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De Renault Kangoo is ontworpen volgens de nieuwe 

huisstijl van Renault en beantwoordt nog beter 

de behoeften van de zakelijke markt. Leverbaar in 

3 verschillende lengtes en een uitgebreid gamma 

aan zuinige en krachtige motoren, waaronder een 

100% elektrische versie. Er is altijd een Kangoo 

die bij u past! 

100% afgestemd 
op uw wensen





De Renault Kangoo is volledig aan te passen naar uw zakelijke wensen. Met de verschuifbare dakklep wordt het eenvoudig om af en toe extra lange 

voorwerpen te vervoeren. De laadruimte is vlak en de wielkasten nemen minimale ruimte in. Hierdoor is het mogelijk de lading optimaal te vervoeren. 

Een derde zitplaats maakt het mogelijk om een extra persoon te vervoeren. Dit kan net het veschil maken om alle personen in een keer op de plaats van 

bestemming te brengen.  

Op maat gemaakt



Uw mobiele kantoor richt u zelf in. De Kangoo is voorzien 

van de laatste systemen en technieken, verschillende 

indelingsmogelijkheden in het interieur, slimme opbergvakken 

en optioneel een ingebouwd multimedia system met 

parkeercamera. Aan alles is gedacht om uw werk makkelijker 

en comfortabeler te maken.

High-Tech uitgerust





Doelgericht werken

Een snelle levering begint met het bepalen van de beste route. Met Renault R-LINK zoekt u uw bestemming, controleert u het rijbereik(elektrische Kangoo Z.E.),  

bepaalt u de handigste route zonder files en kondigt u handsfree uw komst aan. De Kangoo Z.E. is stil en milieuvriendelijk, dus het stadscentrum blijft altijd 

toegankelijk! In de Kangoo & Kangoo Z.E. past tot 4 m³ lading en beschikt u standaard over een nuttig laadvermogen van 650 kg, tot 800 kg optioneel.  

In het dashboard zit een handig A4-opbergvak voor uw documenten. Voor maximale wendbaarheid in de stad is de Kangoo Compact* de beste keuze.  

In deze versie past nog steeds tot 2,3 m³ lading.

* Niet leverbaar in Z.E. versie





Een optimaal wagenpark

Het wagenpark van uw bedrijf is een investering die verstandig beheerd moet worden. Met 3 lengtes en talrijke ombouwmogelijkheden en configuraties, 

biedt het kangoo gamma alle oplossingen om een efficient wagenpark samen te stellen. Daarbij kunt u de co
2
-uitstoot en het verbruik aanzienlijk verlagen 

door te kiezen voor de efficiente ENERGY verbrandingsmotoren gecombineerd met de volledig elektrische Kangoo Z.E. versie.







Als boegbeeld van Renault is de volledig elektrische 

Kangoo Z.E. in meerdere opzichten vooruitstrevend 

te noemen. Hij helpt u om de ecologische voetafdruk  

(CO
2
 footprint) van uw bedrijf te beperken. Hij 

straalt dagelijks uw milieuvriendelijke houding  

uit. Met achterdeuren die 180° geopend kunnen 

worden en een laadlengte tot ruim 2 meter,  

biedt de Kangoo Z.E. optimaal laadvolume zonder 

uitstoot. 

Innovatief 
en Praktisch





Met 3 plaatsen voorin* creëert u echte teamspirit. Wat laadruimte betreft, 

profiteert u met de zijschuifdeur van de brede laadopening en optimale 

toegang tot de laadruimte. De Maxi uitvoering, met langere wielbasis, 

heeft bijna 40 cm extra laadruimte dus maximale flexibiliteit! Kortom, 

de kangoo Formula Edition zal u niet alleen verbazen met zijn sportieve 

Formule 1-uitstraling.

* Optie

Gemaakt om met 
succes alle uitdagingen 
aan te gaan.

Renault KANGOO Formula Edition



KANGOO COMPACT

3,89 m

KANGOO & Z.E.

4,28 m

KANGOO MAXI & MAXI Z.E.

4,66 m



Laadruimtes die zijn afgestemd op elke behoefte, 

zuinige en krachtige motoren en een volledig 

elektrische versie. Blader verder voor meerdere 

details over de Renault Kangoo.

