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DE KANGOO ZET DE MAATSTAF IN HET KLEINE BEDRIJFSWAGEN SEGMENT. GEBOUWD 
VOLGENS  DE HOOGSTE KWALITEITSEISEN EN LEVERBAAR MET SCHONE EN ZUINIGE MOTOREN 
MET STOP & START. TEVENS VERKRIJGBAAR ALS VOLLEDIG ELEKTRISCH. VEELZIJDIG MET 2 
VERSCHILLENDE LENGTES EN MAXIMAAL 4M2 LAADVOLUME. DE KANGOO, HET PERFECTE 
VISITEKAARTJE VAN UW BEDRIJF.

Renault KANGOO Express



Techniek en veiligheid
•  Parkeersensoren achter 

Comfort
•  Handmatige airconditioning met pollenfilter

Interieur
•  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
•  Opbergplank boven voorruit

Deuren en ramen
•  Zijschuifdeur rechts zonder raam

Professionele uitrusting
•  4-sjorogen aan zijkant laadruimte
• Rubberen mat in laadruimte

Specifiek Kangoo Maxi:
• 4-sjorogen aan zijkant laadruimte vervalt
• Laadvolume 4 m3

• Volwaardig reservewiel

COMFORT vanaf € 16.490

COMFORT (extra t.o.v. Générique)

Techniek en veiligheid
•  3-punts rolgordels vóór, in hoogte verstelbaar, met 

gordelspanner en spankrachtbegrenzer
•  ABS en noodstopbekrachtiging
•  Airbag bestuurder
•  ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip 

Control en Hill Start Assist
•  ECO-mode
•  Schakelindicator
•  STOP & START functie
•  Toerenteller
•  Halogeen koplampen van binnenuit verstelbaar
•  Bandenreparatieset i.p.v. volwaardig reservewiel
•  Elektronische stuurbekrachtiging

Comfort
• 12V aansluiting middenconsole
• Centrale deurvergrendeling met FM-afstandsbediening
•  Elektrisch bedienbare ramen bestuurder (met 

sneltoets) en bijrijder
•  Elektrisch verstelbare & verwarmbare buitenspiegels, 

aspherisch

Multimedia
•  Radio DAB+ met CD/MP3-speler met geïntegreerd 

display, R&GO, Bluetooth en AUX-ingang (type:USB/
MP3-speler)

Exterieur
•  Schildbumpers vóór en achter, brede beschermstrips op 

de flanken en aan onderzijde achterdeuren

Interieur
 • Bekleding stof ‘Tanega’
• Hemelbekleding in cabine
• Verlichting achterzijde laadruimte
•  Binnen verlichting cabine, centraal geplaatst en 

geschakeld met deuren
• Grote opbergvakken in de deuren vóór
• Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar
• In hoogte verstelbaar stuurwiel
• Opbergvak formaat A4 in dashboard
• Dashboardkastje met klep
• Volledig tussenschot zonder raam

Deuren en ramen 
• Achterdeuren zonder ramen
• Getint glas met hoog filterend vermogen

Professionele uitrusting 
•  4-sjorogen op vloer laadruimte
• Hardboard bescherming in laadruimte

GÉNÉRIQUE vanaf € 14.099

KANGOO GÉNÉRIQUE

Belangrijkste standaarduitrusting KANGOO Express

Techniek en veiligheid
•  Parkeersensoren achter
•  Mistlampen vóór 

Comfort
•  Handmatige airconditioning met pollenfilter

Interieur
•  Opbergplank boven voorruit

Exterieur
•  Buitenspiegels in hoogglans zwart
•  Specifieke vóórbumper en achterbumper in 

carrosseriekleur
•  Wieldoppen ‘Brigantin’
•  Zwarte koplampbehuizing

Deuren en ramen
•  Zijschuifdeur rechts zonder raam

Professionele uitrusting
•  4-sjorogen aan zijkant laadruimte

WORK EDITION vanaf € 16.590

WORK EDITION (extra t.o.v. Générique)

Techniek en veiligheid
•  Boordcomputer
•  Cruisecontrol
•  Mistlampen vóór 

Interieur
•  Centraal opbergvak / armsteun
•  Spiegel in zonneklep passagier
•  Volledig tussenschot met raam

Exterieur
•  Buitenspiegels in hoogglans zwart
•  Zilverkleurige afwerking in voorbumper
•  Wieldoppen ‘Brigantin’

Deuren en ramen
•  Achterdeuren met ramen, wissers/sproeiers en 

achterruitverwarming

LUXE vanaf € 17.590

LUXE (extra t.o.v. Comfort)



Versieprijzen KANGOO Express
CATALOGUSPRIJS IN €

MOTOR UITVOERING kW / pk NETTO BTW BPM FISCALE 
WAARDE

CONSUMENTEN
ADVIESPRIJS 1 BIJTELLING 2

KANGOO
Blue dCi 80 EU6 Generique 59 / 80 14.090,00 2.958,90 5.584,93 22.633,83 23.422,23 154,99 

Comfort 59 / 80 16.490,00 3.462,90 6.489,73 26.442,63 27.231,03 181,07
Blue dCi 95 EU6 Work Edition 70 / 95 16.590,00 3.483,90 6.527,43 26.601,33 27.389,73 182,15

Comfort 70 / 95 17.090,00 3.588,90 6.715,93 27.394,83 28.183,23 187,59
Luxe 70 / 95 17.590,00 3.693,90 6.904,43 28.188,33 28.976,73 193,02

Blue dCi 115 EU6 Comfort 85 / 115 18.190,00 3.819,90 7.130,63 29.140,53 29.928,93 199,54
Luxe 85 / 115 18.690,00 3.924,90 7.319,13 29.934,03 30.722,43 204,97

KANGOO MAXI
Blue dCi 95 EU6 Comfort 70 / 95 17.790,00 3.735,90 6.979,83 28.505,73 29.294,13 195,19

Luxe 70 / 95 18.290,00 3.840,90 7.168,33 29.299,23 30.087,63 200,63
Blue dCi 115 EU6 Comfort 85 / 115 18.890,00 3.966,90 7.394,53 30.251,43 31.039,83 207,15

Luxe 85 / 115 19.390,00 4.071,90 7.583,03 31.044,93 31.833,33 212,58

EU6 = EURO6 emissienorm
1  De getoonde consumentenprijzen zijn inclusief de kosten rijklaar maken en wettelijk bepaalde kosten. De adviesprijs kosten rijklaar maken bedraagt € 580,- (excl. BTW) / € 641,30 (incl. BTW). De wettelijke kosten bedragen € 71,57 (excl. BTW) / € 86,60 (incl. 

