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Het gamma CORPORATE EDITION

Geniet van de knowhow van onze teams in het Renault dealernetwerk. Ze geven 
u advies in functie van uw specifieke professionele behoeften. En bent u op zoek 
naar een pasklare oplossing voor uw professionele verplaatsingen, dan biedt 
ons CORPORATE EDITION-gamma het beste antwoord, dat bovendien heel erg 
gewaardeerd wordt door onze fleet-klanten. Spitstechnologie in combinatie met 
krachtige, zuinige en milieuvriendelijke motoren.

Het gamma CORPORATE EDITION: 
- een bijzonder aantrekkelijke verhouding prijs/uitrusting
- motoren met een zeer lage CO2-uitstoot

Overzicht  
CORPORATE EDITION-gamma
Nieuwe CLIO  3
CORPORATE EDITION 
TCe 100 
E-TECH Hybrid 
Blue dCi 85

Nieuwe CAPTUR  5 
CORPORATE EDITION 
TCe 100 
Blue dCi 95 
Blue dCi 115 
Blue dCi 115 EDC

KANGOO  6 
CORPORATE EDITION 
Blue dCi 80 

MEGANE 7
CORPORATE EDITION 
TCe 115 GPF 
Blue dCi 95 
Blue dCi 115

MEGANE Grandtour 8
CORPORATE EDITION 
TCe 115 GPF 
Blue dCi 95 
Blue dCi 115

SCENIC 9
CORPORATE EDITION 
TCe 115 GPF 
Blue dCi 120

GRAND SCENIC 10
CORPORATE EDITION 
TCe 115 GPF 
Blue dCi 120

KADJAR 11
CORPORATE EDITION 
TCe 140 GPF 
Blue dCi 115 
Blue dCi 115 EDC

TALISMAN 12
CORPORATE EDITION 
TCe 160 EDC GPF 
Blue dCi 120 
Blue dCi 150

TALISMAN Grandtour 13
CORPORATE EDITION 
TCe 160 EDC GPF 
Blue dCi 120 
Blue dCi 150

Nieuwe ESPACE 14
CORPORATE EDITION 
Blue dCi 160 EDC

Sinds september 2018 zijn alle nieuwe voertuigen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (Worldwide 
harmonized Light vehicles new Test Procudure). Om de overgang gemakkelijker te maken, worden de 
uitstoot- en verbruikscijfers die volgens het WLTP-protocol gehomologeerd werden, omgezet naar de 
vroegere NEDC-norm (gecorreleerd NEDC) tot einde 2020. Meer informatie bij uw Renault-verdeler.
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Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
CLIO CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW € BTWi (21%)

TCe 100 € 14 628,10 17 700,00
E-TECH Hybrid € 18 429,75 22 300,00
Blue dCi 85 € 16 528,93 20 000,00

STANDAARDUITRUSTING • Een inklapbare sleutel met 3 knoppen (lock / unlock / koffer) en 1 standaard sleutel • Vertrekhulp op hellingen 
HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing 
• Zijdelingse airbags voor- & achteraan • Afstandsradar • In de hoogte regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan • In de hoogte 
regelbare hoofdsteunen vooraan • Rijstrookassistent (Lane Keeping Assist LKA) • Achterbank met antidoorglijuitrusting en neerklapbare 
rugleuning 1/3-2/3 • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte 
regelbare veiligheidsgordels vooraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanners • Automatische deurvergrendeling tijdens 
het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Manuele airconditioning • Elektronische trajectcontrole 
ESC met antislipsysteem ASR • Verlichting in handschoenenkastje • Verlichting in koffer • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval • 
LED-achterlichten • ECO-modusfunctie • Actief noodremhulpsysteem AEBS met voetgangersdetectie • 16"-velgen met sierwieldoppen 
"Amicitia" • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten vooraan • Make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • 
Boordcomputer • Deurhandgrepen vooraan in koetswerkkleur • 12V-aansluiting • Snelheidspreventie • Opbergzakje op de rugleuning van 
de bestuurders- en passagierszetel • LED-koplampen • Zijdelingse deurbeschermingen met sierlijst in chroom • Achteruitrijradar • Renault 
Easy Link multimediasysteem met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-
wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internet diensten "TomTom 
Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar • Verkeersbordherkenning • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrisch inklapbare buitenspiegels 
• Buitenspiegels in koetswerkkleur • Elektrische en verwarmde buitenspiegels met LED-richtingswijzers • Dimmende achteruitkijkspiegel 
• Stoffen zetelbekleding "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel • Leesspots vooraan • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de 
zijdelingse zitplaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • Instrumentenbord met 4.2" kleurenscherm • Digitaal instrumentenbord 
met kleurenscherm van 7" met stroom- en batterijmeter (E-TECH) • Lederen stuurwiel in de diepte en hoogte regelbaar

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 396,69 480,00
Speciale metaalkleur 495,87 600,00
Look-pack : alu 16"-velgen "Philia" met diamant look - Black en donkergetinte ruiten achteraan 413,22 500,00
City-pack 3 : parkeerhulp vooraan en achteruitrijcamera 247,93 300,00
Mistkoplampen 123,97 150,00
Draadloze smartphone oplader 123,97 150,00
Zelfreparerende banden(E-TECH Hybrid) 99,17 120,00
Voorlopig stalen reservewiel (geschikt voor dieselmotoren) 99,17 120,00
Business-Pack: automatische airconditioning, ruitenwissers vooraan met regensensor, koplampen met 
automatische ontsteking, elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening, LED-leesspots 
vooraan, centrale armsteun vooraan en Renault handenvrije instap- en startkaart

