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GRAND MODUS

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.
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Belangrijkste standaarduitrusting Grand Modus
SÉRIE LIMITÉE NIGHT & DAY
■■
■■
■■
■■
■■

Tce 100
Specifiek Night & Day interieur met hoogglans zwarte
interieur details
Specifiek Night & Day exterieur met wieldoppen “Taranis”
in antracietgrijs en accenten grille in antracietgrijs
Buitenspiegels in antracietgrijs elektrisch verstelbaar
en verwarmbaar
Gordijnairbags vóór en achter

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Stuurwiel en versnellingspook met leder bekleed
Elektrisch bedienbare zijruiten achter
Mistlampen geïntegreerd in de voorbumper
Actieve bochtverlichting
Airconditioning met pollenfilter

■■
■■

Cruise control en snelheidsbegrenzer
Radio Renault 4x15W met CD/MP3-speler, incl. bedieningssatelliet aan de
stuurkolom, centraal display, 4 speakers (vóór en achter) en 2 tweeters vóór

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.
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versieprijzen GRAND MODUS
MOTOR

UITVOERING

BENZINE
TCe100
1.6 16V 110 Automaat

Série Limitée Night & Day
Série Limitée Night & Day

1
2

ENERGIELABEL

CO21

NETTO €

BTW €

C
F

125
179

13 190,25
11 559,67

2 769,95
2 427,53

CATALOGUSPRIJS
BPM 2 €
3 329,79
9 002,80

INCL. BTW en BPM €

BIJTELLING

19 290,00
22 990,00

25%
25%

Gemiddelde CO2 uitstoot g/km (volgens EG-richtlijn 715/2007)
In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege de CO2-uitstoot en de Euro 6 motoren verwerkt.

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.
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PAKKETTEN EN OPTIES GRAND MODUS
PAKKETTEN
Pack City:
n Elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
n Parkeersensoren achter
Waarde van dit pakket bedraagt €595 - U betaalt €495 : Uw voordeel is €100
Pack Clima:
n Elektronisch geregelde airconditioning
n Regen - en lichtsensor
Waarde van dit pakket bedraagt €595 - U betaalt €495 : Uw voordeel is €100
Pack Style Night & Day:
n Chroomkleurige grille vóór en lijst op achterklep
Waarde van dit pakket bedraagt €195 - U betaalt €95 : Uw voordeel is €100
OPTIES
VEILIGHEID
Volwaardig reservewiel 2
COMFORT
Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuif-/kanteldak met zonnescherm 5
Stoelverwarming
EXTERIEUR
Metaalkleur
Speciale lak met vernislaag Rouge Vif
Bumpers in carrosseriekleur delen in antraciet 3
Bumpers in carrosseriekleur delen in carrosseriekleur met satijnglans 4
15" Lichtmetalen wielen Kimono
Extra getinte zijruiten achter en achterruit
l = standaard, O = optie, - = niet leverbaar
1
= Alleen i.c.m. kleuren Blanc Glacier en Rouge Vif
2
= Volwaardig reservewiel niet leverbaar op TCe 100
3
= Verplicht bij kleur Blanc Glacier en Rouge Vif
4
= Niet in combinatie met kleur Blanc Glacier en Rouge Vif
5
= Alleen mogelijk op de 1.6 16V 110 Automaat