BTW). Een specificatie van de werkzaamheden rijklaar maken en de wettelijke kosten treft u aan op de pagina Algemeen.
2 De bijtelling wordt berekend over de fiscale waarde van catalogusprijs, exclusief opties en op een belastingschijf van 30,8%. 



Pakketten KANGOO Express
CATALOGUSPRIJS IN €

GENERIQUE COMFORT WORK EDITION LUXE NETTO BTW BPM INCL. BTW 
en BPM

PAKKETTEN
Pack R-Link navigatie & multimedia systeem DAB+ - ¤ ¤ ¤ 1.099,00 230,79 414,32 1.744,11
• R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie & internet. Kaart BeNeLux
•  R-Plug & Radio CD/MP3-speler met  stuurkolombediening, DAB, R&GO, Bluetooth en AUX-ingang (type:USB/

MP3-speler)
• Ondersteuning Andoid AutoTM

• Boordcomputer
Pack Vision - ¤ - - 395,00 82,95 148,92 626,87
• Achteruitrijcamera* (Niet i.c.m. achterklep)
• Cruise control en -snelheidbegrenzer
• Mistlampen vóór
• Regen- en lichtsensor
Pack Visibilite I - ¤ ¤ - 145,00 30,45 54,67 230,12
• Achterdeuren met ramen
• Ruitenwissers met sproeier
• Verwarming
Pack Visibilite II - ¤ / - Maxi ¤ - 145,00 30,45 54,67 230,12
• Achterklep met raam
• Ruitenwissers met sproeier
• Verwarming

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar. 
* Beeldscherm in binnenspiegel. I.c.m. optie R-Link zit het beeldscherm in het multimediasysteem. Alleen i.c.m. mistlampen, regen- en lichtsensor en R-Plug & Radio indien geen R-Link multimediasysteem. Niet i.c.m. achterklep.





Opties KANGOO Express
CATALOGUSPRIJS IN €

GENERIQUE COMFORT WORK EDITION LUXE NETTO BTW BPM INCL. BTW 
en BPM

TECHNIEK & VEILIGHEID
Airbag passagier (i.c.m. bijrijdersbank alleen airbag voor rechter passagier) ¤ ¤ ¤ ¤ 195,00 40,95 73,52 309,47
Mistlampen vóór ¤ ¤ • • 145,00 30,45 54,67 230,12
Regen- en lichtsensor 1 - ¤ ¤ ¤ 125,00 26,25 47,13 198,38
Cruise control en -snelheidbegrenzer 2 ¤ ¤ ¤ ¤ 100,00 21,00 37,70 158,70
Snelheidsbegrenzer (ingesteld op 90 / 100 / 110 of 130 km/h. Slechts één max. snelheid mogelijk  
en niet uitschakelbaar).

¤ ¤ ¤ ¤ 75,00 15,75 28,28 119,03

Zijairbags (alleen i.c.m. airbag passagier en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel) ¤ ¤ ¤ ¤ 245,00 51,45 92,37 388,82
Achteruitrij camera 3 (Niet i.c.m. achterklep) - ¤ ¤ ¤ 400,00 84,00 150,80 634,80
Bandenspanningcontrolesysteem ¤ ¤ ¤ ¤ 100,00 21,00 37,70 158,70

EXTERIEUR
Specifieke voorbumper- en achterbumper in carrosseriekleur. Buitenspiegels hoogglans zwart  
(i.c.m. LUXE uitvoering komt zilverkleurige strip te vervallen)  Niet i.c.m. Rouge Vif en Gris Urban

- ¤ • ¤ 350,00 73,50 131,95 555,45

Metaallak en Renault Produit Spécifique (Contremarque) ¤ ¤ ¤ ¤ 395,00 82,95 148,92 626,87
Wieldoppen 'Brigantin' - ¤ • • 75,00 15,75 28,28 119,03
Volwaardig reservewiel ¤ ¤ / •  Maxi ¤ ¤ / •  Maxi 75,00 15,75 28,28 119,03
4-seizoenenbanden (Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot is met deze optie hoger dan de standaard waarden.) ¤ ¤ / - Maxi ¤ ¤ / - Maxi 395,00 82,95 148,92 626,87

INTERIEUR & LAADRUIMTE
Centraal opbergvak / armsteun - ¤ ¤ • 95,00 19,95 35,82 150,77
Rubberen mat in laadruimte - • ¤ • 50,00 10,50 18,85 79,35
Opbergplank boven voorruit - • ¤ • 75,00 15,75 28,28 119,03

COMFORT
Airconditioning met pollenfilter (handmatig te bedienen) ¤ • • • 799,00 167,79 301,22 1268,01
Bijrijdersbank (niet i.c.m. centraal opbergvak / armsteun en zijschuifdeur links. Alleen i.c.m. volledig tussenschot) ¤ ¤ ¤ ¤ (Centrale arm-

steun vervalt)
495,00 103,95 186,62 785,57

Boordcomputer ¤ ¤ ¤ • 95,00 19,95 35,82 150,77
Elektrisch inklapbare buitenspiegels - ¤ ¤ ¤ 195,00 40,95 73,52 309,47
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel ¤ • ¤ • 125,00 26,25 47,13 198,38
Lederen stuurwiel - ¤ ¤ ¤ 100,00 21,00 37,70 158,70
Volledig tussenschot met raam ¤ ¤ ¤ • 145,00 30,45 54,67 230,12
Volledig tussenschot zonder raam • • • ¤ 125,00 26,25 47,13 198,38

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar. 
1 Alléén i.c.m. mistlampen vóór en R-Plug & Radio. Niet i.c.m. achterdeuren zonder ramen.
2 Alléén i.c.m. mistlampen, R-Plug & Radio en boardcomputer.
3 Niet i.c.m. een achterklep.
4 Niet i.c.m. zijschuifdeur rechts met vast raam en regen- en lichtsensor. Verwarming buitenspiegels komt te vervallen.
5 Niet i.c.m. een achterklep.
7 Alleen i.c.m. boardcomputer, R-plug & Radio of R-link, niet i.c.m. achterklep.
* Beeldscherm in binnenspiegel. I.c.m. optie R-Link zit het beeldscherm in het multimediasysteem. Alleen i.c.m. mistlampen, regen- en lichtsensor en R-Plug & Radio indien geen R-Link multimediasysteem. Niet i.c.m. achterklep.



