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WE ZIJN AL 113 JAAR VAN MENING DAT AUTO'S ALTIJD MOETEN
STAAN VOOR VOORUITGANG, ENTHOUSIASME EN DUURZAME
BETAALBARE MOBILITEIT VOOR IEDEREEN.

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
Onze relatie met de bestuurders en hun passagiers berust
op eenommegaande de originele versie
u per
eenvoudige gedachte: om populair te worden, moet een auto praktisch
en betrouwbaar zijn en aansluiten bij alle levensstijlen en verwachtingen.
vandiedeze
prijslijst op.
Daarom biedt Renault allround modellen, "auto's om in te leven",
voor
iedereen betaalbaar zijn. Vanaf de eerste modellen uit het Frankrijk van voor
de oorlog tot de naderende lancering van het eerste gamma elektrische
auto's, is ons doel om iedereen mobiliteit te gunnen.
We zijn er van overtuigd dat er een andere wereld mogelijk is. Een wereld
waarin de auto geen bedreiging meer vormt voor het milieu en een combinatie
biedt van mobiliteit, veiligheid en kwaliteit - voor iedereen.
Deze droom dragen we elke dag uit, omdat we nooit vergeten dat de passie
voor auto's onze grootste drijfveer is, en blijft. De auto moet afgestemd zijn
op het nut dat hij moet hebben voor bedrijf en bestuurder.
De auto's van vandaag en morgen liggen aan de basis van onze ambitie:
ervoor zorgen dat iedereen zich duurzaam zal kunnen verplaatsen.
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BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING

Celsium
• Beschermstrips op bumpers en portieren in carrosseriekleur en chroomkleurige
sierstrip in luchtinlaat vóór
• Halflederen TEP bekleding ‘Rio’ 1/2 leder afgewerkt met lichte stiksels, 1/2 stof,
middengedeelte afgewerkt met een Teflon® beschermlaag
• Carminat TomTom Live navigatie met kleurenscherm, joystick bediening vanaf
de middenconsole inclusief Europakaart, voorzien van HD Traffic inclusief
toegangsmogelijkheid tot TomTom Live services
• Radio 3D Sound by Arkamys® CD/MP3 4x30W met 4 luidsprekers +
4 tweeters en audio connection box met MP3 speler aansluiting,
handsfree telefoonbediening van Bluetooth telefoons, ingegoten antenne
en satellietbediening achter het stuurwiel
• Lichtmetalen wielen 17" ‘Eptius’
• Renault Handsfree Card, inclusief afstandsbediening koplampen
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare buitenspiegels met hooglans
zwarte spiegelbehuizing
• Elektronisch geregelde airconditioning met bediening in de voorportieren
• Automatisch dimmende binnenspiegel met antiverblindingsfunctie
• Automatische activering van de ruitenwissers vóór met regensensor en van
de verlichting met lichtsensor
• Warmtewerende voorruit
• Extra getinte zijruiten achter (vanaf middenstijl) en achterrruit
• ABS-remsysteem met elektronische remkrachtverdeler EBV met
noodstopbekrachtiging
• Elliptische halogeenkoplampen met LED-dagrijverlichting

INITIALE (=Celsium +)
• Metaallak inclusief buitenspiegels in carrosseriekleur
• Rundlederen bekleding* Carbone foncé, harmonie Carbone foncé
• Elementen met aluminiumlook in stuurwiel
• Dorpelsierlijst bij achterklep met aluminiumlook
• Lichtmetalen wielen 17" ‘Novadis’
• Variabele stuurbekrachtiging
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare buitenspiegels met geheugen
en spiegelbehuizing in carrosseriekleur

* Lederen bekleding m.u.v. zij- en achterkant van de stoel, deze zijn uitgevoerd in kunstleder TEP

• Elektronisch Stabiliteits Programma ESP, onderstuurcontrole en
anti-slipregeling ASR
• Automatische activering van de alarmlichten bij een noodstop
• Airbag bestuurder en passagier (uitschakelbare passagiersairbag in dashboard)
• Zijairbags vóór
• Automatische vergendeling van de portieren bij het wegrijden (uitschakelbaar)
• Snelheidsregelaar/-begrenzer
• Automatische parkeerrem
• Elementen met aluminiumlook in stuurwiel
• Bandenreparatieset
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare buitenspiegels, aan
bestuurderzijde asferisch
• Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter (met sneltoets en antiklemfunctie
voor bestuurder)
• Captain chairs vóór, in hoogte verstelbaar met verstelbare armsteun;
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
• Lederen bekleding van stuurwiel en versnellingspookknop
• Rugleuning voorstoelen verstelbaar tot slaapstand en voorzien van
vliegtuigtafeltjes en insteekvakken
• Slide & Lock’ bevestigingssysteem, waarbij de achterstoelen op elke gewenste
plaats in rails kunnen worden geplaatst en verschoven
• 3 achterstoelen met ingebouwde autogordels, in hoogte verstelbare ‘komma’
vormige hoofdsteunen, als tafeltje opklapbaar, eenvoudig uitneembaar
• Achterstoelen geschikt voor Isofix-kinderzitje
• 6 zitplaatsen : 1 Extra achterstoel (alleen bij Grand Espace)