SÉRIE LIMITÉE NIGHT& DAY

NETTO €

BTW €

CATALOGUSPRIJS
BPM €

O

374,72

78,69

41,59

495,00

O

374,72

78,69

41,59

495,00

O1

71,92

15,10

7,98

95,00

O

147,62

31,00

16,39

195,00

753,22
147,62

158,18
31,00

83,61
16,39

995,00
195,00

450,42
147,62
0,00
0,00
450,42
185,47

94,59
31,00
0,00
0,00
94,59
38,95

50,00
16,39
0,00
0,00
50,00
20,59

595,00
195,00
0,00
0,00
595,00
245,00

Beste lezer,
O
O
O
O
O

l

INCL. BTW en BPM €

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
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UITRUSTING EN OPTIES GRAND MODUS
SÉRIE LIMITÉE
NIGHT & DAY
ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS-remsysteem met noodstopbekrachtiging en elektronische remkrachtverdeler EBV
Elektronisch stabiliteits programma ESP met tractiecontrole op de voorwielen ASR en onderstuurcontrole
Automatische activering van de alarmlichten bij een noodstop
Adaptieve frontairbags voor bestuurder en passagier
Airbags passagiersplaats vóór uitschakelbaar
Zij-airbags vóór
Gordijnairbags vóór en achter (i.c.m. Pack Securité)
3-punts veiligheidsgordels vóór, in hoogte verstelbaar
3-punts veiligheidsgordels achter; met krachtbegrenzer
3-punts ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes bij de passagiersstoel vóór en buitenste zitplaatsen achter
Hoofdsteunen vóór, dicht bij het hoofd geplaatst, in hoogte verstelbaar
Twee in hoogte verstelebare hoofdsteunen achter (i.c.m. Pack Securité)
Drie in hoogte verstelbare ‘komma’ vormige hoofdsteunen achter (Modus i.c.m. ‘Triptic’ modulaire achterbank)
Drie in hoogte verstelbare ‘komma’ vormige hoofdsteunen achter (Grand Modus)
Waarschuwingslampje voor het niet bevestigen veiligheidsgordel bestuurder en niet goed gesloten portieren
BESTURING EN CONTROLE-INSTRUMENTEN
Elektrische variabele stuurbekrachtiging
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Cruise control met snelheidsbegrenzer
Centraal display met digitale meters: toerenteller, snelheid, koelvloeistoftemperatuur, brandstofvoorraad
Multifunctioneel display: kilometers (totaal-en dagteller), oliepeilmeter (alleen bij het starten), onderhoudsindicatie
Boordcomputer met 6 functies: brandstofverbruik totaal/gemiddeld/actueel, resterend bereik in km, afgelegde afstand, gemiddelde snelheid
Geluidssignaal bij vergeten verlichting of veiligheidsgordel, minimaal brandstofpeil en belangrijke waarschuwingen
Display met klokje en radio-informatie (bij radio Renault)
Buitentemperatuurmeter
LICHT EN ZICHT
Dubbele halogeen koplampen, elektrisch in hoogte verstelbaar
Automatische activering van de verlichting door middel van lichtsensor
Actieve bochtverlichting
Automatische uitschakeling verlichting na afzetten motor bij openen of vergrendeling deuren
Mistlampen geïntegreerd in de voorbumper
Mistachterlicht, achteruitrijlampen, verhoogd derde remlicht
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Achterruitverwarming
Ruitenwissers vóór met twee snelheden en variabele interval
Ruitenwissers vóór met automatische activering door regensensor en wissnelheid afhankelijk van de intensiteit van de regen
Ruitenwisser achter met interval en sproeier; automatische activering bij inschakelen achteruit-versnelling
Zonwerend glas
Extra getinte zijruiten achter en achterruit
VERWARMING EN VENTILATIE
Verwarming en ventilatie met vier snelheden
Luchtrecirculatiestand
Handmatig bediende airconditioning met pollenfilter
Elektronisch geregelde airconditioning met pollenfilter en ‘helder zicht’ toets
COMFORT
Automatische vergrendeling van de portieren bij het wegrijden (uitschakelbaar)
Elektronische startonderbreking met transponder
Centrale vergrendeling van de portieren, achterklep en tankklepje met afstandsbediening (met sleutel)
Elektrisch bedienbare zijruit bestuurder met sneltoets
Elektrisch bedienbare zijruiten achter
Parkeersensoren achter
Met leder bekleed stuurwiel
Binnenverlichting vóór met vertraagde in- en uitschakeling
Kaartleeslampje passagier vóór
Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuif-/kanteldak met zonnescherm
Regelbare dashboardverlichting
Verplaatsbare asbak en aansteker in middenconsole
Verlichting in bagageruimte
3 handgrepen; achter met geïntegreerd kledinghaakje (niet aanwezig i.c.m. optie panoramisch schuif-/kanteldak)
Zonneklep met spiegel voor bestuurder en passagier