Renault 
Kangoo & 
Kangoo Z.E.  
in detail



Laadbreedte
tot 1,22 m

Laadhoogte
tot 1,25 m

Laadlengte
tot 2,11 m

Laadvolume
tot 4 m3

Laadvermogen
tot 800 kg

* In Nederland is het rasterwerk achter de stoelen niet leverbaar en wordt 

vervangen door een (halfhoog) tussenschot.



Optimale laadcapaciteit
Veelzijdig 

Met drie personen naar een klus? De Kangoo past 

zich snel aan. Hij is leverbaar met 3 zitplaatsen 

voorin*. Een bestuurdersstoel en een 2-zitsbank 

met een opbergruimte onder de zitting, die een 

maximale inhoud heeft van 15 liter. De rugleuning 

van de 2-zitsbank kan apart worden neergeklapt om 

dienst te doen als tafeltje. De schuifbare dakklep 

zorgt voor nog meer ruimte en maakt het mogelijk 

extra lange voorwerpen te vervoeren.

Laadcapaciteit in overvloed 

In het interieur maken de talloze opbergruimtes 

het mogelijk om alle beschikbare ruimte optimaal 

te benutten.

In de opbergruimte bovenin het dashboard plaatst 

uw eenvoudig A4-documenten en voor grotere 

spullen kunt u gebruik maken van de opbergplank 

boven de voorruit. Het dashboardkastje, de 

centrale armsteun (afhankelijk van de versie),  

of de ruimte onder de 2-zitsbank voorin (optioneel), 

de mogelijkheden zijn eindeloos.

De laadruimte biedt een royaal volume, dat varieert 

van 2,3 m3 tot 4 m3, afhankelijk van de versie.  

De laadruimte van de Kangoo is leverbaar met onder 

andere hoogwaardige houten bescherming voor 

de vloer en zijwanden. Met een laadvermogen tot 

ruim 800 kg** kan de Kangoo ook zware ladingen 

met gemak aan.

Toegankelijk

Het kost geen enkele moeite om de zijschuifdeur(en) 

te openen of de laadruimte vrij te maken via  

de 180° openende asymmetrische achterdeuren. 

De lage laaddrempel, vereenvoudigt het laden 

en lossen van zware spullen. De Kangoo kent 

talrijke variaties; een achterklep, achterdeuren, 

een dakklep, zijschuifdeuren en een half of hoog 

tussenschot. Hierdoor is de toegankelijkheid van 

de laadruimte altijd optimaal! 

* Optie niet leverbaar voor de Kangoo Compact en Z.E.

** Laadvermogen van 800 kg niet leverbaar voor de Kangoo Z.E.





Kracht en souplesse
De benzine- en dieselmotoren van de Kangoo beschikken over een bundeling van innovaties die de prestaties en zuinigheid bevorderen. De combinatie 

van technologieën in de motor zijn gericht op verbetering van het energierendement in de motor, deze zorgen voor een zeer laag brandstofverbruik.  

Het rijplezier blijft echter behouden.

ENERGY dCi 75 & 90

De zuinige en krachtige ENERGY dCi 75 en dCi 90  

zijn afgestemd op zakelijk gebruik. Dankzij de nieuwe 

technologieën voor energie regeneratie en het tijdelijk 

stoppen van de motor (STOP & START), kunnen ze 

een brandstofverbruik behalen van 4,3 l/100 km*  

met een CO
2
 -uitstoot van slechts 112 g/km.  

Door dit lage brandstofverbruik, in combinatie 

met een onderhoudsinterval van 40.000 km of  

2 jaar**, zijn de onderhoudskosten beperkt. Deze 

motor is ook leverbaar in combinatie met een EDC 

automatische versnellingsbak.

ENERGY dCi 110

Comfort, reactievermogen en souplesse kenmerken 

de ENERGY dCi 110, die een vermogen ontwikkelt 

van110 pk bij 4.000 t/min. Het hoge koppel van 

240 Nm is beschikbaar vanaf 1.750 t/min. Dit is 

bijzonder geschikt voor het wegrijden als de auto 

zwaar beladen is en voor acceleraties onder alle 

omstandigheden. Het brandstofverbruik blijft 

laag met 4,4 l/100 km* bij gecombineerd gebruik,  

met een CO
2
-uitstoot van 115 g/km. Deze motor 

is ook leverbaar in combinatie met een EDC 

automatische versnellingsbak.