Beste lezer,

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdsteunen voorstoelen in hoogte verstelbaar met instelbare hellingshoek
Zonneklep met afschermbare make-up spiegel bestuurder en passagier
Middenconsole met opbergruimte voorzien van klepje en bekerhouders
Opbergkastjes met klep boven op dashboard; links en rechts
Dashboardkast met klep aan passagierszijde
Oprolbaar bagagedek in bagageruimte
Dakdragers in carrosseriekleur, dwarsgeplaatst en verplaatsbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Portierhandgrepen chroomkleurig met satijnglans
Elektrisch kinderslot op achterportieren
Tankklep met ingebouwde tankdop
Stuurwiel verstelbaar in hoogte en diepte
Stuurbekrachtiging
Boordcomputer
Centraal elektronisch instrumentenpaneel met toerenteller
Vertraagde uitschakeling van de koplampen
Binnenverlichting met vertraagde uitschakeling
Verlichting voetenruimte vóór
Verlichting bagageruimte en binnenzijde achterklep
Mistlampen in voorbumper

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

Sneltoets en antiklemfunctie op alle ruiten
Parkeersensoren vóór en achter
Verlichting aan de onderzijde van de voorportieren bij het openen
Bi-xenon koplampen dim- en grootlicht met koplampsproeiers en dynamische
hoogteverstelling voorzien van LED-dagrijverlichting
• Accessoiresaansluiting 12V in bagageruimte
• Elektronisch geregelde airconditioning met bediening in de vooren achterportieren
• Hoes versnellingspook van leder

CELSIUM

•
•
•
•

Elektrisch verwarmbare ruitensproeiers
Instaplijst bij voorportieren met aluminiumlook ‘Initiale’
6 Zonnegordijnen (2 achterruit + 2 zijruiten achter + 2 bij achterportieren)
Elektrisch verstelbare voorstoelen (in hoogte- en lengterichting en rugleuning);
bestuurderstoel en buitenspiegels met geheugenfunctie
• Elektrisch verwarmbare voorstoelen
• Middenconsole uitgevoerd in hoogglans zwart voorzien van Initiale logo

INITIALE
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VERSIEPRIJZEN ESPACE
Motor
2.0T 16V 170
dCi 150 FAP
dCi 150 FAP Automaat
dCi 175 FAP Automaat

Uitvoering

ENERGIELABEL

CO2**

CATALOGUSPRIJS
Netto €

BTW
€

BPM*
€

CONSUMENTENPRIJS
INCL. BTW en BPM €

Celsium

D

204

22 977,20

4 365,67

12 647,13

39 990,00

Initiale

D

204

28 049,67

5 329,44

13 610,90

46 990,00

Celsium

C

170

25 569,96

4 858,29

13 061,75

43 490,00

Initiale

C

170

30 642,42

5 822,06

14 025,52

50 490,00

Celsium

E

189

24 238,07

4 605,23

16 646,69

45 490,00

Initiale

E

189

29 310,54

5 569,00

17 610,46

52 490,00

Celsium

E

189

25 325,03

4 811,76

16 853,22

46 990,00

Initiale

E

189

30 397,49

5 775,52

17 816,98

53 990,00

* In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege het energielabel, de CO2-uitstoot en de fijnstofuitstoot verwerkt.
** Gemiddelde CO2 uitstoot g/km (volgens EG-richtlijn 2004/3).

Beste lezer,

VERSIEPRIJZEN GRAND ESPACE
Motor
2.0T 16V 170

Uitvoering

ENERGIELABEL

CO2**

CATALOGUSPRIJS
Netto €

BTW
€

BPM*
€

CONSUMENTENPRIJS
INCL. BTW en BPM €

C

204

24 064,16

4 572,19

12 853,65

41 490,00

C

204

29 136,62

5 535,96

13 817,42

48 490,00

C

170

26 656,91

5 064,81

13 268,27

44 990,00

C

170

31 729,38

6 028,58

14 232,04

51 990,00

D

189

25 325,03

4 811,76

16 853,22

46 990,00

D

189

30 397,49

5 775,52

17 816,98

53 990,00

Celsium

D

189

26 411,99

5 018,28

17 059,74

48 490,00

Initiale

D

189

31 484,45

5 982,05

18 023,51

55 490,00

Celsium
Initiale

dCi 150 FAP

Celsium
Initiale

dCi 150 FAP AUTOMAAT

Celsium
Initiale

dCi 175 FAP AUTOMAAT

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

* In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege het energielabel, de CO2-uitstoot en de fijnstofuitstoot verwerkt.
** Gemiddelde CO2 uitstoot g/km (volgens EG-richtlijn 2004/3).
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OPTIES
CATALOGUSPRIJS
Netto €
Btw €