495,87 600,00

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  446,28  540 ,00
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

NIEUWE CLIO 
CORPORATE EDITION

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 100 E-TECH 

HYBRID
Blue dCi 85

Fiscaal vermogen (pk) 6 9 8
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 999 1598 1461
Vermogen kW (pk) 74 (100) 103 (140) 63 (85) 
Max. koppel Nm bij tr/min 160 - 2750 220 - 1750
Gemengde cyclus WLTP (l/100 km) 5,2 4,5* 4,1-4,2
CO2 WLTP (g/km) 116-118 97* 109-111
Volledige cyclus WLTP (l/100 km) 4,3 3,6
CO2 NEDC (g/km) 99 87* 94
% fiscale aftrekbaarheid (1) 72,98% 78,68% * 73,00%
Categorie CO2/Verbruik B B* B
Topsnelheid (km/u) 187 178

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken als 
beroepskosten. Situatie op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging. *Technische gegevens 
onder voorbehoud in afwachting van de definitieve homologatie



4

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
CAPTUR CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW € BTWi (21%)

TCe 100 € 17.045,45 20 625,00
Blue dCi 95 € 18.119,83 21 925,00
Blue dCi 115 € 18.698,35 22 625,00
Blue dCi 115 EDC € 19.607,44 23 725,00

STANDAARDUITRUSTING • 2 inklapbare sleutels met 3 knoppen (lock / unlock / koffer) • 2 luchtroosters voor de achterste plaatsen • 
Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurders- en passagiersairbag thorax • Bestuurdersairbag frontaal met geprogrammeerde ontplooiing 
• Manueel ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse gordijnairbags zowel voor- als achteraan • 
Dakantenne van 200 mm • In de hoogte regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen 
vooraan • Rijstrookassistent (Lane Keeping Assist LKA) • Achterbank met antidoorglijuitrusting, neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 en 
lengteregeling • Gesloten handschoenenkastje met verlichting • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer 
• In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale 
deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Manuele airconditioning • Centrale console met armsteun en gesloten 
opbergruimte en 1 bekerhouder • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • Ruitenwissers 
vooraan met 2 snelheden en regelbare interval • LED-achterlichten • ECO-modusfunctie • Actief noodremhulpsysteem AEBS met 
voetgangersdetectie • Aanduiding van de buitentemperatuur • 16"-velgen met sierwieldoppen "Ferry" • Sierstrip in "chroom" op de 
zijdelingse deurbeschermingen en op het radiatorrooster vooraan • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten voor- en 
achteraan met impulsbediening • Make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Uitneembare koffervloer 
met 2 posities • Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur • Veilige afstandswaarschuwing • 12V-aansluiting voor-en achteraan • 
LED-Koplampen met automatische ontsteking • Zijdelingse deurbeschermingen onderaan • Achteruitrijradar • Opbergvakken in de 
deuren voor-en achteraan • Verkeersbordherkenning • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault Easy Link multimediasysteem met 
aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner 
DAB Auditorium, Bluetooth, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internet diensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar 
• Dimmende achteruitkijkspiegel • Verwarmde en elektrisch inklapbare buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding zwart 
en grijs "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel • Grijze ski voor- en achteraan • Leesspot aan bestuurders- en passagierszijde • 
Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse passagiersplaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • Instrumentenbord met 
kleurenscherm van 4.2" • Stuurwiel in imitatieleder, afgewerkt in chroom • In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 396,69 480,00

Speciale metaalkleur 495,87 600,00

Dakschildering in een andere kleur dan het koetswerk 330,58 400,00

Look-pack : alu 17" velgen "Bahamas" - Glanzend zilver met donkergetinte ruiten achteraan 413,22 500,00

City-pack 3 : Parkeerhulp vooraan en achteruitrijcamera 247,93 300,00

Draadloze smartphone oplader 123,97 150,00

Stalen voorlopig reservewiel (1) 99,17 120,00
Business-pack : automatische airconditioning, ruitenwissers vooraan met regensensor, twee leeslampjes 
vooraan, automatische parkeerrem en Renault handenvrije instap- en startkaart 495,87 600,00

SERVICE-CONTRACTEN
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  495,87  600,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 

NIEUWE RENAULT CAPTUR
CORPORATE EDITION

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 100 Blue dCi 95 Blue dCi 115 Blue dCi 115 

EDC
Fiscaal vermogen (pk) 6 8 8 8
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 999 1461 1461 1461
Vermogen kW (pk) 74 (100) 70 (95) 85 (115) 85 (115)
Max. koppel Nm bij tr/min 160 - 2750 240 - 1750 260 - 2000 260 - 2000
Volledige cyclus WLTP (l/100 km) 5,9 - 6,2 4,8 - 4,9 4,7 - 4,9 4,7 - 5,0
CO2 WLTP (g/km) 133 - 139 125 - 129 124 - 130 123 - 131
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,1 4,0 4,2 4,1
CO2 NEDC (g/km) 116 106 111 108
% fiscale aftrekbaarheid (2) 64,90% 67,00% 64,50% 66,00%
Categorie CO2/Verbruik C C C C
Topsnelheid (km/u) 173 178 187 186

