
Veiledende kundepriser gjeldende fra 28. februar 2022

Versjon Motor Girkasse 
Forbruk 

v/bl.kjøring 
l/mil*

CO2
 g/km*

Nox
mg/km*

Reg. avgift
inkl. vrakpant

L1H1 3,3m3 Diesel

Base Line EURO6 D-full 75hk S/S 6-tr manuell 0.51 134 tba 27 237**

Base Line EURO6 D-full 95hk S/S 6-tr manuell 0.51 134 tba 27 319**

*Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht. WLTP målesyklus **Endelig typegodkjenning ikke klar - avgift basert på forløpige verdier

Priser er inkl. frakt og levering: OSLO OSLO

Frakt- og leveringskostnader kommer i tillegg

ABS-bremser Plastgulv med matte i varerom
Bakkestartassistent Plastkledning av nedre del av dører og vegger
Emergency call knapp 6 surrekroker i gulv og 4 surrekroker på vegg i lasterom
Hastighetsvarsel Understellsbeskyttelse foran
Kollisjonspute på førerside Fjernstyrt sentrallås
Kollisjonspute for passasjer + mulighet for deaktivering 12V uttak og USB-ladeinngang i førerhus
Elektriske vinduer foran 15" stålfelg m/liten minihjulkapsel
Oppvarmede elektriske sidespeil Dekkreprasjonskit
DAB+ Radio med USB-ingang og Bluetooth Varsel for sikkerhestbelter
Regn- og lyssensor Høydejuserbart sikkerhetsbelte
LED kjørelys Høydejusterbart førersete
Manuelt klimaanlegg Enkel passasjersete
Lett tonede bakruter Varme i fører og passasjersete
Skyvedør høyre side u/vindu Lukket hanskerom
Venstre sidepanel u/vindu Hattehylle over fører
Skillevegg med vindu Stoffsetetrekk

Hastighetsvarsel
LED-belysning i varerom

STANDARDUTSTYR BASE LINE

Sidehengslede bakdører 180° med vindu, viskere og 
varmetråder, tåkelys og manuelt avblendet bakspeil

Kundepris
inkl. mva

271,716 222,820
237,820290,445

Sett inn bilde
Høyde: 29,18cm
Bredde: 46,76cm

LOGO 
Høyde: 3,3cm

Bredde: 10,89cm

Kundepris
eks. mva

Prisliste
Renault EXPRESS
LANSERINGSKAMPANJE PÅ EXPRESS 95HK
Inkl. i prisen:
• Komfortpakke
• Vinterhjul
Kundeverdi kr. 12 000,- eks. mva



 = standard     = ekstrautstyr    - = ikke tilgjengelig

Trådløs telefonlader kr 2,375 kr 1,900
Sideairbag med gardiner kr 3,625 kr 2,900
Parkeringssensorer bak kr 2,500 kr 2,000
Digitalt bakspeil (ekstra monitor og kamera bak. OBS! Ikke ryggekamera) kr 6,125 kr 4,900
Dødvinkelspeil (i passasjerens solskjerm) kr 1,250 kr 1,000
Bakspeil med automatisk blending kr 3,125 kr 2,500
Armlene foran kr 2,375 kr 1,900

Innfellbarnøkkel med 3 knapper kr 1,250 kr 1,000

Plastkledning i halvhøyde - dører i varerom kr 1,250 kr 1,000

Trekledning i varerom kr 3,625 kr 2,900

Tregulv i varerom kr 2,500 kr 2,000

12v i varerom i tillegg til 12v mittkonsoll + 12v ved førerplass + 3 USB-uttak. kr 1,125 kr 900

Hjulkapsel 15" Kijaro kr 1,250 kr 1,000

Hengerfeste (13pin) kr 6,125 kr 4,900

Reservehjul kr 1,875 kr 1,500

Metallic lakk kr 6,000 kr 4,800

Spesiallakk (KPW - Grå Urban) kr 6,000 kr 4,800

kr 1,250











LAKK







www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken. Med forbehold om skrivefeil.

Samtlige priser er anbefalte priser. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og spesifikasjoner.

Pris 
eks.mva

kr 17,375 kr 13,900

Pris 
inkl. mvaBASE LINE

Komfortpakke Pluss:  Easy Link 8" berøringsskjerm med navigasjon, smartphone-speiling (Apple+Android) & DAB+, Cruise 
control, Ryggekamera m/parkeringssensorer foran og bak & Blindsonevarsler

PAKKER

kr 7,375 kr 5,900



EKSTRAUTSTYR

Komfortpakke: Easy Link 8" berøringsskjerm med smartphone-speiling (Apple+Android) & DAB+, Cruise control, Ryggekamera 
m/parkeringssensorer foran og bak & Blindsonevarsler
Lanseringskampanje kr 0,-  (Gjelder kun Base Line 95hk)

Noe av følgende ekstrautstyr kan ikke kombineres eller er kun tilgjengelig i kombinasjon med annet ekstrautstyr - kan medføre ekstra kostnad.
Noe av følgende ekstrautstyr kan gi økt CO2-utslipp og dermed økt engangsavgift.
Ta kontakt med din Renault-forhandler for mer informasjon.

kr 1,000





Vinduspakke: Skyvedør høyre side m/åpningsbart vindu, Venstre sidepanel m/vindu & Vindu på begge sider bakerste 
sidepaneler





KOMFORT OG SIKKERHET

DØRER OG INNREDNING
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RENAULT EXPRESS Varebil
Nye





Har du nettopp startet en bedrift og trenger en 
varebil som kan holde tritt med arbeidstempoet 
ditt? Da er den nye Renault EXPRESS varebil som 
skapt for deg. Den strømlinjeformede profilen 
fremheves av effektive beskyttelseslister på sidene. 
De C-formede lyktene med kraftig LED-kjørelys over 
en solid støtfanger gjør at du straks vil gjenkjenne 
den som en Renault. Den markante grillen og  
det brede panseret understreker varebilens  
robuste preg.