Beste lezer,
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l
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SÉRIE LIMITÉE
NIGHT & DAY
OPBERGRUIMTE
Dashboardkast, inhoud 11 liter (met koeling indien de auto is voorzien van elektronisch geregelde airconditioning)
Opbergvakken in de bodem vóór de voorstoelen
Opbergruimte in voor- en achterportieren (vóór met ruimte voor 1,5 liter-fles)
Blikjeshouders in middenconsole
Open opbergvak in bovenzijde dashboard aan bestuurderszijde
Opbergvak met klep in bovenzijde dashboard aan bestuurderszijde
Verwijderbare hoedenplank
AUDIO EN COMMUNICATIE
Radio Renault 2 x 15w met CD-speler, incl. bedieningssatelliet aan stuurkolom, centraal display, 2 speakers en 2 tweeters (vóór)
Radio Renault 4 x 15w met MP3- en CD-speler, afzonderlijk display, bedieningssatelliet aan de stuurkolom, 4 luidsprekers (vóór en achter) en 2 tweeters vóór
STOELEN
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Elektrisch verwarmbare voorstoelen (zitting en rugleuning)
Verschuifbare achterbank Grand Modus
‘Triptic’ modulaire achterbank Modus (verschuifbaar, opklapbaar en 1/3-2/3 neerklapbare rugleuning)
1
= Losse optie of onderdeel van Pack Route
2
= Onderdeel van Pack Route
3
= Onderdeel van Pack Clima
4
= Onderdeel van Pack Style
5
= Losse optie of onderdeel van Pack Style
6
= Onderdeel van Pack City
7
= Alleen mogelijk op de 1.6 16V 110 Automaat

l
l
l
l
l
l
l

l
l

o

Beste lezer,

l

o

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

ACCESSOIRES
INTERIEUR
Midden armsteun, wordt tussen de twee voorstoelen geplaatst. Biedt extra comfort
Mattenset Comfort Evolution
Mattenset Expression
Mattenset Relief Evolution
EXTERIEUR
Spoiler achterklep
IN-CAR MULTIMEDIA & NAVIGATIE
DVD Nextbase Click&Go systeem. Semi-geintegreerde systeem met twee schermen van 9 inch
Carkit Supertooth Buddy, los systeem dat op de zonneklep kan worden geplaatst
Carkit Parrot MKI9200, geintegreerd systeem dat naast handsfree bellen ook A2DP audio streaming ondersteund.
TRANSPORT & BESCHERMING
Stevige bagageruimtemat, grijs uitgevoerd, voor in de bagageruimte van de Modus. Voorkomt beschadigingen of het vuil worden van het originele tapijt
Bagageruimtebescherming. Kunststof bak met opstaande randen. Beschermt de bagageruimte tegen vocht en vervuiling. Makkelijk uit te nemen en schoon te houden
Stevige bagageruimtemat, grijs uitgevoerd, voor in de bagageruimte van de Modus. Voorkomt beschadigingen of het vuil worden van het originele tapijt
Bagageruimtebescherming. Indeelbare kunststof bak met opstaande randen. Beschermt de bagageruimte tegen vocht en vervuiling. Makkelijk uit te nemen en
schoon te houden
Bagagenet bagageruimte. Met dit net kunt u uw spullen vastzetten in de bagageruimte zodat deze tijdens de rit niet verschuiven
Trekhaak met vaste kogel en 7-polige stekkeraansluiting
Trekhaak met vaste kogel en 13-polige stekkeraansluiting
Trekhaak met afneembare kogel en 7-polige stekkeraansluiting
Trekhaak met afneembare kogel en 13-polige stekkeraansluiting
Fietsendrager Euroride 2 fietsen 7-polige stekker aansluiting
Afneembare aluminium dakdragers dwarsgeplaatst met een maximum laadgewicht van 80 kg
Opgegeven prijzen zijn inclusief montage met een gemiddeld uurtarief van € 80 per uur. Raadpleeg uw dealer Renault voor de meest actuele prijzen.

