Bonustider hos Renault!
Få 20 000 kr i nybilsbonus, 8 000 kr extra i inbytesbonus och 3 års fri
service när du köper en Renault CAPTUR. Totalt värde upp till 34 000 kr.*
Och självklart ingår 5 års garanti.

Renault CAPTUR Zen TCe 90
Rek. pris

158 900 kr

Bilar i lager
för snabb
leverans!

(ord pris 178 900 kr)

*

Privatleasing exkl. inbytesbonus
Rek. pris

2 180 kr/mån**

Utrustad med: Media Nav, 7” pekskärm, digitalradio (DAB+), Apple CarPlay® och förberedd för Android Auto®, Bluetooth®
handsfree-telefoni och ljudstreaming, USB, AUX-in, rattreglage • Navigering med Nordenkartor • Nyckelkort med
handsfree-funktion • LED Dimljus • 16” aluminiumfälgar ”Adventure”
Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 20 000 kr, 8 000 kr extra i inbytesbonus när du gör ett inbyte av din gamla bil och 3 års fri service värt 6 000 kr. Totalt värde 34 000 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/
år max 45 000 km eller 36 månader och upphör att gälla om ägarbyte sker inom avtalsperioden. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års fri service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor
90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner
18–63 år. I månadskostnaden är värdet av inbytesbil inklusive extra inbytesbonus ej medräknad. Vid återlämning av privatleasingbil till Renault eller till annat märke räknas inbytesbonus om 8 000 kr med
i privatleasingkalkylen vilket medför rabatterad månadskostnad. Angivna priser är rekommenderade priser inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. Gäller vid köp av en ny Renault personbil
senast 30/6 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Bränsleförbrukning, Renault CAPTUR TCe 90, vid blandad körning enl. NEDC: 5,6 l/100km, WLTP: 6,5 l/100km. CO2-utsläpp
enl. NEDC: 128 g/km, WLTP 146 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

*
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Bilhallen är öppen:
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