Nye  
Renault EXPRESS varebil, 
robust og dynamisk



Lasting, lossing og lasting igjen. Er det hverdagen 
din? Med asymmetriske bakdører med 180 graders 
åpningsvinkel, 3,3 m3 lastevolum og lastelengde på hele 
1,91 m (biler med hel skillevegg) utnyttes lengden til 
nye Renault EXPRESS varebil optimalt. Sideskyvedøren 
er hele 716 mm bred, noe som gjør det enkelt å laste 
ut og inn Med nye Renault EXPRESS varebil får du  
jobben gjort.

Nye Renault EXPRESS 
varebil – enkel lasting  
og lossing







Er du først og fremst ute etter en effektiv løsning 
i hverdagen? Den nye Renault EXPRESS varebil 
har mye nyttig og praktisk utstyr. Innvendig får 
dashbordets rene linjer førerhuset til å virke enda 
større. Speiling av smarttelefon* (bilde 1) sørger 
for høy komfort. Du kan bruke navigasjonsappen 
på telefonen, sende meldinger eller ringe 
direkte fra bilens 8-tommers skjerm. De mange 
oppbevaringsrommene (inntil 48 liter) gjør det lett 
å utnytte plassen til fulle (bilde 2). I tillegg kan du 
enkelt lade mobiltelefonen trådløst under kjøring 
med induksjonsladeren** (bilde 3).

* Ekstrautstyr
** Ikke tilgjengelig ved lanseringstidspunktet

Praktiske løsninger i nye  
Renault EXPRESS varebil

2. 3. 

1. 



Gjør arbeidsdagen litt enklere og tryggere med 
den nye Renault EXPRESS varebil. En rekke 
smarte og praktiske førerassistentsystemer bedrer 
trafikksikkerheten og gjør det enklere å ferdes i 
trafikken.

1. Digitalt bakspeil Rear View Assist. * I stedet for å 
bruke det innvendige speilet (som er fjernet i varebiler 
uten bakrute), kan du i den nye Renault Express varebil 
se bilder fra kameraet på en 5-tommers digital skjerm. 
Kameraet filmer på mellomlang og lang avstand. Det 
gjør det enklere å kjøre en varebil uten vinduer bak.
(Digitalt bakspeil, ekstra monitor og kamera bak. OBS! 
Ikke ryggekamera) 

2. Blindsonevarsling. * Systemet fungerer mellom 30 og 
140 km/t og varsler deg automatisk med lyssignaler i 
sidespeilene hvis det ligger et kjøretøy i blindsonen din.

* Ekstrautstyr

Enkel kjøring,  
ekstra sikkerhet

1. 

2. 



3. Vidvinkelspeil * Solskjermen på passasjersiden er 
utstyrt med et stort, konvekst speil. Det gir bedre oversikt 
med økt sikt til sidene og reduserte blindsoner i versjoner 
uten vinduer bak. 

4. Ryggekamera. * Sett bilen i revers, så viser 
ryggekameraet et stort område bak bilen. Bildet vises 
enten i det innvendige speilet eller på EASY LINK-
skjermen, der du også får manøvreringshjelp i form av 
dynamiske hjelpelinjer.

* Ekstrautstyr

3. 

4. 



Standardutstyr

BASE LINE

Sikkerhetsutstyr og førerassistentsystemer
ABS-bremser
Bakkestartassistent

Utvendig design Komfort

Mål

Lasterom EXPRESS VAREBIL
3)

1915

1915

569



Motorer

Farger

Hvit Glacier (S) - 369 Grå Urban (S) - KPW

Grå Highland (M) - KQABlå Iron (M) - RQH

Felger og hjulkapsler

15” stålfelg m/liten 
minihjulkapsel

15-tommers Kijaro 
hjulkapsler*

(S) = standardlakk, (M) = Metallic lakk
Bildene er kun illustrasjoner. 
Avvik kan forekomme.

* Ekstrautstyr.

MOTORER Blue dCi 75 Blue dCi 95
3

Direkte Direkte

®

Girkasse

YTELSE

13

DRIVSTOFFORBRUK OG CO2-UTSLIPP(2)

2

BREMSER

DEKK

2



Renault recommends

Se mer av RENAULT EXPRESS VAREBIL 
på www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Forbehold om trykkfeil. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine 
produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. 
Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens 
garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 200 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt. Hel eller 
delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.

 – ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT/RBI Norge AS. TRYKKET I EU – 1. UTGAVE, 1. OPPLAG, May 2021.
RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 0

renault.no
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