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oveRzicht laadveRMogen & laadvoluMe*
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Renault pRo+

De zakelijke markt is voor Renault een uiterst  
belangrijke  doelgroep. Daarom heeft Renault  
specifiek voor de zakelijke markt Renault PRO+  
opgericht. Dit nieuwe, internationale label van 
Renault richt zich concreet op de volgende  
speerpunten: bedrijfs-wagens, op- en ombouw, 
vervangend vervoer, verruimde openingstijden, 
financiering, leasing, 24-uur service en verhuur.  
Bent u een ondernemer en zoekt u een bedrijfswagen 
op maat? Twijfelt u hierbij tussen koop of lease? 
Bent u ontevreden over lange wachttijden voor  
onderhoud van uw bedrijfswagen? Renault PRO+ 
biedt u een antwoord op deze vragen. 

Het netwerk van Renault PRO+ Centra breidt zich  
uit bij geselecteerde Renault-partners. Renault 
hanteert hierbij strenge selectiecriteria, want voor 
Renault PRO+ telt alleen de kwaliteit, niets anders.  
Het Renault PRO+ Center is laagdrempelig en prak-
tisch ingericht. De bedrijfsauto’s worden grotendeels 
buiten tentoongesteld. Er is informatie aanwezig over 
alle mogelijkheden qua op-, ombouw en accessoires. 

Internet is voorhanden, dus u kunt doorwerken  
terwijl u wacht.  De medewerkers van het Renault 
PRO+ Center zijn speciaal getraind om zo goed  
mogelijk in te kunnen springen op uw eisen en  
wensen. Hun doel hierbij is om u optimale mobiliteit  
te garanderen, zodat u zorgeloos uw werk kunt  
uitoefenen. Immers, uw auto is uw gereedschap.  
Het Renault PRO+ Center heeft de kwaliteit van  
aftersales hoog in het vaandel staan. De service- 
dviseur kent uw behoeften. De werkplaats kan  
voertuigen tot een maximum gewicht van 7 ton  
en een hoogte van 3.50 meter onderhouden.  
Daarnaast worden verruimde openingstijden  
toegepast, zodat een onderhoudsbeurt zo min 
mogelijk kostbare tijd in beslag neemt. Vervangend 
vervoer nodig? Uw Renault PRO+ Center biedt een 
passende oplossing of haalt uw auto op en brengt 
hem weer terug. 

Bij ieder Renault PRO+ Center werkt een account 
manager zakelijke markt, die al uw vragen op het 
gebied van zakelijke mobiltieit kan beantwoorden. 

Liever een afspraak bij u op locatie? De account 
manager zakelijke markt komt graag naar u toe.  
Bij de bedrijfswagenspecialist van het Renault PRO+ 
Center kunt u terecht voor een bedrijfswagen op 
maat. Ook weet deze specialist alles op het gebied 
van accessoires en op- en ombouw. Of het nu gaat 
om geconditioneerd transport, een imperiaal of een 
volledige inrichting van de laadruimte, het Renault 
PRO+ Center biedt een oplossingvoor elke toepas-
sing. Wilt u weten wat Renault PRO+ voor u kan 
betekenen? Kijk op www.renault.nl voor een Renault 
PRO+ Center bij u in de buurt.

KijK op www.Renault.nl 
vooR een Renault pRo+  
vestiging bij u in de buuRt.
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Kosten RijKlaaR MaKen

Alle consumentenprijzen zijn inclusief BTW. Voor 
kosten rijklaar maken (excl. brandstof en incl. 
gevarendriehoek, graveren ruiten, transportkosten, 
nulbeurt, deconserveren en poetsen, kentekenplaten, 
handling- en administratiekosten) worden door de 
dealer onderstaande bedragen in rekening gebracht
(prijzen excl. BTW):

Renault Kangoo Express e 335,-
Renault Trafic e 469,-
Renault Master Gesloten Bestel e 469,-

Voor de overige uitvoeringen van de Renault Master 
worden de kosten rijklaar maken per transactie  
vastgesteld. Renault behoudt zich het recht voor  
om zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen, 
modellen, alsmede de technische eigenschappen, 
uitrusting en accessoires te wijzigen. Alle genoemde 
prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen “af importeur”.

prijzen exclusief verwijderingsbijdrage en leges
Sinds 1 januari 1995 wordt een verwijderingsbij-
drage, die wettelijk verplicht is op grond van de Wet 
Milieubeheer, in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 
2007 bedraagt deze e 15,- incl. BTW. De verwijde-
ringsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling
Nederland B.V., een initiatief van de autobranche 
(RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN).

Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel 
gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in  
te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonte-
ren voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke 
verplichting van de verwijderingsbijdrage financiert 
het project en bepaalt in belangrijke mate het succes 
ten bate van een schoner milieu.

seRvice

Sinds 1 januari 1998 worden van overheidswege 
leges kentekenbewijs en afdracht tenaamstelling in 
rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2010 bedragen 
deze e 38,- voor afgifte deel IA (voertuigbewijs;  
het voormalige deel I) en e 9,25 voor afgifte deel IB 
(tenaamstellingsbewijs; het voormalige deel II).  
Over de leges wordt geen BTW berekend. 

anticorrosie behandeling en verzekeringskosten 
In de netto catalogusprijs is een bedrag van e 475,- 
begrepen ten behoeve van de anticorrosie behande-
ling en een bedrag van e 66,- voor de verzekerings 
kosten. Over de verzekeringskosten wordt geen BPM 
berekend. In Nederland bestaan zo’n 220 Renault-
dealerbedrijven en er is er dus altijd wel één bij u in 
de buurt. Een Renault-dealerbedrijf beschikt over 
gespecialiseerd personeel dat op de hoogte is van 
de laatste technieken en gebruik maakt van efficiënte 
diagnose-apparatuur. Daarnaast biedt Renault u een 
aantal diensten dat het rijden met een Renault nóg 
plezieriger maakt.

de seRvice van Renault

Renault garantie
Renault geeft op al haar nieuwe bedrijfswagens, 
afgeleverd vanaf 1 januari 2002, standaard 2 jaar 
fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking  
(uitgezonderd op- en ombouw op de bedrijfs-
wagens).