Opties KANGOO Express
CATALOGUSPRIJS IN €

GENERIQUE COMFORT WORK EDITION LUXE NETTO BTW BPM INCL. BTW 
en BPM

AUDIO, NAVIGATIE & COMMUNICATIE
R-Plug & Radio CD/MP3-speler met geïntegreerd display, DAB+, R&GO, stuurkolombediening, Bluetooth en 
AUX-ingang (type:USB/MP3-speler)

¤ • • • 450,00 94,50 169,65 714,15

Kaart Europa (i.p.v. BeneLux) - ¤ ¤ ¤ 125,00 26,25 47,13 198,38

DEUREN EN RAMEN
Achterdeuren zonder ramen • • • ¤ 0,00 0,00 0,00 0,00
Achterdeuren met ramen, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming ¤ ¤ ¤ • 195,00 40,95 73,52 309,47
Achterklep met raam, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming - - - ¤ / - maxi 100,00 21,00 37,70 158,70
Zijschuifdeur rechts met vast raam (alleen i.c.m. achterdeuren met ramen of achterklep met raam) ¤ ¤ ¤ ¤ 95,00 19,95 35,82 150,77
Zijschuifdeur rechts en links zonder ramen  ¤ ¤ ¤ ¤ 295,00 61,95 111,22 468,17

PROFESSIONELE UITRUSTING
Trekhaak (met 13-polige stekkerdoos) ¤ ¤ ¤ ¤ 550,00 115,50 207,35 872,85
Verhoogd laadvermogen (ander type banden, verzwaarde veren - en stabilisatorstang achter) ¤ ¤ / - maxi ¤ ¤ / - maxi 295,00 61,95 111,22 468,17

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar. 
1 Alléén i.c.m. mistlampen vóór en R-Plug & Radio. Niet i.c.m. achterdeuren zonder ramen.
2 Alléén i.c.m. mistlampen, R-Plug & Radio en boardcomputer.
3 Niet i.c.m. een achterklep.
4 Niet i.c.m. zijschuifdeur rechts met vast raam en regen- en lichtsensor. Verwarming buitenspiegels komt te vervallen.
5 Niet i.c.m. een achterklep.
7 Alleen i.c.m. boardcomputer, R-plug & Radio of R-link, niet i.c.m. achterklep.
* Beeldscherm in binnenspiegel. I.c.m. optie R-Link zit het beeldscherm in het multimediasysteem. Alleen i.c.m. mistlampen, regen- en lichtsensor en R-Plug & Radio indien geen R-Link multimediasysteem. Niet i.c.m. achterklep.



Uitrusting KANGOO Express

GENERIQUE COMFORT WORK EDITION LUXE

EXTERIEUR
Stalen wielen 15" met grijze naafafdekking • • - -
Stalen wielen 15" met wieldop 'Brigatin' - ¤ • •
Vier seizoenen banden ¤ ¤ / - Maxi ¤ ¤ / - Maxi
Specifieke voor- en achterbumper in carrosseriekleur buitenspiegels hoogglans zwart (i.c.m. LUXE uitvoering komt 
zilverkleurige strip te vervallen)  Niet i.c.m. Rouge Vif en Gris Urban

- - • ¤

Zwarte koplampbehuizing, zilverkleurige strip in voorbumper & mistlampen vóór - ¤ - •
Metaallak en Renault Produit Spécifique (Contremarque) ¤ ¤ ¤ ¤

DEUREN & RAMEN    
Achterdeuren, asymmetrisch, 180 graden draaibaar • • • •
Achterdeuren zonder ramen • • • ¤
Achterdeuren met ramen, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming ¤ ¤ ¤ •
Achterklep met raam, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming ¤ ¤ / - Maxi ¤ ¤ / - Maxi
Zijschuifdeur rechts zonder raam ¤ • • •
Zijschuifdeur rechts met vast raam (alleen i.c.m. achterdeuren met ramen of achterklep met raam) ¤ ¤ ¤ ¤
Zijschuifdeur rechts en links zonder ramen  ¤ ¤ ¤ ¤

LICHT, ZICHT & TOEGANG
Centrale portiervergrendeling met FM-afstandsbediening • • • •
Elektrisch bedienbare ramen vóór • • • •
Sneltoets op elektrisch bedienbaar raam bestuurder • • • •
Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels, aspherisch • • • •

TECHNIEK & VEILIGHEID    
3-punts rolgordels op alle plaatsen (bij voorste buitenste plaatsen in hoogte verstelbaar)  
+ hoofdsteunen op alle plaatsen

• • • •

ABS en noodstopbekrachtiging • • • •
Airbag bestuurder • • • •
Airbag passagier ¤ ¤ ¤ ¤
Zijairbags (alleen i.c.m. airbag passagier en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel) ¤ ¤ ¤ ¤
Bandenspanningcontrolesysteem ¤ ¤ ¤ ¤
6-versnellingsbak • • • •
ECO-mode • • • •
Schakelindicator • • • •
STOP & START functie • • • •
ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip Control, Hill Start Assist, Variable Payload Control  
en Anti Rollover Prevention 

• • • •

Startonderbreking • • • •
Boordcomputer ¤ ¤ ¤ •
Cruisecontrol en -snelheidsbegrenzer ¤ ¤ ¤ •
Snelheidsbegrenzer (ingesteld op 90 / 100 / 110 of 130 km/h. Slechts één max. snelheid mogelijk en niet uitschakelbaar). ¤ ¤ ¤ ¤
Mistlampen vóór ¤ ¤ ¤ •
Regen- en lichtsensor - ¤ ¤ ¤
Bandenreparatieset (i.p.v. volwaardig reservewiel) • • / - Maxi • • / - Maxi
Reservewiel (bandenreparatieset vervalt) ¤ ¤ / •  Maxi ¤ ¤ / •  Maxi

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar



Uitrusting KANGOO Express

GENERIQUE COMFORT WORK EDITION LUXE

INTERIEUR & LAADRUIMTE 
Bekleding stof 'Tanega' • • • •
Hemelbekleding in cabine • • • •
Verlichting achterzijde laadruimte • • • •
Grote opbergvakken in de deuren vóór • • • •
Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar • • • •
Opbergvak formaat A4 in dashboard • • • •
Dashboardkastje met klep • • • •
Centraal opbergvak / armsteun - ¤ ¤ •
Rubberen mat in laadruimte - • ¤ •
Opbergplank boven voorruit - • ¤ •