BPM €

CONSUMENTENPRIJS €

123,22

123,22

895,00

503,62

95,69

95,69

695,00

O

865,94
358,70
68,84

164,53
68,15
13,08

164,53
68,15
13,08

1 195,00
495,00
95,00

Beste lezer,
O

●

721,01

136,99

136,99

995,00

Upgrade naar: Elektronisch geregelde airconditioning met bediening op de voor- én achterportieren

O3

●

Oprolbare zonneschermen voor de zijruiten van de achterportieren (totaal 2x)

O

●

Oprolbare zonneschermen voor de zijruiten van de achterportieren, achterste zijruiten en achterruit (totaal 6x)

O

●

Armleuningen achter (6x), afneembaar en in helling verstelbaar

O

O

O

●

-

O

213,77
141,30
213,77
431,16
286,23
0,00

40,62
26,85
40,62
81,92
54,38
0,00

40,62
26,85
40,62
81,92
54,38
0,00

295,00
195,00
295,00
595,00
395,00
0,00

O2

-

721,01
1 445,65
1 010,87
2 025,36

136,99
274,67
192,07
384,82

136,99
274,67
192,07
384,82

995,00
1 995,00
1 395,00
2 795,00

1 083,33
213,77
213,77

205,83
40,62
40,62

205,83
40,62
40,62

1 495,00
295,00
295,00

Celsium

Initiale

Pack Lumière: Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuifdak met elektrisch zonnescherm +
volwaardig reservewiel. De totale waarde van dit pakket bedraagt € 1495,- UW VOORDEEL IS € 600,-

O

O

648,55

Pack Securité: Zijairbags achter (zitrij 2) + Bandenspanning-controlesysteem + Bagagescheidingsnet.
De totale waarde van dit pakket bedraagt € 885,- UW VOORDEEL IS € 190,-

O1

O

Bi-xenon koplampen dim- en grootlicht met koplampsproeiers en dynamische hoogteverstelling

O

●

Parkeersensoren achter

O

●

Volwaardig reservewiel

O

ACTIEPAKKETTEN

VEILIGHEID

EXTERIEUR
Metaallak inclusief buitenspiegels in carrosseriekleur

INTERIEUR

Elektrisch verwarmbare voorstoelen
Bekleding rundleder beige

EXTRA ACHTERSTOELEN
Zitplaatsen - 1 extra achterstoel 1/2 leder, 1/2 stof (Espace/Grand Espace)
Zitplaatsen - 2 extra achterstoelen 1/2 leder, 1/2 stof (Espace)
Zitplaatsen - 1 extra achterstoel geperforeerd leder (Espace/Grand Espace)
Zitplaatsen - 2 extra achterstoelen geperforeerd leder (Espace)

COMFORT

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
O

-

O2
O

Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuifdak met elektrisch zonnescherm

O

O

Variabele stuurbekrachtiging

O4

●

Apart te openen achterruit

O

O

● = standaard, O = optie, - = niet leverbaar
1

Alleen in combinatie met de upgrade naar oprolbare zonneschermen voor de zijruiten van de achterportieren.
De Grand Espace is standaard voorzien van 6 zitplaatsen.
3
Alleen in combinatie met oprolbare zonneschermen (naar keuze 2x of 6x).
4
Standaard op dCi 175 Automaat.
2
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UITRUSTING EN OPTIES ESPACE & GRAND ESPACE
VERSIES ESPACE EN GRAND ESPACE
VEILIGHEID

CELSIUM

INITIALE

ABS-remsysteem met elektronische remkrachtverdeler (EBV) met noodstopbekrachtiging

●

●

Elektronisch Stabiliteits Programma ESP, onderstuurcontrole en anti-slipregeling ASR

●

●

Bandenspanning-controlesysteem

O

1

O

Automatische activering van de alarmlichten bij een noodstop

●

●

Veilgheidsgordels voorstoelenin hoogte verstelbaar met dubbele gordelspanners

●

●

In achterstoelen geïntegreerde driepunts veiligheidsgordels met krachtbegrenzer

●

●

Hoofdsteunen voorstoelen in hoogte verstelbaar met instelbare hellingshoek

●

●

In hoogte verstelbare 'komma' vormige hoofdsteunen op achterstoelen

●

●

Adaptieve airbag bestuurder en passagier (uitschakelbare passagiersairbag in dashboard)

●

●

Zijairbags vóór

●

●

Gordijnairbag s vóór en 2e zitrij

●

●

Zijairbags achter (2e zitrij)

