
Kangoo Express

Kangoo Express Maxi

Rekommenderad kundpris gäller från 1:a oktober 2019

Modell
Batteri

(kWh)
Motor

Räckvidd

(km) (1)
Hk

Co2

(g/km)

Förbrukning

(Wh/km) (2)
Batteri-ägande ZEN INTENS

EDITION 

ONE

Batterihyra 286,990 kr - -

Batteryköp 366,990 kr - -

Batterihyra - 306,990 kr 319,990 kr

Batteriköp - 386,990 kr 399,990 kr
1 
Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning). Räckvidden i verkliga förhållanden (vintertid-sommartid): 240 km-375 km. 

2 
Enligt WLTP körcykeln (blandad körning)

Priserna efter bonus till klimatbonusbilar
3

Modell
Batteri

(kWh)
Motor

Räckvidd

(km) (1)
Hk

Co2

(g/km)

Förbrukning

(Wh/km) (2)
Batteri-ägande ZEN INTENS

EDITION 

ONE

Batterihyra 226,990 kr - -

Batteryköp 306,990 kr - -

Batterihyra - 246,990 kr 259,990 kr

Batteriköp - 326,990 kr 339,990 kr

BATTERIHYRA ELLER BATTERIKÖP – Välj lösningen som passar dig bäst!

10000 12500 15000 17500

849 kr 949 kr 1,049 kr 1,149 kr

UPPLADDNING

Z.E. utrustning (standard alla versioner)

Inbyggt AC-laddare 22kW (CCS-Combo-kontakt) Renault EASY CONNECT
1
:

Laddkabel typ 2 - mode 3 (6,5 m) till laddbox och offentliga laddstationer - Start av forvärming/kylning av kupén och batteriet via MY Renault app

Värmepump - Start/stop av laddning och upplysningar om batteriets laddstatus via MY Renault app

- Smart Route planer via MY Renault app - hitta bästa laddplatser längst vägen

- Tillgänglig räckvidd visas på karta via MY Renault app

1
 abonnemang krävs efter 36 månader gratis provtid

3
 Nya Renault ZOE kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid 1/7-2018 gällande statliga bonus på 60.000 kr så länge anslag finns. Bonus till klimatbonusbilar är ett statligt 

incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen. Läs mer på www.transportstyrelsen.se. Läs mer om andra möjliga elbilsrelaterade 

statliga stöd på www.naturvardsverket.se.

ZOE 52 kWh R135 383 135 0 179

R110 385 108 0 178

Obegränsad

1,249 kr

≤ 7500

749 kr

Z.E. Flex

Ingår i bilenspris

8 år / 160 000 km.

Batteriköp

Ägare av batteriet

Kostnad för batteriet

Garanti på batteriet
Minst 60% laddkapacitet garanterad efter 10 år

Minst 75% laddkapacitet garanterad första 10 år

Månadshyra (se nedan)

Renault

Batterihyra

Minst 66% laddkapacitet garanterad.

Kunden

Kunden står för batterirestvärde

Gäller under 8 år / 160 000 km

Batterihyra inklusive vägassistans (Inklusive moms)

Extra km : 0,48 kr inklusive moms.

Årlig minimumnivå: 7 500 km

Z.E. Unlimited gäller endast privatpersoner. Ingen bindningstid. 

Möjlighet att när som helst ändra körsträckan under avtalstiden. Hitta fler körsträckor samt allmänna villkor på www.renault.se

Ingen risk på batterirestvärde

Gäller under hela fordonets livstid

(inkl. vid urladdat batteri)

Batterirestvärde

Vägassistans

Tack vare den integrerade Caméléon™-laddningsteknik, är det möjligt att ladda Renault ZOE var du än befinner dig:

–	Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse.

–	På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser, på arbetsplatsen eller hos din Renault återförsäljare.

–	Dessutom kan du ladda Renault ZOE i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln.

För ännu mångsidigare laddning, välj CCS combo laddare för snabbladdningupp till 50 kW

Z.E. Relax

178

179

385

383

Körsträcka (km/år)

Månadshyra

Z.E. 50 batteri

ZOE 52 kWh

ZOE

ZOE 52 kWh

52 kWh R110

R135

108

135

0

0

Prislista

Prislista Gällande från 1.a oktober 2019 

Nya Renault ZOE



STANDARDUTRUSTNING ZEN

SÄKERHET

– 5-års garanti – Automatisk parkeringsbroms – Michelin Energy™ E.V. lågfriktionsdäck

– Starthjälp i backe – Nyckelkort med "handsfree" låsning/upplåsning

– Automatisk låsning av dörrar under körning INTERIÖR

– Inredningsstil i svart

KOMFORT – Klädsel i 100% återvunnen textil Recytex, grå

– Bälteslarm på samtliga platser – Eluppvärmd ratt i skin, justerbar i höjd och längd – Förstärkningspaneler i 100% återvunnen textil Recytex, grå

– Däcktrycksövervakning och däckreparationskit – 1/3 - 2/3 fällbart baksäte

SIKT, STRÅLKASTARE

– ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt passagerarplatsen fram – Full LED ljus fram och bak

– Föruppvärmning av kupén – Dimljus fram

– Elektriska fönsterhissar fram – Regn- och ljussensor

– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara – Elfönsterhissar bak – El-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar

– Trafikskyltsavläsning – Helljusautomatik

– Filbytesvarning och körfältsassistans

– Solskydd med belyst make-up spegel

KÖRNING – Induktionladdare till smartphone LJUD, MULTIMEDIA

EXTERIÖR

– Eco-läge för reducerad energiförbrukning – 16" aluminiumfälgar "Elective"

– "E-shifter" växellåda med välgbar B-mode (kraftigare motorbroms) – Dörrhandtag i karossfärgen

– Farthållare / fartbegränsare – Backspegelkåpor i karossfärg

– Parkeringssensor bak

TILLVAL ZEN

– Snabbladdning 50kW DC (CCS-Combo-kontakt) 9,990 kr – Metalliclack 5,900 kr

STANDARDUTRUSTNING INTENS (utover ZEN)

SÄKERHET KOMFORT SIKT, STRÅLKASTARE

– Trafikskyltsavläsning m. fortkörningsövervakning – El-infällbara, uppvärmda ytterbackspeglar – Innerbackspegel chromium

– Dödvinkeln-varning EXTERIÖR LJUD, MULTIMEDIA

KÖRNING – 16" aluminiumfälgar "Elective" med polerad framsida

– Parkeringssensorer fram och bak – Mörktonade rutor bak

– Backkamera INTERIÖR

– Sidosensor + Easy Park Assist (handsfreeparkering) 

– Förstärkningspaneler i 100% återvunnen textil Recytex, grå

TILLVAL INTENS

– Snabbladdning 50kW DC (CCS-Combo-kontakt) 9,990 kr – Metalliclack 5,900 kr

– Bose ljudpaket: premium surround ljudsystem med 7 högtalare 4,900 kr – 17" aluminiumsfälgar "Elington" med polerad framsida 3,900 kr

STANDARDUTRUSTNING EDITION ONE (utover INTENS)

EXTERIÖR INTERIÖR LJUD, MULTIMEDIA

– "Edition One" Limited Edition badge – Klädsel i mix av läder och konstläder "Riviera", svart

– "Edition One" Limited Edition – Förarsäte med justerbart svankstöd

– Förstärkningspaneler i konstläder "Riviera", svart

TILLVAL EDITION ONE

– Snabbladdning 50kW DC (CCS-Combo-kontakt) 9,990 kr – Metalliclack 5,900 kr

– 17" aluminiumsfälgar "Elington" med polerad framsida 3,900 kr

– EasyLink multimediasystem: 9.3" pekskärm, DAB+ radio, 

TomTom® navigering, Bluetooth® ljudstreaming och handsfree 

telefoni, USB, AUXin, dataanslutning, TomTom LIVE-tjänster 

(gratis i 36 månader), Fortkörningsövervakning, Apple Carplay™ 

och Android Auto™.

– Navigationspaket 9.3": Citypaket + EasyLink multimediasystem: 9.3" 

pekskärm, DAB+ radio, TomTom® navigering, Bluetooth® ljudstreaming och 

handsfree telefoni, USB, AUXin, dataanslutning, TomTom LIVE-tjänster (gratis 

i 36 månader), Fortkörningsövervakning, Apple Carplay™ och Android Auto™.

10,900 kr

– Z.E. Voice: extern fotgängarvarningssignal aktiv i hastigheter < 

30 km/h

– Elfönsterhissar fram, med pulsfunktion och klämskydd på 

förarsidan

– 10" förarkluster med ekonometer, batterimätare och hastighetsmätare, 

personifierbar

– Läder paket: klädsel i mix av läder och konstläder "Riviera", förarsäte med 

justerbart svankstöd, förstärkningspaneler i konstläder "Riviera", svart
13,500 kr

– Eluppvärmda framsäten med ergonomisk integrerade 

nackstöd

– Automatisk klimatanläggning (ECC) med kombinerat 

luft/kolfilter

– EasyLink multimediasystem: 7" pekskärm, DAB+ radio, 

TomTom® navigering, Bluetooth® ljudstreaming och handsfree 

telefoni, USB, AUXin, dataanslutning, TomTom LIVE-tjänster 

(gratis i 36 månader), Apple Carplay™ och Android Auto™.

– Citypaket: Parkeringsradar fram (i tillägg till parkeringsradar bak) + 

backkamera
4,900 kr

– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med understyrningskontroll (CSV) och 

antispinn (ASR)

– Krockkuddar fram förare & passagerare samt sidokrockkuddar (huvud / 

bröst) - Avstängsningsbar passagerar airbag

– LED-instrumentpanel med ekonometer, batterimätare och 

hastighetsmätare

Garanti på fordonet: 5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti.  Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar först. 

Garanti på elektrisk drivlinan (motor och reduktionsväxel): 5 år / 100 000 km, vilket som inträffar först.  Garanti på batteriet med batterihyra:  litiumjonbatteriet hyrs separat med en batterigaranti som gäller under hela hyreskontraktet.  Läs mer 

på www.renault.se.  

Garanti på batteriet med batteriköp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 66% laddkapacitet garanterad under garantitiden. 

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall 

vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.  

Version 30/9-2019 - Renault Nordic AB - Box 1028  -  164 21 Kista - Sverige - www.renault.se.

– ABS-bromsar m. elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och 

panikbromsassistans

– Automatisk nödbromssignal (pulserande bromsljus) vid kraftig inbromsning

– Bose premium surround ljudsystem med 7 högtalare

– Klädsel i mix av 100% återvunnen textil Recytex och 

konstläder "Riviera", grå/svart

Prislista

Nya Renault ZOE