CABINE & COMFORT
Airconditioning met pollenfilter (handmatig te bedienen) ¤ • • •
Luchtrecirculatiestand ventilatie • - - -
Stoel bestuurder in hoogte verstelbaar - • ¤ •
Bijrijdersbank (niet i.c.m. centraal opbergvak / armsteun en zijschuifdeur links. Alleen i.c.m. volledig tussenschot) ¤ ¤ ¤ ¤ (Centrale armsteun vervalt)
Cabine met hemelbekleding • • • •
Snelheidsafhankelijke variabele stuurbekrachtiging • • • •
Zonwerend glas • • • •
Volledig tussenschot met raam ¤ ¤ ¤ •
Volledig tussenschot zonder raam • • • ¤
In hoogte verstelbaar stuurwiel • • • •
Lederen stuurwiel - ¤ ¤ ¤
Boordcomputer ¤ ¤ ¤ •
Elektrisch inklapbare buitenspiegels - ¤ ¤ ¤
12V aansluiting middenconsole • • • •
Binnen verlichting cabine, centraal geplaatst en geschakeld met deuren • • • •
Verlichting achterzijde laadruimte • • • •

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar



Uitrusting KANGOO Express

GENERIQUE COMFORT WORK EDITION LUXE

AUDIO, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE
R-Plug & Radio CD/MP3-speler met geïntegreerd display, DAB+, R&GO, stuurkolombediening, Bluetooth  
en AUX-ingang (type:USB/MP3-speler)

• • • •

R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie, DAB, radio, Bluetooth, bedieningssatelliet aan de stuurkolom 
en AUX-ingang (type: USB/MP3-speler) Kaart Benelux

- ¤ ¤ ¤

Kaart Europa R-Link (i.p.v. Benelux) - ¤ ¤ ¤

PROFESSIONELE UITRUSTING    
Verhoogd laadvermogen (ander type banden, verzwaarde veren - en stabilisatorstang achter) ¤ ¤ / - Maxi ¤ ¤ / - Maxi
Trekhaak met Trailer Swing Control (met 13-polige stekkerdoos) ¤ ¤ ¤ ¤

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar



Technische gegevens KANGOO Express
Blue dCi 80 Blue dCi 95 Blue dCi 115 

MOTOR
Emissieniveau Euro6 Euro6 Euro6
Roetfilter Ja Ja Ja
Cilinderinhoud (cm3) 1.461 1.461 1.461
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 4 / 2 4 / 2 4 / 2
Max. vermogen kW (DIN pk) bij tr/mn 59 (80) 3750 70 (95) 3750 85 (115) 3750
Max. koppel Nm (bij tr/mn) 210 (1750) 230 (1750) 260 (1750)
Type inspuiting Direct - Common Rail + turbo Direct - Common Rail + turbo Direct - Common Rail + turbo
Brandstof Diesel Diesel Diesel
Stop & Start Ja Ja Ja

TRANSMISSIE
Aandrijving Vóór Vóór Vóór
Aantal versnellingen handgeschakeld 6 6 6

BESCHIKBAARHEID MOTOR / UITVOERING
Kangoo • • •
Kangoo Maxi - • •

REMSYSTEEM
ABS en noodstopbekrachtiging Standaard
Voorwielen Schijfremmen
Achterwielen Trommelremmen

INHOUDEN
Ad Blue tank (l) 17,4
Brandstofreservoir (l) 60

BANDEN
Standaardmontage Kangoo 195/65 R15 95 195/65 R15 95 195/65 R15 95
Standaardmontage Kangoo Maxi - 195/65 R15 95 195/65 R15 95

PRESTATIES (zonder belading)
Acceleratie 0 - 100 km/u (sec) 15,2 12,3 9,9
Topsnelheid (km/u) 154 163 174

De gegevens in deze brochure zijn opgenomen op basis van informatie zoals die op het moment van samenstelling beschikbaar was. 
Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg altijd uw Renault dealer.
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KANGOO

Blue dCi 80 EU6 2 1284 1384 886 498 1980 3030 596 1050 690 75 5,6 146
Blue dCi 80 EU6 3 1292 1392 889 503 1980 3030 588 1050 695 75 5,6 147
Blue dCi 95 EU6 2 1284 1384 886 498 1980 3030 596 1050 690 75 5,6 148
Blue dCi 95 EU6 3 1217 1317 889 503 1980 3030 663 1050 695 75 5,6 148
Blue dCi 115 EU6 2 1295 1395 898 497 1980 3030 585 1050 695 75 5,6 147
Blue dCi 115 EU6 3 1303 1403 901 502 1980 3030 577 1050 700 75 5,6 147

KANGOO HL
Blue dCi 80 EU6 2 1289 1389 886 503 2100 3030 711 1050 690 75 5,6 148
Blue dCi 80 EU6 3 1297 1397 889 508 2100 3150 703 1050 695 75 5,6 148
Blue dCi 95 EU6 2 1289 1389 886 503 2100 3150 711 1050 690 75 5,7 149
Blue dCi 95 EU6 3 1297 1397 889 508 2100 3150 703 1050 695 75 5,7 150
Blue dCi 115 EU6 2 1300 1400 898 502 2100 3150 700 1050 700 75 5,6 148
Blue dCi 115 EU6 3 1233 1333 901 507 2100 3150 767 1050 700 75 5,7 148

KANGOO MAXI

Blue dCi 95 EU6 2 1381 1481 926 555 2200 3250 719 1050 740 75 5,9 154
Blue dCi 95 EU6 3 1390 1490 929 561 2100 3150 610 1050 745 75 5,9 154
Blue dCi 115 EU6 2 1393 1493 938 555 2200 3250 707 1050 745 75 5,8 153
Blue dCi 115 EU6 3 1401 1501 941 560 2100 3150 599 1050 750 75 5,8 153

Technische gegevens KANGOO Express*

*  Alle specificaties hebben betrekking op het basismodel met standaarduitrusting. De meting van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot houdt rekening met het voertuiggewicht van het basismodel. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat de ledige massa, het 
verbruik en de CO2-emissie hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting, de bijtelling voor privégebruik en het maximum laadvermogen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij 
ledige massa (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. 

Renault behoudt zich het recht voor om de specificaties te allen tijde te wijzigen.