O

O

Achterstoelen geschikt voor Isofix-kinderzitje

●

●

Beste lezer,

1

●

●

O

1

O

Dakdragers in carrosseriekleur, dwarsgeplaatst en verplaatsbaar

●

●

Bumpers in carrosseriekleur

●

●

Automatische vergendeling van de portieren bij het wegrijden (uitschakelbaar)
Bagagescheidingsnet

1

EXTERIEUR

Portierhandgrepen chroomkleurig met satijnglans
Metaallak inclusief buitenspiegels in carrosseriekleur
Chroomkleurige sierstrip in voorbumper
Tankklep met ingebouwde tankdop
Privacy glass achterruiten vanaf middenstijl
Lichtmetalen wielen 17"
Bandenreparatieset
Volwaardig reservewiel (maximum 130 km per uur)

INTERIEUR

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
●

●

O

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

O

O

Halflederen TEP bekleding 'Rio' 1/2 leder afgewerkt met lichte stiksels, 1/2 stof , middengedeelte afgewerkt met een Teflon® beschermlaag

●

-

Rundlederen bekleding* Carbone foncé, harmonie Carbone foncé

-

●

●

●

Dashboard voorzien van hooglanszwarte afwerkingsdetails

-

●

●

●

Elementen met aluminiumlook in stuurwiel

●

●

Hoes versnellingspook van leder

O

1

●

Automatische parkeerrem

●

●

Stuurwiel verstelbaar in hoogte en diepte

●

●

Stuurbekrachtiging

●

-

Variabele stuurbekrachtiging

O

●

Boordcomputer

●

●

Snelheidsregelaar/-begrenzer

●

●

Centraal elektronisch instrumentenpaneel met toerenteller

●

●

Parkeersensoren achter

O

●

Parkeersensoren vóór

-

●

Renault Handsfree Card, inclusief afstandsbediening koplampen en elektrische kinderbeveiliging voor achterportieren

●

●

Dorpelsierlijst bij achterklep RVS

-

●

Dorpelsierlijst bij voorportieren aluminiumkleurig 'Initiale'

-

●

Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuifdak met elektrisch zonnescherm

O

O

Middenconsole uitgevoerd in hoogglans zwart voorzien van Initiale logo
Lederen bekleding van stuurwiel en versnellingspookknop

COMFORT

Apart te openen achterruit
Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter (met sneltoets en antiklemfunctie voor bestuurder)
Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter (met sneltoets en antiklemfunctie op alle ruiten)

www.EU-Import.nl
O

O

●

-

-

●

O

-

Oprolbare zonneschermen voor de zijruiten van de achterportieren, achterste zijruiten en achterruit (totaal 6x)

O

●

Zonneklep met afschermbare make-up spiegel bestuurder en passagier

●

●

Accessoiresaansluiting 12V in opbergruimte onder armsteun links rij 3

●

●

Oprolbare zonneschermen voor de zijruiten van de achterportieren (totaal 2x)
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VERSIES ESPACE EN GRAND ESPACE
OPBERGRUIMTES

CELSIUM

INITIALE

Middenconsole met opbergruimte voorzien van klepje en bekerhouders

●

●

Opbergkastjes met klep boven op dashboard; links en rechts

●

●

Dashboardkast met klep aan passagierszijde

●

●

Kaartenbakken in voorportieren met ruimte voor 1,5 l. fles

●

●

Kaartenbakken in achterportieren

●

●

Houders voor beker/asbak op wielkasten achter links en rechts

●

●

Opbergruimte onder armsteun links bij zitrij 3

●

●

Insteekvakken in rugleuning voorstoelen

●

●

Oprolbaar bagagedek

●

●

STOELEN
Rugleuning voorstoelen verstelbaar tot slaapstand en voorzien van vliegtuigtafeltjes en insteekvakken

●

-

Captain chairs vóór, in hoogte verstelbaar met verstelbare en afneembare armsteunen; bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun

●

●

Elektrisch verstelbare voorstoelen (in hoogte- en lengterichting en rugleuning); bestuurderstoel en buitenspiegels met geheugenfunctie

-

●

Elektrisch verwarmbare voorstoelen

O

●

'Slide & Lock' bevestigingssysteem, waarbij de achterstoelen op elke gewenste plaats in rails kunnen worden geplaatst en verschoven

●

●

3 achterstoelen met ingebouwde autogordels, in hoogte verstelbare 'komma' vormige hoofdsteunen, als tafeltje opklapbaar, eenvoudig uitneembaar
(Grand Espace uitvoeringen hebben standaard 4 achterstoelen)

●

●

1 extra achterstoel

(De Grand Espace is standaard uitgevoerd met 6 stoelen)

O

O

2 extra achterstoelen

(nvt op Grand Espace, deze is standaard uitgevoerd met 6 stoelen)

Armleuningen achter (6x), afneembaar en in helling verstelbaar

AIRCONDITIONING

Beste lezer,

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
O

O

O

O

●

-

O

●

Vertraagde uitschakeling van de koplampen; deze blijven desgewenst enige tijd na het verlaten van de auto nog branden