Renault Reparatie garantie
De Renault-dealer geeft 12 maanden garantie op alle 
reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft.

plaatwerkgarantie*
Renault geeft op al haar bedrijfswagens, afgeleverd 
vanaf 1 oktober 2000, 12 jaar plaatwerkgarantie 
(m.u.v. het type Master; deze behoudt 8 jaar plaat-
werkgarantie).

accord produit
Uniek is de twee jaar garantie op Accord Produit 
ombouwvarianten.

lakgarantie*
Op alle auto’s afgeleverd vanaf 1 oktober 2000 biedt 
Renault 3 jaar lak garantie.

de vervangende Renault
Indien nodig kan uw Renault dealer u een vervan-
gende Renault aanbieden tegen een vriendenprijs.

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 ver-
vangend vervoer**. In Nederland belt u het gratis
telefoonnummer 0800-0303. In het buitenland kunt u 
bellen met +31206535100.

KijK vooR MeeR (pRijs)infoRMatie op www.Renault.nl of infoRMeeR bij uw dealeR.
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het seRvicecontRact 
van Renault

Uiteraard geeft Renault op al haar nieuwe personen-
auto’s twee jaar fabrieksgarantie. Daarnaast biedt 
Renault u de gelegenheid deze fabrieksgarantie te 
combineren met één van de volgende  
ServiceContracten:

het Reparatie-onderhoudscontract (Roc)
Bij iedere nieuwe Renault bedrijfswagen biedt 
Renault Financial Services u de mogelijkheid,  
een Reparatie-Onderhoudscontract af te sluiten. 
Deze contracten bieden gegarandeerde onderhouds- 
en reparatiekosten.

renault garantieplus contract**
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor 
het Renault GarantiePlus Contract. Met het Renault 
GarantiePlus Contract verlengt u uw standaard 
garantie van 24 maanden met een aanvullende  
garantieperiode tot 4 jaar met een maximale kilome-
terstand van 100.000 km. U kunt gedurende de loop-
tijd van uw GarantiePlus Contract tevens kosteloos 
gebruik maken van de diensten van Renault Route 
Service. En met de GarantiePlus Pas, die u bij dit 
contract ontvangt, kunt u vrijwel overal in Europa  
bij elke Renault-dealer terecht. 

leasing en financieRingen

Renault financial services
en Renault business finance
Renault Financial Services is de huisleverancier van 
Renault op het gebied van financiering, zoals Renault 
Business Finance dat is op het gebied van leasing. 
Bij de Renault dealer kunt u terecht voor deskundig 
advies en het beheer van uw wagenpark, maar ook
om uw auto’s te financieren. Voor zowel nieuwe 
auto’s als voor occasions heeft Renault altijd een 
passende oplossing voor u.

full operational lease
Full Operational Lease is de meest complete vorm 
van leasen. U laat alle financiële beheersmatige en 
administratieve taken over aan Renault Business 
Finance. Verzekeringen, onderhoud en vervangend 
vervoer zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een 
contract uitbreiden met het gebruik van een tankpas. 
Het betreft hier een ‘off balance’ financieringsvorm 
waarbij Renault Business Finance al uw zorgen uit 
handen neemt.

netto operational lease
Misschien vind u het prettiger om zaken zoals onder-
houd, reparatie, verzekering en vervangend vervoer 
in eigen beheer te houden. Dan is Netto Operational 
Lease de juiste beheervorm voor u. Renault Business 
Finance verzorgt dan de financiering van uw wagen-
park, eventueel uit te breiden met één of meer van 
de voornoemde services. Alle kosten worden vooraf 
vastgesteld; afschrijving vindt plaats op basis van  
de contractduur die u wenst. U betaalt uitsluitend  
afschrijvings en rentekosten. Ook bij deze vorm  
staat de auto niet op uw balans. Voordelig en  
flexibel.

financial lease
Financial Lease is een object gebonden financiering.  
Dat wil zeggen dat de aangeschafte auto als onder-
pand dient. Bij deze vorm staat de auto op uw balans 
en bent u dus economisch eigenaar van de auto. 
Deze financieringsvorm kent een vaste looptijd,  
volledig af te stemmen op de gebruiksduur van  
de auto. De auto kan voor het volledige bedrag,  
exclusief BTW, gefinancierd worden. 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.

save plan
Save Plan is een financieringsplan (huurkoop) op 
maat met een aantrekkelijke rente, speciaal voor 
nieuwe en gebruikte (bedrijfs)wagens. Bij deze finan-
cieringsvorm dient de Renault die u koopt als onder-
pand. Gedurende de looptijd betaalt u maandelijks 
een van te voren vastgestelde termijn, die bestaat  
uit aflossing en rente. Dit is een vast percentage.  
Een slottermijn is bij deze financiering niet mogelijk. 
Bij Save Plan staat de auto bij u op de balans.
*  Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar 

uw Renault dealer.
**  De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt 

u in het Renault Garantie- en Onderhoudsboekje.

Model Renault GarantiePlus
3 jaar  
60.000 km E

4 jaar  
60.000 km E

4 jaar  
100.000 km E

Kangoo 
Express

210,00  335,00 500,00

Trafic 250,00  465,00 795,00
Master 250,00  465,00 795,00

Alle consumentenprijzen zijn exclusief BTW 

en gelden per 1 april 2010.