Afmetingen KANGOO Express

AFMETINGEN* KANGOO KANGOO MAXI
Laadvolume (in m3) 3,0 4,0

A Wielbasis 2697 3081
B Totale lengte 4282 4666
C Overbouw voor 875 875
D Overbouw achter 710 710
E Spoorbreedte voor 1521 1521
F Spoorbreedte achter 1534 1533
G Breedte zonder / met buitenspiegels 1829 / 2138 1829 / 2138
H Totale hoogte 1844 1836

H1 Totale hoogte met geopende achterdeuren 1934 1920
J Laadhoogte 609 601
K Grondspeling (minimaal) beladen/onbeladen 143 / 172 145 / 172
M Breedte interieur op ellebooghoogte 1510 1510
N Breedte interieur op schouderhoogte 1464 1464

AFMETINGEN* KANGOO KANGOO MAXI
Laadvolume (in m3) 3,0 4,0

Q1 Hoogte laadruimte 1251 1252
Y Breedte laadopening achter op 1 meter hoogte 1141 1141

Y1 Breedte laadopening achter op 0,1 meter hoogte 1219 1219
Y2 Breedte tussen de wielkasten 1218 1218
– Max. breedte laadruimte 1520 1520
Z Hoogte opening laadruimte achterzijde 1129 1129

Z1 Bruikbare lengte laadruimte 1476 1860
Z2 Lengte laadvloer tot aan tussenschot  1731 2115
– Breedte opening zijschuifdeur 636 636
– Hoogte opening zijschuifdeur 1130 1130
– Draaicirkel (in meter) 10,7 11,9

* Afmetingen in mm tenzij anders aangegeven 



Algemeen
KOSTEN RIJKLAAR MAKEN 
Kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de 
garantieperiode, lifehammer, transportkosten, €10 brandstof, nulbeurt, 
deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handelings 
en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia en 
navigatiesysteem, t.w.v. € 530,-, excl. 21% btw), registratiekosten (t.w.v.  
€ 49,10, btw-vrij) en recyclingsbijdrage (t.w.v. € 37,50 excl. 21% btw).:

RENAULT KANGOO  € 580,-

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”.

DE SERVICE VAN RENAULT
Renault Garantie. Renault geeft op al haar nieuwe bedrijfswagens, 
standaard 2 jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking.

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, 12 
jaar plaatwerkgarantie (m.u.v. het type Master; deze behoudt 6 jaar 
plaatwerkgarantie).

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

Lakgarantie*. Renault geeft op al haar nieuwe bedrijfswagens 3 jaar lak 
garantie.

De vervangende Renault. Indien nodig kan uw Renault dealer u een 
vervangende Renault aanbieden tegen een vriendenprijs.

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. In het 
buitenland kunt u bellen met +31206535100.

HET SERVICECONTRACT
VAN RENAULT
Renault geeft op al haar nieuwe bedrijfswagens 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 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. 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 fi nanciering, 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 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 onderhoud, 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 fi 
nanciering van uw wagenpark, 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 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 is een financieringsplan (huurkoop) op maat met een 
aantrekkelijke rente, speciaal voor nieuwe en gebruikte (bedrijfs)
wagens. Bij deze financieringsvorm dient de Renault die u koopt als 
onderpand. 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





ELEKTRICITEIT IS OVERAL IN UW PROFESSIONELE OMGEVING, WAAROM DAN NIET IN DE 
AUTO? KANGOO Z.E., DE EERSTE 100% ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGEN. 100% PRAKTISCH, 
100% RENAULT.

Renault KANGOO Express Z.E.



• Laadvolume 4 m3

• Volwaardig reservewiel

KANGOO MAXI Z.E. (extra t.o.v. KANGOO Z.E.)

Techniek en veiligheid
• 3-punts rolgordels achter, met gordelspanner
• 3 hoofdsteunen achter, in hoogte verstelbaar
• Achterbank 1/3 2/3 neerklapbaar met 3 zitplaatsen
• Airbag passagier + zijairbags
• Bandenreparatieset (zonder reservewiel))

Deuren en ramen
• Raam in paneel linkerzijde
• Raam in paneel rechter achterzijde
•  Ramen in achterdeuren, elektrische wisser/sproeier en 

achterruitverwarming
• Zijschuifdeur rechts met vast raam

Professionele uitrusting
• Zonder volledig tussenschot met raam
• Kunststoffen bescherming wielkasten in bagageruimte

KANGOO MAXI Z.E. 5 zitplaatsen (extra t.o.v. KANGOO MAXI Z.E.)

Techniek en veiligheid
•  33-punts rolgordels vóór, in hoogte verstelbaar, met 

gordelspanner en spankrachtbegrenzer
•  ABS  en noodstopbekrachtiging
•  12V aansluiting middenconsole
•  Airbag bestuurder
•  Bandenreparatieset (zonder reservewiel)
•  Boordcomputer
•  Centrale deurvergrendeling met FM-afstandsbediening
•  ECO-mode
•  Elektronische stuurbekrachtiging
•  ESC (Electronic Stability Control) met Hill Start Assist
•  Elektrisch verstelbare buitenspiegels, aspherisch
•  Halogeen koplampen van binnenuit verstelbaar
•  Instrumentenpaneel met indicatie accustatus, 

actieradius & kW-verbruik
•  Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar

•  In hoogte verstelbaar stuurwiel
•  Startonderbreking
•  Laadkabel van 6 meter

Multimedia
• R-Plug & Radio 2 x 15W tuner met geintegreerd display
  bluetooth DAB+ en AUX-ingang (type:USB/MP3-speler)

Interieur
• Bekleding stof ‘Tanega’
• Dashboardkastje zonder klep
• Hemelbekleding in cabine
• Opbergvak formaat A4 in dashboard
•  Plafonnière, centraal geplaatst en geschakeld met 

deuren
• Verlichting achterzijde laadruimte
• Grote opbergvakken in de deuren vóór

Comfort
• Elektrische standverwarming
•  Elektrisch bedienbare ramen bestuurder (met 

sneltoets) en bijrijder

Deuren en ramen
•  Achterdeuren, asymmetrisch, 180° draaibaar zonder 

ramen
• Zijschuifdeur rechts zonder raam

Exterieur
•  Schildbumpers vóór en achter, brede beschermstrips op 

de flanken en aan onderzijde achterdeuren
• Signaal vergeten verlichting
• Stalen wiel 15” met Brigantin wieldoppen
• Zwarte koplampbehuizing
• Getint glas met hoog filterend vermogen

Professionele uitrusting
 • 4 sjorogen op vloer laadruimte
• Tussenschot zonder raam
• Laadvolume 3,0 m3

KANGOO Z.E. 

Belangrijkste standaarduitrusting KANGOO Express Z.E.



MOTOR BATTERIJ NETTO € BTW € BPM €
FISCALE  

WAARDE €
CONSUMENTEN
ADVIESPRIJS 2 €

BIJTELLING 
VANAF 3

KANGOO Z.E. 44kW (60pk) 33 kWh 28.590,00 6.003,90 0,00 34.593,90 35.413,30 8%
KANGOO MAXI Z.E. 44kW (60pk) 33 kWh 29.990,00 6.297,90 0,00 36.287,90 37.107,30 8%
KANGOO MAXI Z.E. 
5 zitplaatsen 1 44kW (60pk) 33 kWh 31.390,00 6.591,90 0,00 37.981,90 38.801,30 8%

1 De versie met 5 zitplaatsen wordt fiscaal belast als personenauto. Kentekenregistratie is op basis van een bedrijfswagen.
2  De getoonde consumentenprijzen zijn inclusief de kosten rijklaar maken en wettelijk bepaalde kosten. De adviesprijs kosten rijklaar maken bedraagt € 580,- (excl. BTW) / € 701,80 (incl. BTW). 