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken als beroepskosten. 
Situatie op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging.
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Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
KANGOO CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW € BTWi (21%)

Blue dCi 80 € 16.177,69 19.575,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Bevestigingsringen in de koffer • In de hoogte 
regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Zijdelingse beschermstrips
• Neerklapbare achterbank 1/3-2/3 (zitting en rugleuning) • Bagagescherm met één enkele bevestigingsplaats • 3-puntsveiligheidsgordels 
achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanners • Automatische 
deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Manuele airconditioning
• Centrale opbergconsole tussen de voorzetels • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR en Extended Grip  
• Kofferverlichting • Begeleidingsverlichting buiten • ECO-modusfunctie • 15"-velgen met sierwieldoppen "Brigantin" • Bandenopblaaskit 
met compressor • Elektrische ruiten vooraan  • Boordcomputer • Zijschuifdeur links en rechts met openklapbare ruit • 12V-aansluiting 
• Radio tuner, Bluetooth, Plug & Music met bediening aan het stuur • Opbergrek vooraan • Elektrische en verwarmde buitenspiegels 
• Stoffen zetelbekleding "Moonsoon" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel • Isofix-bevestiging voor kinderstoel op de zijdelingse 
zitplaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • In de hoogte regelbaar stuurwiel

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 396,69 480,00

Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan 247,93 300,00

Asymmetrische achterdeuren 180° met verwarmde ruit en ruitenwisser 165,29 200,00

Achteruitrijradar 247,93 300,00

Mistkoplampen 123,97 150,00

Snelheidsregelaar en -begrenzer 247,93 300,00

Renault R-Link multimediasysteem 487,60 590,00

Europa-wegenkaart voor het navigatiesysteem 99,17 120,00

Stalen reservewiel 15" (1) 99,17 120,00

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding 595,04 720,00
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 

KANGOO
CORPORATE EDITION

TECHNISCHE KENMERKEN 
Blue dCi 80

Fiscaal vermogen (pk) 8
Milieunorm Euro 6
Stop & Start serie
Cilinderinhoud (cm³) 1461
Vermogen kW (pk) 59 (80)
Max. koppel Nm bij tr/min 210 - 1750
Gemengde cyclus WLTP (l/100 km) 5,5
CO2-uitstoot (g/km) 143-145
Cycle complet NEDC (l/100 km) 4,6
C02 NEDC (g/km) 121
% fiscale aftrekbaarheid (2) 59,50%
Categorie CO2/Verbruik C
Vitesse maxi (km/h) 152

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2019, onder voorbehoud van 
wetswijziging.
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RENAULT MEGANE
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
MEGANE CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

TCe 115 GPF € 18 553,72 22 450,00
Blue dCi 95 € 19 752,07 23 900,00
Blue dCi 115 € 20 743,80 25 100,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan
Gordijnairbags voor- en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen 
vooraan • Achterbank met antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met 
geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelinge zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele 
gordelspanner • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening 
• Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Centrale 
opbergconsole met armsteun tussen de voorzetels • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • 
Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor • LED-dagrijlichten "Edge Light" vooraan • LED-
dagrijlichten achteraan • Aanduiding van de buitentemperatuur • 16''-velgen met flexwheels "Complea" • Sierstrip in "chroom" onderaan 
de zijruiten • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Make-upspiegel aan 
bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Opbergzakjes op de rugleuning van de zetels vooraan • Deurhandgrepen buiten in 
koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen in "glanzend chroom" • Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting voor- en achteraan 
• Koplampen met automatische ontsteking • Mistkoplampen • Achteruitrijradar • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault R-Link 2 : 
multimediasysteem met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, 
radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 8 LS en internet- diensten "TomTom Traffic 
+ Connectivity" gedurende 3 jaar • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Zen" • In de 
hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse plaatsen achteraan 
• Bandendrukcontrolesysteem • TFT-instrumentenbord 7" in kleur • Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar lederen stuurwiel

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 487,60 590,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00

Stalen reservewiel (TCe 115 GPF) (1) 99,17 120,00

Voorlopig stalen reservewiel (Blue dCi 95 - 115) (1) 99,17 120,00

Business-pack : alu 16"-velgen Silverline, parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera en elektrisch inklapbare 
buitenspiegels 495,87 600,00

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken als 
beroepskosten. Situatie op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging.