●

●

Binnenverlichting met vertraagde uitschakeling

●

●

●

●

●

●

●

●

Elektronisch geregelde airconditioning met bediening in de voorportieren
Elektronisch geregelde airconditioning met bediening in de voor- en achterportieren

LICHT EN ZICHT

Verlichting voetenruimte vóór
Verlichting bagageruimte en binnenzijde achterklep
Verlichting aan de onderzijde van de voorportieren bij het openen

-

●

Automatische activering van de ruitenwissers vóór met regensensor en van de verlichting met lichtsensor

●

●

Mistlampen vóór

●

●

Verlichting aan de onderzijde van de achterportieren bij het openen

Elliptische halogeenkoplampen met LED-dagrijverlichting

●

-

Bi-xenon koplampen dim- en grootlicht met koplampsproeiers en dynamische hoogteverstelling voorzien van LED-dagrijverlichting

O

●

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, aan bestuurderzijde asferisch en met sensor buitentemperatuur

●

●

Automatisch dimmende binnenspiegel met antiverblindingsfunctie

●

●

Radio 3D Sound by Arkamys® CD/MP3 4x30W met 4 luidsprekers + 4 tweeters en audio connection box met MP3 speler aansluiting, handsfree telefoonbediening van Bluetooth telefoons,
ingegoten antenne en satellietbediening achter het stuurwiel

●

●

Carminat TomTom Live navigatie met kleurenschermen, joystick bediening vanaf het middenconsole inclusief Europakaart, voorzien van HD Traffic inclusief toegangsmogelijkheid
tot TomTom Live services

●

●

COMMUNICATIE

●
1

= Standaard O = Optie - = Niet leverbaar
Onderdeel van het Pack Securité
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TECHNISCHE GEGEVENS ESPACE & GRAND ESPACE
MOTOREN

Aantal zitplaatsen Espace
Aantal zitplaatsen Grand Espace

BENZINE
2.0 16V T
170

2.0 dCi
150 FAP

DIESEL
2.0 dCi
150 FAP Aut.

2.0 dCi
175 FAP Aut.

5/6/7
6/7

5/6/7
6/7

5/6/7
6/7

5/6/7
6/7

1998
82,7 x 93
4 / 16
9,8 : 1
125 (170)/
5000
270 / 3250
Sequentieel Multipoint
Euro loodvrij
Euro 5
n.v.t.

1995
90 x 84
4 / 16
16 : 1
110 (150)/
4000
340 / 2000
Direct ingespoten Common Rail + turbo
Diesel
Euro 5
ja

1995
90 x 84
4 / 16
16 : 1
110 (150)/
4000
340 / 2000
Direct ingespoten Common Rail + turbo
Diesel
Euro 5
ja

1995
90 x 84
4 / 16
16 : 1
127 (175)/
3750
360 / 1750
Direct ingespoten Common Rail + turbo
Diesel
Euro 5
ja

6

Aut. 6

Aut. 6

MOTOR
Cilinderinhoud (cm3)
Boring x slag (mm)
Aantal cilinders/aantal kleppen
Compressieverhouding
Max. vermogen: kW (DIN pk)/
bij t/min
Max. koppel Nm/ bij t/min
Type injectie
Soort brandstof
Emissienorm
Roetfilter

VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen vooruit

BESTURING
Stuurbekrachtiging
Variabele stuurbekrachtiging optie
Variabele stuurbekrachtiging standaard
Diameter draaicirkel tussen troittoirs (m) - Espace
Diameter draaicirkel tussen troittoirs (m) - Grand Espace

WIELOPHANGING
Voortrein
Achtertrein

BANDEN
Bandenmaat

REMSYSTEEM
ABS met noodstopbekrachtiging
Rembekrachtiging, dubbel
Geventileerde schijfremmen vóór, diameter (mm)
Schijfremmen achter, diameter (mm)

I NHOUDEN
Bagageruimte Espace - opstelling 2/5/7 stoelen
Bagageruimte Grand Espace - opstelling 2/5/7 stoelen
Brandstoftank (l)

Beste lezer,
6

Standaard
Celsium
Initiale
11,0
11,4

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
Type McPherson met schroefveer
Half stijf profiel gestuurd door twee lengtearmen, met Panhard-stang

225/55 R17

225/55 R17

225/55 R17

225/55 R17

324/28
300/11

324/28
300/11

Standaard

Standaard
308/28
300/11

324/28
300/11

2860 / 650 / 291
3050 / 780 / 456
83

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h)
Acceleratie 0 tot 100 km/h (s)