De wettelijke kosten bedragen € 71,57 (excl. BTW) / € 86,60 (incl. BTW) en de Renault Beheersbijdrage Lithium-Ion batterij bedragen €31 (incl. BTW) 
Een specificatie van de werkzaamheden rijklaar maken en de wettelijke kosten treft u aan op de pagina Algemeen.

3 De bijtelling wordt berekend over de fiscale waarde van catalogusprijs en batterij, exclusief opties en op een belastingschijf van 40,85%. De fiscale waarde van de batterij staat vermeld in het gedeelte ‘Algemeen’ van deze prijslijst.

Versieprijzen KANGOO Express Z.E. Batterijkoop

Services
CATALOGUSPRIJS BTW CONSUMENTENPRIJS

Netto € € INCL. BTW en BPM €

My Z.E. Connect (3 jaar durend abonnement)
Online of via Smartphone raadplegen van:
- Het laadniveau van de batterij
- Het resterende bereik
- Waarschuwing voor lage batterijspanning
- De aansluitstatus van de auto

€ 61,98 € 13,02 € 75,00 

My Z.E. Inter@ctive (3 jaar durend abonnement)
Online of via Smartphone:
- Het laden van de batterij starten of stoppen
- Het laad tijdschema inplannen
- Informatie over laadpalen in de buurt van uw locatie

€ 147,93 € 31,07 € 179,00 

Batterijkoop  
In plaats van batterijhuur kunt u ook kiezen voor batterijkoop.        

• U betaalt de aanschafprijs van de auto inclusief de batterij, zonder maandelijkse verplichtingen voor de batterijhuur

• U bent niet gebonden aan een maximaal aantal kilometers in een batterijhuur contract

• Garantieduur batterij: 5 jaar of 100.000 km ( hetgeen het eerst wordt bereikt). Dit is inclusief de prestatie van de batterij van minimaal 70% van de originele capaciteit



Pakketten KANGOO Express Z.E.
CATALOGUSPRIJS IN €

KANGOO 
Z.E.

KANGOO 
MAXI Z.E.

KANGOO 
MAXI Z.E. 

met 5 zitplaatsen
NETTO BTW BPM INCL. BTW en BPM

PAKKETTEN
Pack R-Link navigatie & multimedia systeem DAB+  ¤  ¤  ¤ 1.099,00 230,79 414,32 1.744,11
• R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie & internet. Kaart BeNeLux
• l  R-Plug & Radio CD/MP3-speler met  stuurkolombediening, DAB, R&GO, Bluetooth en AUX-ingang (type:USB/MP3-speler)
• Ondersteuning Android AutoTM

Pack Vision I ¤ ¤ ¤ 1.099,00 230,79 0,00 1.329,79
• Airconditioning met pollenfilter (handmatig te bedienen) 
• Achteruitrijcamera* (Niet i.c.m. achterklep)
• Cruise control en -snelheidbegrenzer
• Mistlampen vóór
• Regen- en lichtsensor
Pack Vision II ¤ ¤ ¤ 999,00 209,79 0,00 1.208,79
• Airconditioning met pollenfilter (handmatig te bedienen) 
• Achteruitrijcamera* (Niet i.c.m. achterklep)
• Cruise control en -snelheidbegrenzer
Pack Airco ¤ ¤ ¤ 699,00 146,79 0,00 845,79
• Airconditioning met pollenfilter (handmatig te bedienen) 
• Cruise control en -snelheidbegrenzer
• Parkeersensoren achterzijde 

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar



Opties KANGOO Express Z.E.
CATALOGUSPRIJS IN €

KANGOO
Z.E.

KANGOO 
MAXI Z.E.

KANGOO 
MAXI Z.E. 

met 5 zitplaatsen
NETTO BTW BPM INCL. BTW en BPM

TECHNIEK & VEILIGHEID
Airbag passagier (i.c.m. bijrijdersbank alleen airbag voor rechter passagier) ¤ ¤ • 195,00 40,95 0,00 235,95
Mistlampen vóór ¤ ¤ ¤ 145,00 30,45 0,00 175,45
Regen- en lichtsensor 1 ¤ ¤ ¤ 125,00 26,25 0,00 151,25
Cruise control en -snelheidbegrenzer 2 ¤ ¤ ¤ 195,00 40,95 0,00 235,95
Snelheidsbegrenzer (ingesteld op 90 / 100 / 110 of 130 km/h. Slechts één max. 
snelheid mogelijk en niet uitschakelbaar).

¤ ¤ ¤ 75,00 15,75 0,00 90,75

Zijairbags (alleen i.c.m. airbag passagier en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel) ¤ ¤ • 245,00 51,45 0,00 296,45
Bandenspanningcontrolesysteem ¤ ¤ ¤ 100,00 21,00 0,00 121,00

EXTERIEUR
Metaallak en Renault Produit Spécifique (Contremarque) ¤ ¤ ¤ 395,00 82,95 0,00 477,95
Volwaardig reservewiel ¤ • ¤ 75,00 15,75 0,00 90,75

INTERIEUR & LAADRUIMTE
Centraal opbergvak / armsteun ¤ ¤ - 95,00 19,95 0,00 114,95
Rubberen mat in laadruimte ¤ ¤ - 50,00 10,50 0,00 60,50
Opbergplank boven voorruit ¤ ¤ ¤ 75,00 15,75 0,00 90,75
Interieurbekleding van bagageruimte (dak met lichtpunt, zijwand en raamkaders, 
stoffen vloermat, bagagedek). Alleen i.c.m.zijschuifdeur rechts en links

- - ¤

COMFORT
Airconditioning met pollenfilter (handmatig te bedienen) ¤ ¤ ¤ 795,00 166,95 0,00 961,95
Parkeersensoren achterzijde ¤ ¤ ¤ 245,00 51,45 0,00 296,45
Elektrisch inklapbare buitenspiegels ¤ ¤ ¤ 195,00 40,95 0,00 235,95
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel (Alleen i.c.m. zijschuifdeur rechts en links op 
Maxi Z.E. 5 zitplaatsen.)