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 115 GPF Blue dCi 95 Blue dCi 115

Fiscaal vermogen (pk) 7 8 8
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1332 1461 1461
Vermogen kW (pk) 85 (116) 70 (95) 85 (116)
Max.koppel Nm bij tr/min 220 - 1500 240 - 1750 260 - 2000
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 5,9 - 6,6 4,5 4,5 - 4,8
C02 WLTP (g/km) 133 - 149 118 118 - 125
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,4 3,9 3,8 
C02 NEDC (g/km) 124 101 101
% fiscale aftrekbaarheid(2) 61,10% 69,50% 69,50%
Categorie CO2/Verbruik C B B
Topsnelheid (km/u) 190 185 190
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RENAULT MEGANE Grandtour
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

TCe 115 GPF € 19 297,52 23 350,00
Blue dCi 95 € 20 495,87 24 800,00
Blue dCi 115 € 21 487,60 26 000,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • Gordijnairbags voor- 
en achteraan • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Achterbank 
met antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 • Dakstaven in de lengte • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan 
met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelinge zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele 
gordelspanner • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening 
• Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Centrale 
opbergconsole met armsteun tussen de voorzetels • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • 
Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor • LED-dagrijlichten "Edge Light" vooraan • LED-
dagrijlichten achteraan • Aanduiding van de buitentemperatuur • 16''-velgen met flexwheels "Complea" • Sierstrip in "chroom" onderaan 
de zijruiten • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Make-upspiegel aan 
bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Opbergzakjes op de rugleuning van de zetels vooraan • Deurhandgrepen buiten in 
koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen in "glanzend chroom" • Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting voor- en achteraan 
• Koplampen met automatische ontsteking • Mistkoplampen • Achteruitrijradar • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault R-Link 2 : 
multimediasysteem met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, 
radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 8 LS en internet- diensten "TomTom Traffic 
+ Connectivity" gedurende 3 jaar • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Zen" • In de 
hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse plaatsen achteraan 
• Bandendrukcontrolesysteem • TFT-instrumentenbord 7" in kleur • Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar lederen stuurwiel

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken als beroepskosten. Situatie 
op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 487,60 590,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00
Stalen reservewiel (TCe 115 GPF) (1) 99,17 120,00
Voorlopig stalen reservewiel (Blue dCi 95 - 115) (1) 99,17 120,00
Business-pack : alu 16"-velgen Silverline, parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera en elektrisch inklapbare 
buitenspiegels 495,87 600,00

Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 1 150,00 1 391,50

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 115 GPF Blue dCi 95 Blue dCi 115

Fiscaal vermogen (pk) 7 8 8
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1332 1461 1461
Vermogen kW (pk) 85 (116) 70 (95) 85 (116)
Max.koppel Nm bij tr/min 220 - 1500 240 - 1750 260 - 2000
Cycle mixte WLTP (l/100 km) 6,0 - 6,3 4,5 4,5 - 4,8
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 136 - 142 119 119 - 127
C02 WLTP (g/km) 5,4 3,9 3,9
CO2 NEDC (g/km) 124 103 104
% fiscale aftrekbaarheid(2) 61,1% 68,50% 68,00%
Categorie CO2/Verbruik C B B
Topsnelheid (km/u) 192 188 193
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RENAULT SCENIC
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
SCENIC CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

TCe 115 GPF € 20 950,41 25 350,00
Blue dCi 120 € 22 685,95 27 450,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun achteraan • Vertrekhulp op hellingen HSA • 
Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • 
Zijdelingse airbags vooraan • Gordijnairbags voor- en achteraan • Vermoeidheidswaarschuwing • Rijstrookwaarschuwing • In de 
hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Verschuifbare achterbank met 3 
individuele zitplaatsen van dezelfde breedte, antidoorglijuitrusting en neerklapbare zitting en rugleuning 1/3-2/3 • Renault handenvrije 
instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanner op de zijdelingse 
zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner • Automatische omschakeling dim/
grootlichten • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • 
Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Elektronische 
trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare 
interval en regensensor • LED-dagrijlichten vooraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Actief noodremhulpsysteem 
AEBS met voetgangersdetectie • Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 20"-velgen ''Silverstone" • Bandenopblaaskit met 
compressor • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde 
• Boordcomputer • Geluidswerende voorruit (Diesel) • Opbergzakje op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in 
koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen in "chroom" • Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting • Mistkoplampen • Koplampen 
met automatische ontsteking • Achteruitrijradar • Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm • Snelheidsregelaar en -begrenzer • 
Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® 
LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internet 
diensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen 
zetelbekleding "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de 
passagiersplaatsen vooraan en opzij achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • TFT-instrumentenbord 7" in kleur  • Getinte ruiten • In de 
diepte en hoogte regelbaar stuurwiel in imitatieleder

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrek-
ken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 487,60 590,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00
Dakschildering in een andere kleur dan het koetswerk 413,22 500,00
Window-pack: panoramisch glazen dak en zelfdimmende achteruitkijkspiegel 537,19 650,00
Flexy-pack : in de hoogte regelbare passagierszetel vooraan met neerklapbare rugleuning  
en One-Touch functie 413,22 500,00

Business-pack : parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera, verschuifbare centrale opbergconsole, 
zonnegordijnen op de zijruiten achteraan, 12V-aansluiting achteraan en elektrisch inklapbare buitenspiegels 495,87 600,00

Stalen voorlopig reservewiel 17" (1) 99,17 120,00
Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 1.150,00 1.391,50