MODUS

GRAND MODUS

o
o
o
o

o
o
o
o

185,95
37,19
66,12
90,91

39,05
7,81
13,88
19,09

225,00
45,00
80,00
110,00

o

o

305,79

64,21

370,00

o
o
o

o
o
o

433,88
57,85
256,20

91,12
12,15
53,80

525,00
70,00
310,00

o
o

-

o

24,79
61,98
24,79

5,21
13,02
5,21

30,00
75,00
30,00

-

o

90,91

19,09

110,00

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

41,32
475,21
545,45
681,82
752,07
210,74
152,89

8,68
99,79
114,55
143,18
157,93
44,26
32,11

50,00
575,00
660,00
825,00
910,00
255,00
185,00

-
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CATALOGUSPRIJS
BTW €
INCL. BTW €
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TECHNISCHE GEGEVENS GRAND MODUS
TCe 100

1.6 16V 110 Automaat

ZITPLAATSEN
Aantal zitplaatsen

5

5

1149
Benzine
4/16
74 (100)
5500
152 (3500)
Multipoint
Euro 5

1598
Benzine
4/16
82 (112)
6000
151 (4250)
Multipoint
Euro 5

5

4

260
240
Standaard

260
240
Standaard

MOTOR
Cilinderinhoud (cm3)
Brandstof
Aantal cilinders/kleppen
Max. vermogen Kw (pk)
bij toerental (t/min)
Max. koppel (bij t/min)
Inspuitsysteem
Emissienorm

VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen

REMSYSTEEM
Vóór: geventileerde schijven - Ø (mm)
Schijfremmen achter, diameter (mm)
ABS met noodstopbekrachtiging

WIELOPHANGING
Voortrein
Achtertrein

Beste lezer,

Type MacPherson met rechthoekige onderste draagarm en stabilisatorstang
Soepele achteras met voorgeprogrammeerde geometrie- schroefveren

STUURINRICHTING
Ø draaicirkel tussen stoepranden (m) Modus
Ø draaicirkel tussen stoepranden (m) Grand Modus

10,4 / 10,6
10,7 / 10,9

10,4 / 10,6
10,7 / 10,9

185/60 R15

185/60 R15

217 / 305
1302 / 1454
49 / 51

217 / 305
1302 / 1454
49 / 51

186
10,9 / 11,1

184
12,3 / 12,5

5,4 (18,5)
4,5 (22,2)
6,9 (14,5)
125

7,7 (12,9)
6,0 (16,7)
10,6 (9,4)
179

Modus
Leeg rijklaar gewicht / Leeg rijklaar gewicht met panoramisch dak
Max. toelaatbaar gewicht
Max. toelaatbaar treingewicht
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, geremd 2
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, ongeremd
Kogeldruk

1065 / n.v.t.
1590
2200
900
500
75

1180 / 1200
1695
2300
900
550
75

Grand Modus
Leeg rijklaar gewicht / Leeg rijklaar gewicht met panoramisch dak
Max. toelaatbaar gewicht
Max. toelaatbaar treingewicht
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, geremd 2
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, ongeremd
Kogeldruk

1135 / n.v.t
1590
2200
900
550
75

1210 / 1230
1722
2300
900
550
75

BANDEN EN WIELEN
Bandenmaat

INHOUD
Volume kofferruimte minimaal (l) Modus / Grand Modus
Volume kofferruimte maximaal (l) Modus / Grand Modus
Brandstoftank (l) Modus / Grand Modus

PRESTATIES
Topsnelheid op het circuit (km/h)
0-100 km/h (s) Modus / Grand Modus

BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 km) / (km/l) 1
Gecombineerd verbruik
Verbruik buiten de stad
Verbruik binnen de stad (koude start)
CO2 emissie (g/km)

GEWICHT (kg)2

1
2

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.