¤ ¤ ¤ 125,00 26,25 0,00 151,25

Volledig tussenschot met raam ¤ ¤ - 145,00 30,45 0,00 175,45
Beschermrek achter 2e zitrij - - • 595,00 124,95 0,00 719,95

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar
1 Alléén i.c.m. mistlampen vóór en R-Plug & Radio. Niet i.c.m. achterdeuren zonder ramen.
2 Alléén i.c.m. mistlampen, R-Plug & Radio en boardcomputer.
3 Niet i.c.m. een achterklep.
4 Niet i.c.m. zijschuifdeur rechts met vast raam en regen- en lichtsensor. Verwarming buitenspiegels komt te vervallen.
5 Niet i.c.m. een achterklep.
7 Alleen i.c.m. boardcomputer, R-plug & Radio of R-link, niet i.c.m. achterklep. 
* Beeldscherm in binnenspiegel. I.c.m. optie R-Link zit het beeldscherm in het multimediasysteem. Alleen i.c.m. mistlampen, regen- en lichtsensor en R-Plug & Radio indien geen R-Link multimediasysteem. Niet i.c.m. achterklep.



Opties KANGOO Express Z.E.
CATALOGUSPRIJS IN €

KANGOO
Z.E.

KANGOO 
MAXI Z.E.

KANGOO 
MAXI Z.E. 

met 5 zitplaatsen
NETTO BTW BPM INCL. BTW en BPM

DEUREN EN RAMEN
Achterdeuren met ramen, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming ¤ ¤ • 195,00 40,95 0,00 235,95
Achterklep met raam, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming ¤ - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zijschuifdeur rechts met vast raam (alleen i.c.m. achterdeuren met ramen of achter-
klep met raam)

¤ - • 390,00 81,90 0,00 471,90

Zijschuifdeur rechts met vast raam (alleen i.c.m. achterdeuren met ramen of achter-
klep met raam)

- ¤ • 95,00 19,95 0,00 114,95

Zijschuifdeur rechts en links zonder ramen  - ¤ - 295,00 61,95 0,00 356,95
Zijschuifdeur rechts met uitklapbaar raam - - ¤ 95,00 19,95 0,00 114,95
Zijschuifdeur rechts en links met vaste ramen  - - ¤ 390,00 81,90 0,00 471,90
Zijschuifdeur rechts en links met uitklapbare ramen  - - ¤ 485,00 101,85 0,00 586,85

OVERIGE
Noodlaadkabel (bij hoge uitzondering te gebruiken. Langere oplaadtijd) ¤ ¤ ¤ 495,00 103,95 0,00 598,95
Trekhaak (met 13-polige stekkerdoos) ¤ - - 550,00 115,50 0,00 665,50

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar
1 Alléén i.c.m. mistlampen vóór en R-Plug & Radio. Niet i.c.m. achterdeuren zonder ramen.
2 Alléén i.c.m. mistlampen, R-Plug & Radio en boardcomputer.
3 Niet i.c.m. een achterklep.
4 Niet i.c.m. zijschuifdeur rechts met vast raam en regen- en lichtsensor. Verwarming buitenspiegels komt te vervallen.
5 Niet i.c.m. een achterklep.
7 Alleen i.c.m. boardcomputer, R-plug & Radio of R-link, niet i.c.m. achterklep. 
* Beeldscherm in binnenspiegel. I.c.m. optie R-Link zit het beeldscherm in het multimediasysteem. Alleen i.c.m. mistlampen, regen- en lichtsensor en R-Plug & Radio indien geen R-Link multimediasysteem. Niet i.c.m. achterklep.



Uitrusting KANGOO Express Z.E.
KANGOO Z.E. KANGOO MAXI Z.E. KANGOO MAXI Z.E. 

5 zitplaatsen
EXTERIEUR
Stalen wielen 15" met wieldop 'Brigatin' • • •
Schildbumpers vóór en achter, brede beschermstrips op de flanken en aan onderzijde achterdeuren • • •
Zwarte koplampbehuizing • • •
Metaallak en Renault Produit Spécifique (Contremarque) ¤ ¤ ¤

DEUREN & RAMEN 
Achterdeuren, asymmetrisch, 180 graden draaibaar • • •
Achterdeuren met ramen, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming ¤ ¤ •
Achterklep met raam, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming ¤ - -
Zijschuifdeur rechts zonder raam • • -
Zijschuifdeur rechts met vast raam (alleen i.c.m. achterdeuren met ramen of achterklep met raam) ¤ ¤ •
Zijschuifdeur rechts en links zonder ramen  - ¤ -
Zijschuifdeur rechts met uitklapbaar raam - - ¤
Zijschuifdeur rechts en links met vast raam - - ¤
Zijschuifdeur rechts en links met uitklapbaar raam - - ¤

LICHT, ZICHT & TOEGANG   
Centrale portiervergrendeling met FM-afstandsbediening • • •
Elektrisch bedienbare ramen vóór • • •
Sneltoets op elektrisch bedienbaar raam bestuurder • • •
Elektrisch verstelbare buitenspiegels, aspherisch • • •

TECHNIEK & VEILIGHEID
3-punts rolgordels op alle plaatsen (bij voorste buitenste plaatsen in hoogte verstelbaar) + hoofdsteunen op alle plaatsen • • •
ABS en noodstopbekrachtiging • • •
Airbag bestuurder • • •
Airbag passagier ¤ ¤ •
Zijairbags (alleen i.c.m. airbag passagier en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel) ¤ ¤ •
Bandenspanningcontrolesysteem ¤ ¤ ¤
ECO-mode • • •
ESC (Electronic Stability Control) • • •
Boordcomputer • • •
Cruisecontrol en -snelheidsbegrenzer ¤ ¤ ¤
Mistlampen vóór ¤ ¤ ¤
Regen- en lichtsensor (alléén i.c.m. mistlampen vóór) - ¤ ¤
Bandenreparatieset (i.p.v. volwaardig reservewiel) • - •
Reservewiel (bandenreparatieset vervalt) ¤ • ¤
12V aansluiting middenconsole • • •

INTERIEUR & LAADRUIMTE 
Bekleding stof 'Tanega' • • •
Hemelbekleding in cabine • • •
Grote opbergvakken in de deuren vóór • • •
Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar • • •
Opbergvak formaat A4 in dashboard • • •
Centraal opbergvak / armsteun ¤ ¤ -
Rubberen mat in laadruimte - • ¤
Opbergplank boven voorruit ¤ ¤ ¤

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar



Uitrusting KANGOO Express Z.E.
KANGOO Z.E. KANGOO MAXI Z.E. KANGOO MAXI Z.E. 