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 115 GPF Blue dCi 120

Fiscaal vermogen (pk) 7 9
Milieunorm Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1332 1749
Vermogen kW (pk) 85 (116) 88 (120)
Max. koppel Nm bij tr/min 220 - 1500 300 - 1750
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 149 - 153 142 - 152
C02 WLTP (g/km) 6,6 - 6,7 5,4 - 5,8
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,8 4,8
CO2 NEDC (g/km) 133 126
% fiscale aftrekbaarheid(2) 56,83% 57%
Categorie CO2/Verbruik C - D C - D
Topsnelheid (km/u) 182 195
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RENAULT GRAND SCENIC
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
GRAND SCENIC CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

TCe 115 GPF - 5 plaatsen € 21 776,86 26 350,00
Blue dCi 120 - 5 plaatsen € 23 512,40 28 450,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun achteraan • Vertrekhulp op hellingen HSA • Bestuurdersairbag met 
geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • Gordijnairbags 
voor- en achteraan • Vermoeidheidswaarschuwing • Rijstrookwaarschuwing • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare 
veiligheidshoofdsteunen vooraan • Verschuifbare achterbank met 3 individuele zitplaatsen van dezelfde breedte, antidoorglijuitrusting en neerklapbare 
zitting en rugleuning 1/3-2/3 • Dakstaven in de lengte in gesatineerd chroom • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels 
achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanner op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan 
met dubbele gordelspanner • Automatische omschakeling dim/grootlichten • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale 
deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • 
Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • Begeleidingsverlichting 
• Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor • LED-dagrijlichten vooraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Actief 
noodremhulpsysteem AEBS met voetgangersdetectie • Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 20"-velgen ''Silverstone" • Bandenopblaaskit 
met compressor • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • 
Boordcomputer • Geluidswerende voorruit (Diesel) • Opbergzakje op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur • 
Deurhandgrepen binnen in "chroom" • Lederen versnellingspookknop • 12V-aansluiting • Mistkoplampen • Koplampen met automatische ontsteking 
• Achteruitrijradar • Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault R-Link 2 : multimediasysteem met 
aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 
Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internet diensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar • Elektrische en 
verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur • Stoffen zetelbekleding "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun 
en opberglade • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de passagiersplaatsen vooraan en opzij achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • TFT-
instrumentenbord 7" in kleur • Getinte ruiten • In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel in imitatieleder

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten 
aftrekken als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2020, onder voorbehoud van 
wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 487,60 590,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00
Dakschildering in een andere kleur dan het koetswerk 413,22 500,00
Pack 7 plaatsen: inklapbare individuele achterzetels op de 3de zetelrij 413,22 500,00
Window-pack: panoramisch glazen dak en zelfdimmende achteruitkijkspiegel 537,19 650,00
Flexy-pack : in de hoogte regelbare passagierszetel vooraan met neerklapbare rugleuning  
en One-Touch functie 413,22 500,00

Business-pack : parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera, verschuifbare centrale opbergconsole, 
zonnegordijnen op de zijruiten achteraan, 12V-aansluiting achteraan en elektrisch inklapbare buitenspiegels 495,87 600,00

Stalen voorlopig reservewiel 17" (1) 99,17 120,00
Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 1 150,00 1 391,50

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor.

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 115 GPF Blue dCi 120

Fiscaal vermogen (pk) 7 9
Milieunorm Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1332 1749
Vermogen kW (pk) 85 (116) 88 (120)
Max. koppel Nm bij tr/min 220 - 1500 300 - 1750
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 6,9 5,5 - 5,7
C02 WLTP (g/km) 156 - 157 145 - 149
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 6,1 4,8
CO2 NEDC (g/km) 139 127
% fiscale aftrekbaarheid(2) 53,98% 56,50%
Categorie CO2/Verbruik D C
Topsnelheid (km/u) 182 193
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RENAULT KADJAR
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
KADJAR CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

TCe 140 GPF € 22 793,39 27 580,00
Blue dCi 115 € 24 322,31 29 430,00
Blue dCi 115 EDC € 25 851,24 31 280,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun achteraan met bekerhouders • Vertrekhulp op 
hellingen HSA • Parkeerhulp vooraan • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag met 
geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan • Gordijnairbags voor- en achteraan • Haaienvinantenne • In de hoogte 
regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Dode hoek-waarschuwing • Achterbank 
met antidoorglijuitrusting, neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 en Easy Break-functie • Dakstaven in de lengte • Achteruitrijcamera • 
Renault handenvrije instap- en startkaart  • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse 
zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanner • Automatische 
deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare 
automatische airconditioning met antivervuilingsensor • Centrale opbergconsole met armsteun tussen de voorzetels • Elektronische 
trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Kofferverlichting • Interieursfeerverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers 
vooraan met regelbare interval en regensensor • Bijkomende bochtenverlichting • LED-dagrijlichten • ECO-modusfunctie • 
Elektrische parkeerrem • Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 17"-velgen ''Evado" • Sierstrip in "chroom" rond de zijruiten 
• Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten achteraan • Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening • Verlichte 
make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Uitneembare koffervloer • Opbergzakje op de rugleuning 
van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur • Deurhandgrepen binnen en versnellingspookknop met "glanzend 
chroom"-afwerking • 12V-aansluiting voor- en achteraan • Koplampen met automatische ontsteking  • Mistkoplampen • Zijdelingse 
deurbeschermingen onderaan met sierstrip in chroom • Achteruitrijradar • Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 
7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio tuner DAB Arkamys, 
Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay, 6 LS en internet diensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 
jaar • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Elektrische en verwarmde buitenspiegels, elektrisch inklapbaar, in koetswerkkleur • Stoffen 
zetelbekleding "Zen" • In de hoogte regelbare bestuurderszetel met verstelbare lendensteun • In de hoogte regelbare passagierszetel 
met neerklapbare rugleuning • Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse plaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • 
Donkergetinte ruiten achteraan • In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel in imitatieleder