ENERGY TCe 115

De ENERGY TCe 115 benzinemotor biedt goede 

prestaties op het gebied van vermogen, koppel 

en verbruik. Het betreft een 1,2 liter (1.197 cm3) 

turbo motor met 4 cilinders, 16  kleppen en 

directe inspuiting. Het aluminium blok biedt een 

uitstekend acceleratievermogen. De motor heeft 

een vermogen van 115 pk en biedt een hoog 

maximum koppel van 190 Nm, beschikbaar van 

2.000 tot 4.000 t/min, waarvan 90% bij 1.500 t/min. 

 Zijn vermogen van 100 pk/liter is ongekend voor 

een 1,2 liter benzinemotor. Met deze prestaties 

blijft de ENERGY TCe 115 zuinig, met een verbruik 

van slechts 6,2 l /100 km* en een CO
2
-uitstoot 

van 140 g/km*. Tot slot is hij uitgerust met een 

onderhoudsvrije distributieketting, waardoor de 

kilometerkostprijs aanzienlijk lager wordt.

ENERGY TCE 115 EDC 

De automatische transmissie bij deze motor 

combineert comfort en responsiviteit. Met een 

vermogen van 115 pk bij 2.000 tr/min is het een 

krachtige motor dat zorgt voor aangenaamd 

rijden. In combinatie met deze automaat zorgt 

deze motorisatie voor een verbruik van slechts 

6,4l/100 km* en 144g/km CO
2
 uitstoot.

* Verbruik en uitstoot gehomologeerd conform de geldende 

wetgeving (Kangoo Express, 15” wielen, standaard laadvermogen).

** Welke termijn het eerste wordt bereikt.



Vergroot uw bereik

Bij normaal gebruik heeft de Kangoo Z.E. een gemiddeld 

bereik tot wel 200km. Dit bereik hangt af van de snelheid, 

het hoogteverschil van de wegen waarop wordt 

gereden, de rijstijl en het gebruik van de verwarming 

of de airconditioning. Om de actieradius te vergroten,  

biedt de Kangoo Z.E. verschillende hulpmiddelen: 

allereerst de Eco-modus, waarmee de rijprestaties 

kunnen worden beperkt ten gunste van het bereik. 

De accu laadt op wanneer het acceleratiepedaal 

wordt losgelaten. Verder zorgt de voorverwarmfunctie 

voor een optimaal warmtecomfort in de auto terwijl 

tegelijkertijd de capaciteit van de batterij behouden blijft.

Eenvoudig opladen

De batterij is eenvoudig op te laden. De auto is aan te 

sluiten op een oplaadpunt bij uw werk of bij u thuis.  

Het Renault R-LINK navigatiesystem is uitgerust met 

een functie om de oplaadpunten binnen de actieradius 

en de beschikbaarheid ervan weer te geven.

Profiteer van een uniek rijcomfort

De Kangoo Z.E. is 100% elektrisch en biedt ondernemers 

een unieke ervaring: een ontspannende stilte 

tijdens de rit. Achter het stuur merkt u een groot 

acceleratievermogen, met een maximaal koppel van 

226 Nm dat direct beschikbaar is. Door de automatische 

versnellingsbak wordt de besturing eenvoudig en 

uiterst comfortabel. De topsnelheid komt overeen 

met de wettelijke beperkingen: 130 km/h. Geen geluid 

bij dagelijks gebruik, geen uitstoot, 100% schoon.  

een enorme innovatie. 

Gunstige kilometerkostprijs

Door het huursysteem van de batterij, beschikt u 

gegarandeerd altijd over een perfect werkende batterij, 

met voldoende oplaadcapaciteit, altijd meer dan 75% 

van de oorspronkelijke capaciteit. De kilometerkostprijs  

inclusief de huur van de batterij, het opladen en het 

onderhoud - ligt dicht bij die van een vergelijkbare auto 

met verbrandingsmotor vanaf 15.000 km per jaar,  

en is concurrerend boven deze jaarlijkse afstand. 