205
9,7

194
10,6

188
12,4

198
11,1

11,6 (8,6)
11,6 (8,6)
7,2 (13,9)
7,2 (13,9)
8,8 (11,4)
8,8 (11,4)
204
204
-

8,2 (12,2)
8,2 (12,2)
5,7 (17,5)
5,7 (17,5)
6,5 (15,4)
6,5 (15,4)
170
170
0,98

9,3 (10,8)
9,3 (10,8)
6,1 (16,4)
6,1 (16,4)
7,2 (13,9)
7,2 (13,9)
189
189
1,15

9,3 (10,8)
9,3 (10,8)
6,1 (16,4)
6,1 (16,4)
7,2 (13,9)
7,2 (13,9)
189
189
1,15

1660/1710**
1715/1760**
2475/2520**
2530/2555**
4050/4100**
4100/4150**
2000
2000
750
750

1755/1800**
1805/1850**
2555/2605**
2610/2655**
4150
4200/4250**
2000
2000
750
750

1790 / 1835**
1845 / 1880**
2600 / 2640**
2625 / 2665**
4150 / 4200**
4250
2000
2000
750
750

1790 / 1835**
1845 / 1880**
2600 / 2640**
2625 / 2665**
4150 / 4200**
4250
2000
2000
750
750

BRANDSTOFVERBRUIK IN LITERS PER 100 km (km/liter) VOLGENS EG RICHTLIJN 2004/3
Stadsrit (koude start) - Espace
Stadsrit (koude start) - Grand Espace
Buitenwegrit - Espace
Buitenwegrit - Grand Espace
Gecombineerd gebruik (stadsrit, buitenwegrit) - Espace
Gecombineerd gebruik (stadsrit, buitenwegrit) - Grand Espace
CO2 emissie (g/km) - Espace
CO2 emissie (g/km) - Grand Espace
Fijnstof emissie (mg/km)

GEWICHTEN (kg)
Leeg rijklaar gewicht - Espace
Leeg rijklaar gewicht - Grand Espace
Max. toelaatbaar gewicht - Espace
Max. toelaatbaar gewicht - Grand Espace
Max. toelaatbaar treingewicht - Espace
Max. toelaatbaar treingewicht - Grand Espace
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, geremd 1 - Espace
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, geremd 1 - Grand Espace
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, ongeremd - Espace
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, ongeremd - Grand Espace

www.EU-Import.nl

1

Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als bovengenoemd treingewicht (beladen auto + beladen aanhanger) niet wordt overschreden.
* Niet leverbaar op Grand Espace
** Afwijkende waarden voor uitvoeringen met panoramisch glazen dak
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AFMETINGEN

940

913
1045
2024

562

1021

2803(1)
4656(3)

832(2)

Beste lezer,

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
1564

1570

1420

1103

1801

1174

1574

1556

www.EU-Import.nl
Eenheid in mm
Afmetingen Grand Espace : (1) 2868 ; (2) 967 ; (3) 4856
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ALGEMEEN
Kosten rijklaar maken
Alle consumentenprijzen zijn inclusief BTW en BPM. Voor
kosten rijklaar maken (excl. brandstof en incl. gevarendriehoek,
lifehammer, graveren ruiten, transportkosten, nulbeurt, deconser
veren en poetsen, kentekenplaten, handling- en admini
stratiekosten) wordt door de dealer onderstaand bedrag in
rekening gebracht (prijs incl. BTW):

Espace € 770,Renault behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving de prijzen, modellen, alsmede de technische
eigenschappen, uitrusting en accessoires te wijzigen. Alle
genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen “af importeur”.

Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage en leges
Sinds 1 januari 1995 wordt een verwijderingsbijdrage, die wettelijk
verplicht is op grond van de Wet Milieubeheer, in rekening
gebracht. Vanaf 1 juli 2010 bedraagt deze € 45,- incl. BTW.
De verwijderingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling
Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG,
FOCWA, STIBA en SVN).
Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld
auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op
milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het
materiaal. De wettelijke verplichting van de verwijderingsbijdrage
financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes
ten bate van een schoner milieu.
Sinds 1 januari 1998 worden van overheidswege leges
kenteken- bewijs en afdracht tenaamstelling in rekening
gebracht. Vanaf 1 januari 2010 bedragen deze € 38,- voor
afgifte deel IA (voertuigbewijs; het voormalige deel I) en € 9,25
voor afgifte deel IB (tenaamstellingsbewijs; het voormalige
deel II). Over de leges wordt geen BTW berekend.

Verzekeringskosten
In de netto catalogusprijs is een bedrag van € 66,- begrepen ten
behoeve van de verzekeringskosten. Over de verzekeringskosten
wordt geen BPM berekend.
In Nederland bestaan zo’n 200 Renault-dealerbedrijven en er is
er dus altijd wel één bij u in de buurt. Een Renaultdealerbedrijf
beschikt over gespecialiseerd personeel dat op de hoogte is van
de laatste technieken en gebruik maakt van efficiënte diagnoseapparatuur. Daarnaast biedt Renault u een aantal diensten dat het
rijden met een Renault nóg plezieriger maakt.