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken als beroepskosten. Situatie 
op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 487,60 590,00
Speciale metaalkleur 578,51 700,00

Stalen voorlopig reservewiel 16'' (1) 99,17 120,00

Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 1 150,00 1 391,50

SERVICE-CONTRACTEN
Abonnement op de Renault R-Link app "Coyote Series" gedurende 1 jaar 81,82 99,00
My Warranty - Garantie 5 jaar of 100.000 km : 2+3 jaar garantie-uitbreiding  595,04  720,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. 

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 140 GPF Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC

Fiscaal vermogen (pk) 7 8 8
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1332 1461 1461
Vermogen kW (pk) 103 (140) 85 (116) 85 (116)
Max. koppel Nm bij tr/min 240 - 1600 260 - 2000 260 - 2000
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 6,5 - 6,7 5,0 - 5,2 4,9 - 5,1
C02 WLTP (g/km) 146 - 152 131 - 137 129 - 135
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,6 / 5,9* 4,2 / 4,3* 4,2 / 4,4*
CO2 NEDC (g/km) 127 / 133* 110 / 114* 111 / 115*
% fiscale aftrekbaarheid(2) 59,68% - 56,83% 65,00% - 63,00% 64,50% - 62,50%
Categorie CO2/Verbruik C - D C C
Topsnelheid (km/u) 203 189 189
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RENAULT TALISMAN
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
TALISMAN CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

TCe 160 EDC GPF € 27 086,78 32 775,00
Blue dCi 120 € 26 342,98 31 875,00
Blue dCi 150 € 28 078,51 33 975,00

STANDAARDUITRUSTING •  ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak • 
Vertrekhulp op hellingen HSA • Parkeerhulp vooraan • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare 
passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan • 
Vermoeidheidswaarschuwing • Rijstrookwaarschuwing • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare 
veiligheidshoofdsteunen vooraan • Dode hoek-waarschuwing • Achterbank met antidoorglijuitrusting, neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 
en skiluik • Achteruitrijcamera • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde 
krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner • 
Automatische omschakeling dim/grootlichten • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling 
met radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor • 
Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Dubbele uitlaat in chroom 
• Interieursfeerverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor • Bijkomende 
bochtenverlichting • LED-dagrijlichten voor- en achteraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Aanduiding van de 
buitentemperatuur • Alu 17"-velgen "Bayadere" • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegel 
aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in 
koetswerkkleur met "chroom" afwerking • Versnellingspookknop in leder • 12V-aansluiting voor- en achteraan • LED-mistkoplampen 
• LED-koplampen "Pure Vision" met automatische ontsteking • Achteruitrijradar • Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm • 
Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault Multi-Sense • Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 8,7" in kleur, 
bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by 
Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®, 8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 
3 jaar • Elektrische en verwarmde buitenspiegels, elektrisch inklapbaar, in koetswerkkleur • Zelfdimmende achteruitkijkspiegel • Voorlopig 
stalen reservewiel 17" • Zetelbekleding stof/imitatieleder "Velvet Look" • Deurdrempels vooraan in aluminium • In de hoogte regelbare 
voorzetels met verstelbare lendensteun en massagefunctie aan bestuurderszijde • Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse 
passagiersplaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken als beroepskosten. Situatie 
op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging. * met alu 18"-velgen.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 611,57 740,00
Speciale metaalkleur 743,80 900,00
Cruising-pack : afstandsradar met actief noodremhulpsysteem AEBS, adaptieve snelheidsregelaar en 
head-up display 1 115,70 1 350,00

Winterpack : verwamde zetels vooraan en stuurwiel, en koplampsproeiers 289,26 350,00
Lederpack : lederen zetelbekleding en elektrische voorzetels met geheugen aan bestuurderszijde  
(noodzakelijk met Winterpack) (1) 1 652,89 2 000,00

Alu 18"-velgen "Duetto" 413,22 500,00
Elektrisch panoramisch glazen open dak 950,41 1 150,00
Business-pack : handenvrije kofferklep en Easy Park Assist 495,87 600,00

SERVICE-CONTRACTEN
My Warranty - Garantie 5 jaar of 150.000 km : 4+1 jaar garantie-uitbreiding  520,66  630,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) De bruine lederen zetelbekleding gaat verplicht samen met het Cruising-pack.