Elektrisch vermogen



1. Oplaadpunt

2. Elektrische motor

3. Lithium-ion accu

2

3

1



Bescherming van de inzittenden

Frontairbags, zijairbags (optioneel), veiligheidsgordels met gordelspanners en 

spankrachtbegrenzers (voorstoelen), anti-duiksysteem (stoelen bestuurder en voorste 

passagier, behalve bij neerklapbare stoel en 2-zitsbank voorin). 

Elektronisch Stabiliteits Programma (ESC – Electronic Stability Control)

Dit systeem van de nieuwste generatie combineert de antislipregeling met Extended Grip 

en Hill-start assist. Extended Grip is een hulpfunctie die de tractie van uw Kangoo verbetert 

onder lastige rijomstandigheden (op een gladde ondergrond: modder, sneeuw of zand). 

Het verantwoordelijkheidsgevoel van Renault houdt concreet in dat wij u willen laten profiteren van de modernste veiligheidsvoorzieningen.  

De Kangoo is hier een goed voorbeeld van, met standaard het nieuwste Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESC) met Hill-Start Assist. Veiligheid voor alles!

Veiligheid voor alles



Achteruitrijcamera

De achteruitrijcamera met het geïntegreerde scherm  

in de achteruitkijkspiegel (of in het R-LINK scherm)  

maat het makkelijker voor u om veilig te manoeuvreren. 

Deze camera is gekoppeld aan de parkeersensoren.

Hill-start assist

Hill-start assist is handig bij het wegrijden op steile 

hellingen, naar boven of naar beneden.

Extended Grip

Zorgt voor grip op een ruwe ondergrond, zoals zand, 

modder of sneeuw. Wanneer het is ingeschakeld zorgt 

het voor een groen pictogram op het dashboard. 





Afmetingen / De Kangoo op maat voor uw werkzaamheden

Configuraties / Verschillende versies voor elke vervoerswens

Carrosseriekleuren / De sprekende kleuren van het Kangoo

Opties / Rust de Kangoo met extra's uit naar wens

Accessoires / De onmisbare uitrusting



Afmetingen
Kangoo Compact

Kangoo Maxi & Kangoo Maxi Z.E.

Kangoo & Kangoo Z.E.

Kangoo  
Compact 

Kangoo   
& Z.E.

Kangoo 
Maxi & Maxi Z.E.

Kangoo  
Maxi Z.E.  

5 zitplaatsen

Laadvolume min. / max. (dm3) 2 300 / 2 800 3 000 / 3 500 4 000 / 4 600 1 300 / 3 400

AFMETINGEN (MM)
A Wielbasis 2 313 2 697 3 081 3 081
B Totale lengte 3 898 4 282 4 666 4 666
C Overhang voor 875 875 875 875
D Overhang achter 710 710 710 710
E Spoorbreedte vóór 1 521 1 521 1 521 1 521
F Spoorbreedte achter 1 533 1 533 1 533 1 533
G Totale breedte / met buitenspiegels 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
H Hoogte onbeladen 1 783 / 1 812 1 805 / 1 844 1 810 / 1 836 1 802 / 1 826
H1 Hoogte met geopende achterdeuren 1 833 / 1 863 1 872 / 1 934 1 893 / 1 920 1 878 / 1 902
J Laadhoogte 547 / 577 558 / 609 575 / 601 563 / 586

K Bodemvrijheid onbeladen / beladen
(Kangoo)  
(Kangoo Z.E.)

152 - 210 / 143 - 172
157 - 210 / 143 - 172  
184 - 210 / 153 - 172

170 - 212 / 145 - 172  
187 - 212 / 151 - 171

185 - 210 / 151 - 172

M Breedte op ellebooghoogte vóór / achter 1 510 / - 1 510 / - 1 510 / - 1 510 / 1 539
N Breedte tussen de portieren vóór / achter 1 464 / - 1 464 / - 1464 / - 1 464 / 1 507

Q1 Hoogte laadruimte
(Kangoo) 
(Kangoo Z.E.)

