hittar du rätt
transportbil för dina behov. Vi har ett stort
med påbyggare, alla med lång erfarenhet
av ombyggnationer som enligt kundernas
önskemål. Skräddarsydd på allvar!
Kangoo verkstad - Smart lösning med hyllor från Sortimo som maximalt utnyttjar Open Sesame-dörren!

Express verkstad

enklare körning och ökad säkerhet
Underlätta för dig själv på jobbet och förbättra din arbetsmiljö med nya Renault Kangoo och
˅˘ˡ˔˨˟˧ʸ˫ˣ˥˘˦˦ʡʻ̶˥Ѓˡˡ˦˘ˡ˟̷ˡ˚˥˔˗˦ˠ˔˥˧˔ˢ˖˛˔ˡ˩̶ˡ˗˕˔˥˔˙͈˥˔˥˦˧͈˗˦ˬ˦˧˘ˠ˦ˢˠ˚͈˥˗˜ˡ˔
resor både smidigare och säkrare.

*endast på Kangoo

Bild på Kangoo

Digital backspegelϝ˜˦˧̶˟˟˘˧˙͈˥˕˔˖˞˦ˣ˘˚˘˟Ѓˡˡ˦˘ˡ˗˜˚˜˧˔˟
skärm som visar bilden från en kamera baktill och ger dig full
koll bakom bilen även när du kör plåtat skåp.

Dödavinkel-varnaren är inkopplad i hastigheter mellan
30 km/h och 140 km/h och varnar dig automatiskt med en
ljussignal om det ligger en bil bredvid eller strax bakom som
du inte ser i ytterbackspegeln.

Filhållningsassistans* den här funktionen är aktiv i
hastigheter mellan 70 km/h och 160 km/h och korrigerar ratten
så att bilen återgår till körfältet om du kör över en heldragen
linje eller kör över en streckad linje utan att blinka först.

Släpstabiliseringen hjälper dig att hålla bilen rak när du
kör med släp. Systemet minskar släpets rörelser utan att
begränsa hastigheten och förbättrar väghållningen vid
kastvindar från sidan eller dåligt underhållen vägbana.

Dödavinkel-spegeln i solskyddet på passagerarsidan
förbättrar sikten och minskar effekten av döda vinklar
vid korsningar.

Backkameran skickar bilden till Easy Link-skärmen eller till
den invändiga backspegeln när du lägger i backen. Den väl
tilltagna storleken gör körningen både enklare och säkrare.

Easy Park Assist* system för handsfreeparkering gör att
parkeringen går som en dans. Bilen hittar en ledig plats och
parkerar åt dig. Du tar det bara lugnt.

Det aktiva panikbromsningssystemet AEBS* känner av bilar,
fotgängare och cyklister framför och från sidorna och stannar
bilen om en riskabel situation uppstår. Det har aldrig varit
säkrare att köra i stan, både på dagen och natten.

Handsfree*-funktionen låser och låser upp antingen
framdörrarna eller lastutrymmet.

carlab
färger
fälgar och däck
klädsel
motor
tillbehör
mått

Kangoo färger

Express färger
Glaciärvit (SL)

Urbangrå (SL)

Metallic Black (ML)*

Glaciärvit (SL)

Urbangrå (SL)

Pärlsvart (ML)

Highland-grå (ML)

Cassiopei grå (ML)*

Karminröd (ML)

Highland-grå (ML)

Kometgrå (ML)*

Järnblå (ML)

* kommer snart. SL = solidlack ML: metallic-lack. Fler specialkulörer på begäran. Fotona visar endast exempel och är inte juridiskt bindande.

Kangoo och Express fälgar

E-Tech-motorer
Kangoo E-Tech 120hk
Motorer
Cylindervolym (cm3)/antal cylindrar/ventiler
Maxeffekt kW EEC (hk) vid varv/min – normalt läge/eco-läge
Max. vridmoment Nm EEC vid varv/min
Typ av växellåda/antal växlar
Stop & Start och energiåtervinning vid bromsning

15” Carten navkapslar

15” Kijaro(1) navkapsel

16” Carten(1) navkapslar

16” Liman(1)(2) Flexwheel

Serviceintervall

Kangoo och Express klädsel

90 (120) / 45 (60)
245Nm
Steglös automat
3 energiåtervinnande bromslägen
40,000 km/2 år

Batteri
Batterigaranti

(1) Tillval (2) Endast till KANGOO

- / synchronous with coiled rotor

Nettolagringskapacitet (kWh)

8år/160 000 km
44

Räckvidd enligt WLTP blandad (km)(1)

upp till 300 km

Räckvidd enligt WLTP stadskörning (km)(1)

upp till 410 km

Ombordladdning

AC 22 kW

Snabbladdning (tillval)

DC 80 kW

Funktion
Maxhastighet (km/h)
0–100 km/h (s)

135
12

Styrning
Svängradie mellan trottoarer/mellan väggar (m)