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 160 EDC GPF Blue dCi 120 Blue dCi 150

Fiscaal vermogen (pk) 7 9 9
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1332 1749 1749
Vermogen kW (pk) 117 (159) 88 (120) 110 (149)
Max. koppel Nm bij tr/min 270 - 1800 300 - 1750 340 - 1750
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 6,3 - 6,8 5,2 - 5,5 5,2 - 5,6
C02 WLTP (g/km) 143 - 154 137 - 144 135 - 146
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,6 / 5,8* 4,6 / 4,7* 4,7
CO2 NEDC (g/km) 128 / 132* 122 / 125* 125
% fiscale aftrekbaarheid(2) 59,20% - 57,30% 59,00% - 57,50% 57,50%
Categorie CO2/Verbruik C - D C C
Topsnelheid (km/u) 210 203 210
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RENAULT TALISMAN Grandtour
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel

PRIJS EN UITRUSTING
TALISMAN Grandtour CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

TCe 160 EDC GPF  € 28 326,45 34 275,00
Blue dCi 120 € 27 582,64 33 375,00
Blue dCi 150 € 29 318,18 35 475,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak • Vertrekhulp 
op hellingen HSA • Parkeerhulp vooraan • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag 
met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan • Rijstrookwaarschuwing • 
Vermoeidheidswaarschuwing • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen 
vooraan • Dode hoek-waarschuwing • Achterbank met antidoorglijuitrusting, neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 met "Easy Break"-
functie en skiluik • Dakstaven in de lengte • Achteruitrijcamera • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels 
achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met 
dubbele gordelspanner • Automatische omschakeling dim/grootlichten • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale 
deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening • Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor 
• Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR • Luchtroosters voor de achterste plaatsen • Dubbele uitlaat in chroom 
• Interieursfeerverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor • Bijkomende 
bochtenverlichting • LED-dagrijlichten voor- en achteraan • ECO-modusfunctie • Elektrische parkeerrem • Aanduiding van de 
buitentemperatuur • Alu 17"-velgen "Bayadere" • Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegel 
aan bestuurders- en passagierzijde • Boordcomputer • Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels • Deurhandgrepen buiten in 
koetswerkkleur met "chroom" afwerking • Versnellingspookknop in leder • 12V-aansluiting voor- en achteraan • LED-mistkoplampen 
• LED-koplampen "Pure Vision" met automatische ontsteking • Achteruitrijradar • Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm • 
Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault Multi-Sense • Renault R-Link 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 8,7" in kleur, bediening 
aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys, 
Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®, 8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar 
• Elektrische en verwarmde buitenspiegels, elektrisch inklapbaar, in koetswerkkleur • Zelfdimmende achteruitkijkspiegel • Voorlopig 
stalen reservewiel 17" • Zetelbekleding stof/imitatieleder "Velvet Look" • Deurdrempels vooraan in aluminium • In de hoogte regelbare 
voorzetels met verstelbare lendensteun en massagefunctie aan bestuurderszijde • Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse 
passagiersplaatsen achteraan • Bandendrukcontrolesysteem • In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

(2) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken als beroepskosten. Situatie 
op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging. * met alu 18"-velgen.

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 611,57 740,00
Speciale metaalkleur 743,80 900,00
Cruising-pack : afstandsradar met actief noodremhulpsysteem AEBS, adaptieve snelheidsregelaar en 
head-up display 1 115,70 1 350,00

Winterpack : verwamde zetels vooraan en stuurwiel, en koplampsproeiers 289,26 350,00
Lederpack : lederen zetelbekleding en elektrische voorzetels met geheugen aan bestuurderszijde  
(noodzakelijk met Winterpack) (1) 1 652,89 2 000,00

Alu 18"-velgen "Duetto" 413,22 500,00
Elektrisch panoramisch glazen open dak 950,41 1 150,00
Zonnegordijnen op de zijruiten achteraan 123,97 150,00
Business-pack : elektrische handenvrije achterklep en Easy Park Assist 495,87 600,00
Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 1 150,00 1 391,50

SERVICE-CONTRACTEN
My Warranty - Garantie 5 jaar of 150.000 km : 4+1 jaar garantie-uitbreiding  520,66  630,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

(1) De bruine lederen zetelbekleding gaat verplicht samen met het Cruising-pack.

TECHNISCHE KENMERKEN 
TCe 160 EDC GPF Blue dCi 120 Blue dCi 150

Fiscaal vermogen (pk) 7 9 9
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start serie serie serie
Cilinderinhoud (cm³) 1332 1749 1749
Vermogen kW (pk) 117 (159) 88 (120) 110 (149)
Max. koppel Nm bij tr/min 270 - 1800 300 - 1750 340 - 1750
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 6,7 - 7,1 5,4 - 5,6 5,4 - 5,7
C02 WLTP (g/km) 151 - 160 142 - 148 142 - 150
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,9 / 6,1* 4,9 / 5,0* 5,1
CO2 NEDC (g/km) 135 / 139* 129 / 132* 132
% fiscale aftrekbaarheid(2) 55,88% - 53,98% 55,50% - 54,00% 54,00%
Categorie CO2/Verbruik D C C - D
Topsnelheid (km/u) 205 197 203



13

NOUVEAU RENAULT ESPACE
CORPORATE EDITION

Afbeelding niet contractueel
* versie 7 plaatsen
(1) Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokosten aftrekken 
als beroepskosten. Situatie op 1 januari 2020, onder voorbehoud van wetswijziging.