1 227 1 251 1 252 1 154

Y Breedte laadopening achter op 1 meter hoogte 1 141 1 141 1 141 1 141
Y1 Breedte laadopening achter op 0,1 meter hoogte 1 219 1 219 1 219 1 219
Y2 Breedte tussen de wielkasten (zonder bekleding) 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 - / 1 145 / -
Z Hoogte opening laadruimte achterzijde 1 129 1 129 1 129 1 129
Z1 Bruikbare lengte laadruimte 1 092 1 476 1 862 1 008

Z2

Lengte laadruimte tot aan tussenschot  
(let op: verplicht 30 cm hoog tussenschot) 
- met optie neer- en opklabare passagiersstoel 
- met achterbank neergeklapt

1 347 
2 118 

-

1 731 
2 502 

-

2 115 
2 886 

-

1 328 
- 

2 210

Z3 Binnenlengte (pedaal / achter) - - - 1 716



Configuraties

* Behalve Kangoo Maxi of Maxi Z.E.

Zijschuifdeur rechts of zijschuifdeur 

rechts- en links 

Raam in zijschuifdeur

Asymmetrische achterdeuren 

zonder raam

Asymmetrische achterdeuren met raam, ruitenwisser 

links, sproeier en verwarming

Achterklep met raam*

Specifi eke voorbumper- en 

achterbumper in carrosseriekleur 

Zwarte koplampbehuizing en zilverkleurige 

strip in voorbumper (Luxe)

Bumper voor/ achter en zwarte buitenspiegelkappen

Kangoo Compact Kangoo Kangoo Maxi



Carrosseriekleuren

Blanc Minéral (QNG) Brun Moka (CNB) M Rouge Vif (719)

Noir Métal (GND) M Gris Taupe (KNU) Gris Argent (KNX) M

Bleu Étoile (RNL) M Gris Cassiopée (KNG) M
M = Metaallak



Opties

1. Elektrisch inklapbare buitenspiegels. 2. Dakklep.  

De dakklep biedt de mogelijkheid om extra lange spullen 

te vervoeren. 3. Centrale armsteun. De armsteun is 

goed toegankelijk en biedt een extra opbergruimte 

binnen handbereik en een comfortabele ondersteuning. 

4. Regen- en lichtsensor. De regensensor zorgt ervoor 

dat de ruitenwissers automatisch geactiveerd worden als 

het begint te regenen, waarbij de wissnelheid aangepast 

wordt aan de intensiteit van de regen. De verlichting 

gaat automatisch aan zodra het donker wordt. 5. Drie 

zitplaatsen voorin. Een bestuurdersstoel en een bank 

voor twee passagiers, de middelste zitplaats is wat smaller 

en bestemd voor incidenteel gebruik.

1.

3.

4. 5.

2.



Opties

1. R-LINK. Het complete multimediasysteem van Renault biedt 

onder andere een TomTom navigatiesysteem, volledige integratie 

van uw muziek, en een handsfree functie en spraakherkenning voor 

uw telefoon. 2. Automatische airconditioning. 3. Handbediende 

airconditioning. 4. Radio CD Bluetooth®. 5. Radio CD Bluetooth® met 

DAB en R&Go. De R&Go functie maakt het mogelijk om via de R&Go 

app uw Smartphone te koppelen aan uw radio. Hierdoor wordt het 

mogelijk om via uw Smartphone uw radio te bedienen (multimedia, 

telefoon) en tevens te navigeren (optioneel) en functies van het voertuig  

te raadplegen.

2. 3.

4. 5.

1.



1. Achteruitrij camera inclusief parkeersensoren. Tijdens het inparkeren neemt het 

systeem eventuele obstakels waar en laten steeds snellere piepjes u weten hoe ver u zich 

nog van het obstakel bevindt. Daarnaast geeft de camera aan welk object er achter u 

bevindt.  2. Opbergvak boven voorruit. Berg gemakkelijk uw spullen op in het ruime en 

diepe opbergvak boven de voorruit. 3. Cruisecontrol en snelheidsbegrenzer. Met de 

cruisecontrol kan een constante snelheid worden ingesteld; de snelheidsbegrenzer zorgt 

ervoor dat de ingestelde snelheid niet wordt overschreden. 4. De Z.E. Electric Striping 

wordt standaard meegeleverd op de Kangoo Z.E. 5. Lichtmetalen wielen 15" Aria*.  