11.31/11.75

Bromsar
Låsningsfria bromsar (ABS) med panikbromsningsassistans (EBA) och elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
Frambromsar: diameter x tjocklek/med elektrisk handbroms (mm)
Bakbromsar: diameter x tjocklek/med elektrisk handbroms (mm)

Standard
D280 x 24 / D296 x 26
D274 x 11 / D292 x 16

Däck
Däck/hjuldimension

195/65R15

Vikt(2)
Nyttolast(2) (kg)
Max. vikt på bromsat släp (kg)(2)
ʛʤʜʾ͈˥˥̶˖˞˩˜˗˗˘ˡ˕˘˥ˢ˥ˣ̷˩˔˟˗˞ˢˡЃ˚˨˥˔˧˜ˢˡʟ˞͈˥˦˧˜˟˦˔ˠ˧˩̶˗˘˥ˢ˖˛˟˔˦˧ʡʛʥʜˉ˜˞˧˘ˡ˕˘˥ˢ˥ˣ̷˩˔˟˗˨˧˥˨˦˧ˡ˜ˡ˚ʡ

Black Inti textilklädsel
(Kangoo Base Line)

Premium textilklädsel
(Kangoo Nordic Line)

Inti textilklädsel
(Express)

Upp till 461 kg
1500 kg

Kangoo motorer

Express motorer
TCe 130

Blue
dCi 95

Blue
dCi 115

Cylindervolym (cm3)/Antal cylindrar/Ventiler

1 333/4/16

1 461/4/8

1 461/4/8

Cylindervolym (cm3)/Antal cylindrar/Ventiler

Max. effekt kW EEC (hk) vid varv/min

96 (130)
vid 4 500

70 (95)
vid 3 000

85 (116)
vid 3 750

Max. effekt kW EEC (hk) vid varv/min

Max. vridmoment Nm EEC vid varv/min

240
vid 1 500

260
vid 1 750

270
vid 1 750

Max. vridmoment Nm EEC vid varv/min

Motorer

Insprutning
Bränsle och tankvolym
AdBlue®-tankvolym

Blue
dCi 75

Blue
dCi 95

1 461/4/8

1 461/4/8

55 (75)
vid 3 000–3 750

70 (95)
vid 3 000–3 750

220
vid 1 750–2 000

240
vid 1 750–2 000

Common Rail

Common Rail

Diesel – 50

Diesel – 50

Motorer

Direkt

Common Rail

Common Rail

Bensin – 54

Diesel – 54

Diesel – 54

-

18.6

18.6

Standard för avgasrening

6

Stop & Start

Som standard

Underhållsintervall

AdBlue®-tankvolym – endast dieselmotorer

17

17
Euro 6D-Full

Typ av växellåda

Manuell / automat

Antal växlar

Bränsle och tankvolym
Standard för avgasrening

Euro 6D-Full

Typ av växellåda

Insprutning

Manuell

Antal växlar

6 växlar

Stop & Start och energiåtervinning vid bromsning

Som standard

Underhållsintervall

Upp till 30 000 km/2 år

Funktion

Upp till 30 000 km/2 år

Funktion

Maxhastighet (km/h)

183

164

175

0–100 km/h (s)

11.8

13.6

12.04

Bränsleförbrukning och CO2(1)-utsläpp
Godkännandeprotokoll

Maxhastighet (km/h)

148.1

161.8

0–100 km/h (s)

16.3

13

Bränsleförbrukning och CO2(1)-utsläpp

WLTP(2)

Godkännandeprotokoll

WLTP(3)

Blandad körning (l/100 km) (min./max.)

Se prislista

Se prislista

Se prislista

Kombinerad bränsleförbrukning (l/100 km) (min./max./max. med camber)

Se prislistan

Se prislistan

CO2-utsläpp (g/km) (min/max)*

Se prislista

Se prislista

Se prislista

CO2-utsläpp (g/km) (min./max./max. med camber)

Se prislistan

Se prislistan

Styrning

Styrning

Svängradie mellan trottoarer (m)

11.31

Svängradie mellan trottoarer (m)

11.1

Svängradie mellan väggar (m)

11.75

Svängradie mellan väggar (m)

11.6

Bromsar

Bromsar
Låsningsfria bromsar (ABS) med panikbromsningsassistans (EBA)
och elektronisk stabilitetskontroll (ESC)

Låsningsfria bromsar (ABS) med panikbromsningsassistans (EBA)
och elektronisk stabilitetskontroll (ESC)

Standard

Ventilerade bromsskivor framtill: diameter x tjocklek (mm)
Trumbromsar bak: diameter (“)

Ventilerade bromsskivor framtill: diameter x tjocklek (mm) –
Trumbromsar bak: diameter (“)

Ventilerade skivor – D280 x 24 – Trum 9”

195/65R15

195/65R15

195/65R15

Last
Nyttolast(3) (kg)

Ventilerade skivor 280 x 24 – Trum 9”

Däck

Däck
Däck/hjuldimension

Standard

Däck/hjuldimension

185/65R15

Last
Se Renault.se beroende på version.