PRIJS EN UITRUSTING
ESPACE CORPORATE EDITION PRIJS € zBTW  € BTWi (21%)

Blue dCi 160 EDC € 35 289,26 42 700,00

STANDAARDUITRUSTING • ABS met remhulpsysteem • Centrale armsteun vooraan met geïntegreerd opbergvak • Vertrekhulp op 
hellingen HSA • Parkeerhulp voor- en achteraan • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing • Ontkoppelbare passagiersairbag 
met geprogrammeerde ontplooiing • Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan • Vermoeidheidswaarschuwing • 
Afstandsradar • Rijstrookwaarschuwing • In de hoogte regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan • Verkeerswaarschuwing achteraan 
• In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan • Rijstrookassistent • Automatic Park Assist • Dode hoek-waarschuwing • 
Achteruitrijcamera • Renault handenvrije instap- en startkaart • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op 
de zijdelingse zitplaatsen • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner  • Automatische omschakeling 
dim/grootlichten • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening 
• Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning vooraan met antivervuilingssensor • Elektronische trajectcontrole ESC met 
antislipsysteem ASR en Extended Grip • Interieursfeerverlichting • Begeleidingsverlichting • Ruitenwissers vooraan met regelbare interval 
en regensensor • Actief noodremhulpsysteem AEBS met voetgangersdetectie • Elektrische handenvrije achterklep • Elektrische parkeerrem 
• Aanduiding van de buitentemperatuur • Alu 18"-velgen "Argonaute" • Bandenopblaaskit met compressor • Elektrische ruiten voor- en 
achteraan met impulsbediening • Verlichte make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde • Boordcomputer • Warmtewerende 
voorruit • Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels • Versnellingspookknop in leder • LED-koplampen "Pure Vision" met 
automatische ontsteking • Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Renault Multi-Sense • Renault 
Easy Link : multimediasysteem met aanraakscherm 9,3" in kleur,  navigatie 3D TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, FM Radio DAB, 6 HP, 
Bluetooth, compatibel met Apple CarPlay • • Zelfdimmende achteruitkijkspiegel • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in "glanzend 
zwart", elektrisch inklapbaar en met geheugen• Zetelbekleding stof/imitatieleder • Elektrische bestuurderszetel • In de lengte regelbare en 
neerklapbare achterzetels met One-Touch functie • In de hoogte regelbare voorzetels met verstelbare lendensteun • Individuele leeslampjes 
voor- en achteraan • Boventapijtjes vooraan en achteraan op de 2de zetelrij • Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de 2de zetelrij • 
Bandendrukcontrolesysteem • Verlichte en gekoelde Easy Life-opberglade • Vast glazen dak vooraan • Donkergetinte ruiten achteraan • In 
de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

OPTIES
€ zBTW € BTWi (21%)

Metaalkleur 611,57 740,00
Speciale metaalkleur 743,80 900,00
Cruising-pack : adaptieve snelheidsregelaar en head-up display 702,48 850,00
Winterpack 1 : verwarmde voorruit/voorzetels en zijdelingse achterzetels/stuurwiel en koplampsproeiers 619,83 750,00
Lederpack : lederen zetelbekleding, en elektrische en verwarmde voorzetels 2 066,12 2 500,00
Pack 7 plaatsen : 2 bijkomende achterzetels en automatische airconditioning achteraan 991,74 1 200,00
LED-koplampen "Matrix Beam" 495,87 600,00
Alu 19"-velgen 413,22 500,00
Elektrisch panoramisch glazen open dak 950,41 1 150,00
Bose® Surround System 578,51 700,00
Smartphone-lader 123,97 150,00
Zelfreparerende banden 123,97 150,00
Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société 1 150,00 1 391,50

SERVICE-CONTRACTEN
My Warranty - Garantie 5 jaar of 150.000 km : 4+1 jaar garantie-uitbreiding  520,66  630,00 
EASYcare - Garantie + geprogrammeerde onderhoudsbeurten + slijtageonderdelen op aanvraag

TECHNISCHE KENMERKEN 
Blue dCi 160 EDC

Fiscaal vermogen (pk) 11
Milieunorm Euro 6
Stop & Start serie
Cilinderinhoud (cm³) 1997
Vermogen kW (pk) 118 (160)
Max. koppel Nm bij tr/min 360 - 1500
Gemengd verbruik WLTP (l/100 km) 6,5
C02 WLTP (g/km) 170 / 172*
Volledige cyclus NEDC (l/100 km) 5,1 / 5,3*
C02 NEDC (g/km) 136 / 140*
% fiscale aftrekbaarheid(1) 52,00% - 50,00%
Categorie CO2/Verbruik D
Topsnelheid (km/u) 200
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Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. In het kader van 
zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt RENAULT zich het recht voor op elk moment wijzigen aan 
te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk ge-
meld aan de officiële RENAULT-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en 
kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Alle verbruiksgegevens en 
CO2-waarden die in dit tarief staan, werden gehomologeerd volgens de huidige wetgeving. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler 
om de meest recente informatie te krijgen. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, 
van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT. 
De prijzen vermeld in dit document (voertuigen en accessoires) doen geen afbreuk aan het recht dat de RENAULT-verdeler zich 
voorbehoudt om bepaalde diensten bij levering te factureren. 

De algemene verkoopvoorwaarden vindt u bij uw RENAULT-verdeler.
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Januari 2020. 

Kijk op  
renault.be