Afhankelijk van extra uitrusting van een auto, kunnen gewicht en brandstofverbruik varieren
Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als bovengenoemd treingewicht (beladen auto + beladen aanhanger) niet wordt overschreden
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Met Renault
richt Renault zich op de totale levenscyclus van de auto. De Renault
motoren voldoen aan de volgende drie criteria:
een CO2-uitstoot van minder dan 140 g/km (of een voor biobrandstoffen geschikte motor);
productie in een ISO 14001 gecertificeerde fabriek die het milieu zo min mogelijk belast;
gebruik van meer dan 5% gerecyclede kunststoffen en voor minimaal 95% recyclebaar aan het einde van de levensduur.
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AFMETINGEN (mm) MODUS & GRAND MODUS

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.

MODUS
Volume kofferruimte (in liter volgens ISO-norm)
Inhoud onder de hoedeplank
Inhoud met neergeklapte achterbank
A
Wielbasis
B Totale lengte
C Overhang voor
D Overhang achter
E
Spoorbreedte voor
F
Spoorbreedte achter
G Totale breedte zonder/met zijspiegels
H Totale hoogte
H1 Totale hoogte achterklep
J
Laadhoogte
K
Grondspeling
L
Lengte binnenruimte (pedalen/achterbankleuning)
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor
M1 Breedte op interieur op ellebooghoogte op achterbank
Triptic achterbank
Verschuifbare achterbank
N Breedte interieur op schouderhoogte voor

217 - 293
1 302
2 482
3 874
802
590
1 471 / 1 456
1 450 / 1 436
1 709 / 1 967
1 586
2 024 / 2 027
605
120
1 908
1 384
1 386
1 386
1 365

GRAND MODUS
305 - 410
1 454
2 575
4 034
802
657
1 471 / 1 456
1 450 / 1 436
1 709 / 1 967
1 586
2 020 / 2 023
605
120
1 908
1 384
1 386
1 386
1 365

N1 Breedte op interieur op schouderhoogte op achterbank
Triptic achterbank
Verschuifbare achterbank
P1 Afstand tussen zitting en het dak vóór
P2 Afstand tussen zitting en het dak achter
Triptic achterbank
Verschuifbare achterbank
Y
Breedte toegang tot bagageruimte bovenaan/maximaal
Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan
Y2 Breedte bagageruimte tussen de wielkasten
Z
Hoogte opening bagagaruimte
Z1 Lengte bagageruimte tot leuning achter
Triptic achterbank
Verschuifbare achterbank
Z2 Lengte bagageruimte met opgeklapte achterbank
Triptic achterbank
Verschuifbare achterbank
Z3 Lengte bagageruimte tot de voorstoelleuning
Triptic achterbank
Verschuifbare achterbank
Z4 Hoogte kofferruimte onder de hoedenplank

MODUS

GRAND MODUS

1 336
1 340
1 031
915
905 - 920
940
1 006
1 004
827
622
450 - 590
1 170
1 074
1 420
1 409
555

1 340
1 031
905 - 890
940
1 006
1 004
827
627 - 777
1 278
1 770
558 / 606
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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, deconserveren en poetsen, kentekenplaten,
handling- en administratiekosten) wordt door de dealer
onderstaand bedrag in rekening gebracht (prijs incl. BTW):

Grand Modus € 630,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. De Renault
Beheerbijdrage voor de Lithium-Ion batterij bedraagt € 30, De Renault Beheerbijdrage voor de Lithium-Ion batterij komt ten
gunste van het recyclingproces van de Lithium-Ion batterij als
gevolg van de aankoop en het gebruik van de auto.