Beste lezer,

BPM PERSONENAUTO’S

Het eventueel uit de gewijzigde bpm-wetgeving voortvloeiende
bedrag is verwerkt in de consumentenprijzen van deze prijslijst.
In de praktijk kan het voorkomen, dat een in deze prijslijst
genoemde energie-efficiëntieklasse, CO 2-uitstoot en/of
fijnstofuitstoot niet overeenkomt met de definitieve door het RDW
gehanteerde waarde waardoor het vastgestelde bpm-bedrag op
het moment van tenaamstelling van het kenteken kan afwijken
van het in deze prijslijst genoemde bedrag. Dit kan ontstaan
door wijzigingen in de specificaties van het product of door de
aanpassing van de berekeningsmethode van de overheid. Renault
Nederland en haar verkooporganisatie zijn in dat (eventuele) geval
niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. Mogelijke
verschillen zijn te allen tijde voor rekening van de koper. Tevens
verwijzen wij u naar de relevante algemene leveringsvoorwaarden
van de BOVAG.

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

Per 1 januari 2011 is van overheidswege een maatregel
opgenomen in de bpm-wetgeving die effect heeft op het bpmbedrag van personenauto’s. Vanaf deze datum is er sprake van
een bpm-percentage van 19,0%. Tevens is er sprake van een
bpm-toeslag, welke gekoppeld is aan de absolute CO2-uitstoot
van de betreffende auto.

De toeslag met betrekking tot de absolute CO2-uitstoot van de
betreffende auto wordt aan de hand van verschillende schijven
berekend. Indien de betreffende benzinepersonenauto een CO2uitstoot heeft hoger dan 110 g/km, wordt er per gram CO2-uitstoot
een bepaald bedrag betaald. Voor dieselpersonenauto’s ligt deze
ondergrens op 95 g/km.

2011

Benzine

Diesel

€

1e schijf CO2 uitstoot g/km

111 - 180

96 - 155

61

2e schijf CO2 uitstoot g/km

181 - 270

156 - 232

202

3e schijf CO2 uitstoot g/km

≥ 271

≥ 233

471

In de onderstaande tabel staan de verschillende drempelwaarden
CO2-uitstoot weergegeven met het bijbehoorde toeslagsbedrag
per g/km CO2.

Per 1 januari 2010 zijn zeer zuinige personenauto’s,
benzinepersonenauto’s ≤ 110 g/km CO2 en dieselpersonenauto’s
≤ 95 g/km CO2, vrijgesteld van een CO2 gerelateerde toeslag
bovenop het bpm-percentage. Auto’s die net buiten deze
categorie vallen, benzineauto’s met een CO2-uitstoot van 111 t/m
120 g/km en dieselpersonenauto’s met een CO2-uitstoot van
96 t/m 120 g/km, ontvangen een korting van € 500,- op het
totale bpm-bedrag.
Eveneens geldt per 1 januari 2011 voor benzinepersonenauto’s
een korting van € 824,- en voor dieselpersonenauto’s een toeslag
van € 1.526,- op het totale bpm-bedrag.
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WIE ANDERS DAN RENAULT
KAN U ZÓ GOED VAN
DIENST ZIJN
GARANTIE*
Renault geeft op al haar nieuwe Espace personenauto’s, vanaf
de datum van aflevering, standaard 3 jaar fabrieksgarantie of
150.000 kilometer, waaronder gratis reparaties en hulpverlening
vallen. De Renault-dealer geeft 12 maanden garantie op alle
reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Renault geeft
op al haar personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar
lakgarantie.
Renault route service. Renault Route Service is 24 uur per
dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar
om u te helpen als uw auto strandt met pech of schade. De
Renault-dealer zorgt voor vlotte reparatie en Renault Route
Service zorgt voor onderdak of vervangend vervoer**.
In Nederland belt u het gratis telefoonnummer 0800-0303.
Renault GarantiePlus contract**. Kiest u voor extra rust en zekerheid,
dan kiest u voor het Renault GarantiePlus Contract. Met het Renault
GarantiePlus Contract verlengt u uw standaard garantie van
24 maanden met een aanvullende garantieperiode tot 4 jaar met
een maximale kilometerstand van 100.000 km. U kunt gedurende
de looptijd van uw GarantiePlus Contract tevens kosteloos gebruik
maken van de diensten van Renault Route -Service. En met de
GarantiePlus Pas, die u bij dit contract ontvangt, kunt u vrijwel overal
in Europa bij elke Renault-dealer terecht.
MODEL

RENAULT GARANTIE PLUS

ESPACE

4 jaar 100.000 km
€ 499

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault-dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantieen Onderhoudsboekje

FINANCIERING RENAULT FINANCIAL SERVICES
Een nieuwe Renault bereikbaar voor iedereen! Renault Financial
Services, huisbankier van Renault, helpt het u graag mogelijk maken.
Met speciaal samengestelde financieringen biedt Renault Financial
Services voor iedereen een aantrekkelijke financieringsoplossing
met messcherpe voorwaarden.