- = inte tillgängligt. (1) Bränsleförbrukningen, liksom CO2-utsläppen, godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. (2) WLTP (Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure): Detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört med NEDC-protokollet. (3) Nyttolasten beror på fordonets utrustning.

Nyttolast(3) (kg)

Upp till 600 kg

Upp till 600 kg

(1) Bränsleförbrukningen, liksom CO2-utsläppen, godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. (2) WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
Procedure): Detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört med NEDC-protokollet. (3) Nyttolasten beror på fordonets utrustning.

tillbehör

2.

3.

4.

5.

1. Träpaket premium. Hållbart trä på golvet, över
hjulhusen och sidoväggarna skyddar lastutrymmet
i din Kangoo och håller dig säker.
2. Takräcke i aluminium. Transportera lätt och säkert
upp till 100 kg på taket till din bil.
3. Dragkrokspaket. En lättmonterad dragkrok så att du
kan lasta allt du behöver få med dig på en släpkärra.
4. Gummimattor. Skydda golvet i
passagerarutrymmet med lättskötta,
vattentäta gummimattor.

1.

5. Stänkskydd bak och fram. Skyddar effektivt
nederdelen på din Kangoo mot lera och grus.

Kangoo och Express mått

Renault Pro+

Kangoo
1 446(2)
3 053(3)

14°
1 065

1 215

1 115

1 864

1 525

1 196(5)

1 810(4)

1 570

1 248

665

1 256(6)
635

169(1)
960

2 716

1 584

810

4 486

Lastutrymme

Kangoo

Lastvolym bakom plåtad/svängbar mellanvägg (dm3)
Lastvolym när den svängbara mellanväggen är öppen och passagerarsätet
nedfällt (dm3)
Höjd, dörrar (mm)

3 300
3 900

(1) Olastad markfrigång. (2) Sidoöppningens bredd. (3) Lastlängd med öppen gallervägg och fält
passagerarsäte. (4) Lastlängd bakom fast mellanvägg. (5) 700 mm från tröskelsteget. (6) 100 mm från
tröskelsteget. Mått i mm

1 893

Express

716(4)
2 360(5)

1 811
1 850(1)
1 100 1 893(2)

14°
1 048

1 404

1 416

1 915(6)

1 170
1 172(7)

781
569

160(3)
851

1 596

1 919
2 159

2 812

1 488

730

1 775

4 393

Lastutrymme
Lastvolym bakom plåtad/svängbar mellanvägg (dm3)
Lastvolym när den svängbara gallerväggen är öppen och passagerarsätet
nedfällt (dm3)
Höjd, dörrar (mm)

1 478

2 079

Express
3 300
3 700
1 844

(1) Med längsgående rails. (2) Med antenn. (3) Olastad markfrigång. (4) Sidoöppningens bredd. (5) Lastlängd
med öppet gallervägg och fält passagerarsäte. (6) Lastlängd bakom fast mellanvägg. (7) 700 mm från
tröskelsteget.

Renault Pro+,
proffsmärket
Renault har tillverkat transportbilar i över hundra år och jobbar
enträget vidare för att erbjuda företagskunderna innovativa
och användbara produkter och tjänster. Det var också därför
vi bestämde oss för att skapa Renault Pro+, ett expertmärke
för alla som kör transportbil. Alla modeller (Express, Kangoo,
ˇ˥˔Ѓ˖ˢ˖˛ˀ˔˦˧˘˥ʜ̶˥˨˧˙ˢ˥ˠ˔˗˘˙͈˥˔˧˧˨ˡ˗˘˥˟̶˧˧˔˗˜ˡ
˔˥˕˘˧˦˩˔˥˗˔˚ʡʼ˅˘ˡ˔˨˟˧ʠˡ̶˧˩˘˥˞˘˧Ѓˡˡ˦˗˘˧˩˜˦˦˔̷˧˘˥˙͈˥˦̶˟˝˔˥˘
som är specialister på Renault Pro+. Renault Pro+ har ett stort
nätverk av godkända påbyggare som anpassar bilen exakt
efter kundernas behov. Vi är också företagare, så vi vet exakt
vilka utmaningar du står inför.
specialister till din tjänst
En säljare som är specialist på transportbilar
En egen eftermarknadsrådgivare
Egen mottagning för företagskunder
ett lättare val
Komplett utställning av transportbilar
Provkörning utan tidsbokning
Kostnadsförslag inom 48 timmar, gäller även ombyggda bilar
Mobilitetsgaranti
Utökade verkstadstider
Service inom åtta timmar utan tidsbokning
Felsökning inom en timme
Lånebil i samma storleksklass

Upptäck nya Renault Kangoo transportbil och Express transportbil
www.renault.se
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