6. Lichtmetalen wielen 16" Egeus*.

* Niet leverbaar voor de Kangoo Z.E.

1.

5. 6.4.

2. 3.



Accessoires

1. Stalen imperiaal. Deze stevige imperiaal past perfect op uw auto, 

is getest in een windtunnel en heeft een roestwerende coating.  

Hij is geschikt voor ladingen tot 100 kg (het max. laadvermogen is inclusief 

het gewicht van de imperiaal). Ter verhoging van het comfort zorgt een 

windscherm ervoor dat de aerodynamische geluiden beperkt blijven. 

Leverbaar afhankelijk van de lengte van de auto. 2. In dwarsrichting 

geplaatste dakdragers. Deze dakdragers passen perfect op uw auto.  

Ze zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en zijn roestbestendig. Het 

aerodynamische ontwerp verminderd windgeluiden tot een minimum.  

Deze dragers kunnen worden beladen tot 95 kg (inclusief het gewicht van de 

dragers). 3. Trekhaak. Deze vaste trekhaak is bedoeld voor dagelijks gebruik. 

Hij garandeert de veiligheid van de aanhanger en het geladen materiaal. Met 

een roestwerende coating is hij langdurig geschikt voor intensief gebruik.  

4. Zwanenhals trekhaak (accessoire). De zwanenhals trekhaak is 

ontworpen voor een intensief gebruik en voldoet perfect aan de 

behoeften van zakelijke rijders. Met gereedschap kan hij eenvoudig worden 

verwijderd. Er zijn ook 7- en 13-polige stekkers als accessoire leverbaar.

1.

2.

3. 4.



1. Compleet laadruimtepakket. De houten laadruimtebekleding 

is op maat gemaakt. Deze vormt een optimale bescherming 

van de laadruimte, zelfs bij intensief gebruik. Dit voorkomt 

herstelkosten van de auto bij inruil en verhoogt de restwaarde 

2. Kunststof vloer. Deze kunststof vloer is op maat gemaakt en 

sluit perfect aan op de basisvloer van de laadruimte. Vervaardigd 

uit kunststof (ABS) en is zeer eenvoudig schoon te maken. 

3. Rasterwerk voor de ramen. Dit rasterwerk verminderd 

de kans op diefstal van goederen uit de laadruimte en de 

bestuurder behoudt een goed zicht naar achteren. 4. Spatlappen.  

Deze spatlappen zijn leverbaar voor de vóór- en achterzijde en 

beschermen de carrosserie tegen vuil en steenslag. 5. Opbergen. 

Lange voorwerpen kunnen ook worden vervoerd op het dak.  

Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar om materiaal 

droog en veilig te vervoeren. 1.

2. 3. 4. 5.



Z.E. BOX

(1) In gebruik, zonder slijtageonderdelen. (2) Tot 3 maanden voordat het huurcontract van uw batterij afloopt.

Simpel en snel opladen.

Met de verschillende oplaadsystemen waaruit u kunt kiezen. Profiteer van het feit dat Renault u in contact brengt met 

een erkende Z.E. Ready-partner voor het plaatsen van uw oplaadpunt thuis door een professional.

Profiteer van een volledige dekking.

Met 24 uur per dag en 7 dagen per week hulp bij pech - inclusief een lege batterij - een mobiliteitsoplossing voor uw 

lange ritten, de verlenging van de garantie en onderhoudscontracten; allemaal extra services om het elektrisch rijden 

gemakkelijk te maken voor u.

Het nieuwe rijplezier!

Ontdek alle troeven van het Renault Z.E. gamma : deze auto’s zijn 100% elektrisch, 100% intelligent, 100% online,  

100% leuk, en 0% uitstoot (1). Kies het model dat bij u past en geef het een persoonlijke touch.

Kies de leaseformule die het beste bij u past,

aan de hand van het aantal kilometers dat u per jaar rijdt en de contractduur die u wenst. U kunt dit aanpassen als uw 

behoeften veranderen(2). In het kader van het huurcontract van uw batterij, beschikt u gegarandeerd altijd over een perfect 

werkende batterij, met voldoende oplaadcapaciteit, altijd meer dan 75% van de oorspronkelijke capaciteit.