Beste lezer,

Anticorrosie behandeling en verzekeringskosten
In de netto catalogusprijs is een bedrag van € 475,- begrepen
ten behoeve van de anticorrosie behandeling en een bedrag van
€ 66,- voor de verzekeringskosten. Over de verzekeringskosten
wordt geen BPM berekend. In Nederland bestaan zo’n 210
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.

2012
Benzine

Diesel

€

1e schijf CO2 uitstoot g/km

103 - 159

92 - 143

101

2e schijf CO2 uitstoot g/km

160 - 237

144 - 211

121

3e schijf CO2 uitstoot g/km

238 - 242

212 - 225

223

4 schijf CO2 uitstoot g/km

≥ 242

≥ 225

559

e

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
BPM
vanPERSONENAUTO’S
deze prijslijst op.
Per 1 juli 2012 is de bpm-wetgeving welke effect heeft op het
bpm-bedrag van personenauto’s gewijzigd. Ten opzichte van
de regelgeving per 1 januari 2012 is het vaste bpm-percentage
ongewijzigd en bedraagt nog steeds 11,1%. De bpm-toeslag,
welke gekoppeld is aan de absolute CO2-uitstoot van de
betreffende auto veranderd echter wel.
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
CO2-uitstoot heeft hoger dan 102 g/km, wordt er per gram
CO 2 -uitstoot een bepaald bedrag betaald. Voor
dieselpersonenauto’s ligt deze ondergrens op 91 g/km.

Ook geldt per 1 juli 2012 voor benzinepersonenauto’s een korting
van € 450. Voor dieselpersonenauto’s geldt per 1 juli 2012 een
extra dieseltoeslag van € 40,68 per gram die verschuldigd is
vanaf een uitstoot boven de 70 gram. Dieselpersonenauto’s die
in 2012 aan de Euro 6 emissienorm voldoen krijgen een korting
van € 1.000 op het bpm-bedrag.
Voor elektrische personenauto’s geldt een volledige vrijstelling
van bpm. Dit houdt in dat bij aanschaf van een elektrische
personenauto de bovengenoemde belastingen niet van
toepassing zijn.

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 bpmbedrag 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.

In de onderstaande tabel staan de verschillende drempelwaarden
CO2-uitstoot weergegeven met het bijbehoorde toeslagsbedrag
per g/km CO2 die geldig zijn per 1 juli 2012.
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WIE ANDERS DAN RENAULT
KAN U ZÓ GOED VAN
DIENST ZIJN?
GARANTIE*

Renault geeft op al haar nieuwe Modus personenauto’s, vanaf
de datum van aflevering, standaard 2 jaar fabrieksgarantie
zonder kilometerbeperking, 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 verzekering**. Kiest u voor extra
rust en zekerheid, dan kiest u voor de Renault GarantiePlus
verzekering. Met de Renault GarantiePlus verzekering 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
verzekering tevens kosteloos gebruik maken van de diensten
van Renault Route -Service. En met de GarantiePlus Pas, die u
bij deze verzekering ontvangt, kunt u vrijwel overal in Europa bij
elke Renault-dealer terecht.
Model
Modus

FINANCIERING –
RENAULT FINANCIAL SERVICES

LEASING –
RENAULT BUSINESS FINANCE

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!

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.

Beste lezer,

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

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.

RENAULT GARANTIE PLUS VERZEKERING
36 mnd /
48 mnd /
48 mnd /
60.000 km
60.000 km
100.000 km
€ 199

€ 299

€ 449

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

www.EU-Import.nl
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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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RENAULT GRAND MODUS

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.
www.renault.nl

www.EU-Import.nl

ALLE PRIJZEN GELDEN BIJ AFLEVERING NA 1 oktober 2012. HIERMEE VERVALT DE PRIJSBROCHURE VAN 1 juli 2012 - 77 11 207 581
Boeingavenue 275-1119 PD Schiphol-Rijk/Postbus 75784-1118 ZX Schiphol/Tel. 0800-0303/Handelsregister Amsterdam 33102829

Beste lezer,

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (oktober 2012) 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 het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde
auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Renault dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat
sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als 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 van de 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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