Beste lezer,

Renault Flex Plan: Deze financiering geeft u de mogelijkheid
zelf te bepalen hoeveel en hoe lang u wilt financieren en nog
belangrijker: hoeveel rente u wilt betalen. Het Renault Flex Plan
maakt het voor bijna alle Renault personenauto‘s mogelijk al tegen
1,9% effectieve rente op jaarbasis te financieren. Een aanbod waar
u niet omheen kunt! In onderstaande tabel ziet u overzichtelijk de
verschillende mogelijkheden binnen het Renault Flex Plan.

Renault a la Carte: het nieuwe rijden. Met Renault a la Carte
rijdt u iedere 2 of 3 jaar een nieuwe Renault. Uitgangspunt is
dat ú bepaalt wat uw maximale maandbudget is. Daarbovenop
weet u met de “Gegarandeerde Inruil Waarde” al op voorhand
precies wat de inruilwaarde van uw Renault is aan het einde
van uw financieringslooptijd. U betaalt dus alleen wat u gebruikt!
Vraag uw verkoopadviseur naar een offerte op maat!
De Renault dealer: uw gesprekspartner voor alle
financieringsmogelijkheden. Financieren is iets persoonlijks,
iedereen heeft verschillende wensen. Om goed inzicht te krijgen
in uw eigen behoeften en wensen op het gebied van financieren is
uw Renault dealer dé aangewezen gesprekspartner. Wenst u een
langere looptijd, een slottermijn of de mogelijkheid om het gehele
aanschafbedrag te financieren? Vraag uw verkoopadviseur naar de
mogelijkheden en deze maakt voor u graag een offerte op maat!

U heeft een preview van deze prijslijst
LEASING – kunt u
geopend. Onder deze preview
RENAULT BUSINESS FINANCE
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
Maximale looptijd in maanden
Effectieve rente op jaarbasis
Maximaal te financieren bedrag
in euro’s

24
1,9%

36
4,9%

60
6,9%

€ 20 000 € 20 000 € 20 000

Onderstaand rekenvoorbeeld maakt de maximale hoogte van de
maandtermijn per looptijd en rentepercentage inzichtelijk. Vraag
uw verkoopadviseur op welke modellen het Renault Flex Plan van
toepassing is.
Kredietsom

Looptijd in
maanden

Effectieve rente
op jaarbasis

Totale prijs
krediet

Maandlast*

€ 3.507
€ 5.657
€ 7.939
€ 8.359

24
36
48
48

1,9%
4,9%
6,9%
6,9%

€ 3.576
€ 6.084
€ 9.072
€ 9.552

€ 149
€ 169
€ 189
€ 199

* Het aflopend krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services,
handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer
30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Het financieringsaanbod
is geldig voor nieuwe particuliere Renault personenautoorders, vraag uw
dealer naar de voorwaarden. Effectieve rente op jaarbasis bedraagt 1,9%,
4,9% of 6,9% op jaarbasis, afhankelijk van looptijd en te financieren bedrag.
Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel.
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Het prospectus kunt u vinden op
www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil
zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient. Bij Financial
Lease staat de auto op uw balans en bent u dus economisch
eigenaar van de auto gedurende de looptijd van het leasecontract.
Deze financieringsvorm kent een vaste looptijd die volledig is af
te stemmen op de gebruiksduur van de auto. De auto kan voor
het volledige bedrag, exclusief BTW, gefinancierd worden met
eventueel gebruikmaking van een slottermijn. De maandelijkse
leasetermijn bestaat uit rente en aflossing. Door aan het einde van
het contract de slottermijn te voldoen, wordt u tevens de juridische
eigenaar van de auto.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen.
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken over aan
Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud en vervangend
vervoer zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een contract uitbreiden
met het gebruik van een brandstofpas. Full Operational Lease is een
“off balance” financieringsvorm waarbij Renault Business Finance
al uw zorgen uit handen neemt.
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Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen met Renault
Klant Relaties. U kunt ons telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800-0303, via onze website www.renault.nl,
of per post via het volgende adres: Renault Klant Relaties Postbus 75784 1118 ZX SCHIPHOL
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prijslijst op.
www.renault.nl
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ALLE PRIJZEN GELDEN BIJ AFLEVERING NA 1 JUNI 2011.
HIERMEE VERVALT DE PRIJSBROCHURE VAN MAART 2011 - 77 11 207 591 Boeingavenue 275-1119 PD Schiphol-Rijk/Postbus 75784-1118 ZX Schiphol/Tel. 0800-0303/Handelsregister Amsterdam 33102829

RENAULT ESPACE

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juni 2011) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of
prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en
afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen
en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen
bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
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