Renault Services

Garantie, service & financiering
Renault geeft op haar nieuwe bedrijfswagens, vanaf de datum 

van aflevering, standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie zonder 

kilometerbeperking, inclusief gratis Renault Route service.  

Renault geeft op nieuwe bedrijfswagens 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 Route Service Plus
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer 

zekerheid in binnen- en buitenland. Renault Route Service Plus 

dekt o.a. het volgende:

 - Hotelovernachting of vervangend vervoer  

(creditcard vereist) waar nodig, bij langere reparatieduur.

 - Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet 

repareerbaar is.

 - Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor 

aanhanger- en caravanservice.

Renault GarantiePlus contract
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor de Renault 

GarantiePlus contract. Met de Renault GarantiePlus contract 

verlengt u uw standaard garantie van minimaal 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 contract tevens kosteloos gebruik maken 

van de diensten van Renault Route

 - Service hiermee heeft u o.a. recht op hulp bij pech 

onderweg.

 - Met de GarantiePlus Pas, die u bij dit contract ontvangt, kunt 

u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht voor 

reparatie & onderhoud.

Financiering - Renault Financial Services
Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en 

verzorgt leasing- en financieringsproducten. Bij de Renault 

dealer kunt u terecht voor deskundig advies en het beheer van 

uw wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. Voor zowel 

nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault Financial Services 

altijd een passende oplossing voor u.

Leasing - Renault Business Finance
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 

lease contract. 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. Eventueel met 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. Financial Lease 

is een on-balance financieringsvorm. 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” financieringsnorm waarbij Renault Business Finance 

al uw zorgen uit handen neemt.

Voor nadere informatie over bovenstaande producten en diensten verwijzen wij 
u graag naar uw Renault dealer.
* Met uitzondering van de Renault Master. Hierbij geldt een plaatwerkgarantie 
van 6 jaar.
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault  
Garantie-Onderhoudsboekje.



Renault is al meer dan een eeuw aanwezig op de markt voor lichte bedrijfswagens. Hierdoor kunnen wij onze zakelijke klanten innovatieve en op maat 

gemaakte oplossingen bieden op het gebied van mobiliteit.

Om deze reden is Renault al sinds 1998 het meest verkochte lichte bedrijfswagen merk in Europa. 

Door de jaren heen hebben wij een sterke en duurzame band opgebouwd met onze bedrijfswagen klanten. Door te investeren in deze relatie, willen wij 

u nog beter van dienst zijn in de toekomst.

Dat is waarom wij hebben besloten Renault Pro+ te introduceren, een expert merk voor alle gebruikers van bedrijfswagens.

Het doel van Renault Pro+ is om u verder te helpen met uw werkzaamheden als professional. Dit doet Renault Pro+ door steeds weer vernieuwend te 

zijn, u een optimale service te garanderen en altijd een oplossing op maat te bieden. Als expert zullen wij altijd proberen u optimaal van dienst te zijn.

Renault Pro+
Expert in bedrijfswagens



Binnen het Renault netwerk zijn een aantal dealers aangewezen als Renault Pro+ expert. Zij voldoen aan specifieke eisen om 

u op professioneel gebied nog beter van dienst te kunnen zijn.

Het gespecialiseerde Renault Pro+ netwerk

Wij helpen u om te kiezen

Het volledige bedrijfswagen gamma tentoongesteld

Een proefrit zonder afspraak

Snel een offerte op maat (inclusief ombouw)

De specialisten staan voor u klaar

Een verkoopadviseur gespecialiseerd in bedrijfswagens

Een After Sales adviseur bedrijfswagens

Een Pro+ ontvangstruimte

Uw mobiliteit gegarandeerd

Verruimde openingstijden

Snelle diagnose en service binnen een uur

Vervangend vervoer op maat



Renault belooft 

 - Uw vragen via internet worden binnen één (werk)dag behandeld

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze

 - Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd  

dat de auto klaar zal zijn en de gefactureerde prijs overeenkomt met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd.

 - Dit geeft de garantie dat er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van MY Renault.

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze wifi.





Vervolg de Renault KANGOO ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2018) te vermelden. De brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering 

van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers 

doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoires). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege 

technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze folder afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke 

vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schrift elijke toestemming van Renault.
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