5 zitplaatsen
CABINE & COMFORT   
Airconditioning met pollenfilter (handmatig te bedienen) ¤ ¤ ¤
Luchtrecirculatiestand ventilatie • • •
Stoel bestuurder in hoogte verstelbaar ¤ ¤ ¤
Snelheidsafhankelijke variabele stuurbekrachtiging • • •
Zonwerend glas • • •
Volledig tussenschot met raam ¤ ¤ -
Volledig tussenschot zonder raam • • -
In hoogte verstelbaar stuurwiel • • •
Elektrisch inklapbare buitenspiegels - ¤ ¤

AUDIO, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE
R-Plug & Radio CD/MP3-speler met geïntegreerd display, DAB+, R&GO, stuurkolombediening, Bluetooth en AUX-ingang (type:USB/MP3-speler) • • •
R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie, DAB+, radio, Bluetooth, bedieningssatelliet aan de stuurkolom en AUX-ingang  
(type: USB/MP3-speler) Kaart Benelux

¤ ¤ ¤

OVERIGE
Laadkabel van 6 meter • • •
Noodlaadkabel (bij hoge uitzondering te gebruiken) ¤ ¤ ¤
Trekhaak (met 7-polige stekkerdoos) ¤ - -
Bekabeling voor ombouw (alléén i.c.m. boordcomputer met tekstweergave) ¤ ¤ ¤
Informatiestekker voor ombouw uitgebreid  (alléén i.c.m. boordcomputer met tekstweergave) ¤ ¤ ¤

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar
   



Technische gegevens KANGOO Express Z.E.
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KANGOO Z.E. 2 1437 1537 2130 2505 650 375 375
KANGOO Z.E. MAXI 2 1518 1618 2180 2502 650 375 375
KANGOO MAXI Z.E. 5 ZITPLAATSEN 5 1562 1662 2277 - 650 -

Alle specificaties hebben betrekking op het basismodel met standaarduitrusting. De meting van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot houdt rekening met het voertuiggewicht van het basismodel. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat de ledige massa, het 
verbruik en de CO2-emissie hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting, de bijtelling voor privégebruik en het maximum laadvermogen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij 
ledige massa (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Renault behoudt zich het recht voor om de specificaties te allen tijde te wijzigen.

KANGOO Z.E. KANGOO MAXI Z.E. KANGOO MAXI Z.E. 
met 5 zitplaatsen

MOTOR
Type Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Max. vermogen kW (DIN pk) 44 (60) 44 (60) 44 (60)
Max. koppel Nm 225 225 225

PRESTATIES
Acceleratie 0 - 100 km/u (s) 20,3 22,4 22,4
Topsnelheid (km/u) 130 130 130
Reële actieradius bij gematigde temperaturen (km) 200 200 200
Reële actieradius bij lage temperaturen (km) 120 120 120
Actieradius (WLTP, gecombineerd) V-high - V-low** 230 - 214 230 - 214 230 - 214

VERSNELLINGSBAK
Aandrijving Voorwielen Voorwielen Voorwielen
Type versnellingsbak Reductiebak (vergelijkbaar met automaat) Reductiebak (vergelijkbaar met automaat) Reductiebak (vergelijkbaar met automaat)
BATTERIJ
Type Litium-ion Litium-ion Litium-ion
Gewicht (kg) 260 260 260
Capaciteit (kWh) 33 33 33
Laadtijd van 0% tot 100% ongeveer 6 uur (bij min. 7,4 kW oplaadpunt) ongeveer 6 uur (bij min. 7,4 kW oplaadpunt) ongeveer 6 uur (bij min. 7,4 kW oplaadpunt)
DRAAICIRKEL
Meter 9,6 11,9 11,9

BANDEN
Standaardmontage 195/65R15 95T 195/65R15 95T 195/65R15 95T

REMSYSTEEM
ABS en noodstopbekrachtiging Standaard Standaard Standaard
Voorwielen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Achterwielen Schijfremmen Schijfremmen Schijfremmen
Massa ledig voertuig* 1 1437 1518 1562

1 Exclusief inzittenden, accessoires en belading
2 Inclusief inzittenden, accessoires en belading
*   Alle specificaties hebben betrekking op het basismodel met standaarduitrusting. De meting van het energieverbruik houdt rekening met het voertuiggewicht van het basismodel. 

Extra uitrusting kan ertoe leiden dat de ledige massa en het verbruik hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting en het laadvermogen.
** WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. De WLTP-meetprocedure heeft als uitgangspunt dat de testcondities de rijcondities in de praktijk zo dicht mogelijk benaderen,  waardoor de vastgestelde waarden realistischer zullen uitvallen.

GEWICHTEN KANGOO Z.E. EXPRESS





Afmetingen KANGOO Z.E.

AFMETINGEN* KANGOO Z.E. KANGOO MAXI Z.E. KANGOO MAXI Z.E.
5 zitplaatsen 

A Wielbasis 2697 3081 3081
B Totale lengte 4282 4666 4666
C Overbouw voor 875 875 875
D Overbouw achter 710 710 710
E Spoorbreedte voor 1521 1521 1521
F Spoorbreedte achter 1534 1534 1534
G Breedte zonder / met buitenspiegels 1829 / 2138 1829 / 2138 1830 / 2138
H Totale hoogte 1805 1810 1802

H1 Totale hoogte met geopende achterdeuren 1934 1920 1920
J Laadhoogte 609 601 586
K Grondspeling (minimaal) beladen/onbe-

laden
153 / 184 151 / 187 151 / 185

M Breedte interieur op ellebooghoogte 1510 1510 1510
N Breedte interieur op schouderhoogte 1464 1464 1464

Q1 Hoogte laadruimte 1251 1252 1154

AFMETINGEN* KANGOO Z.E. KANGOO MAXI Z.E. KANGOO MAXI Z.E.
5 zitplaatsen 

Y Breedte laadopening achter op 1 meter 
hoogte

1141 1141 1141

Y1 Breedte laadopening achter op 0,1 meter 
hoogte

1219 1219 1219

Y2 Breedte tussen de wielkasten 1218 1218 1145
– Max. breedte laadruimte 1520 1520 1520
Z Hoogte opening laadruimte achterzijde 1129 1129 1129

Z1 Bruikbare lengte laadruimte 1476 1862 1328 1
Z2 Lengte laadruimte tot aan tussenschot  1731 2115 -
– Lengte laadruimte bij neergeklapte 

bijrijdersstoel: 
2118 - -

Breedte opening zijschuifdeur 636 636 636
– Hoogte opening zijschuifdeur 1130 1130 1130
– Laadvolume (in m3) 3,0 4,0 1,3 tot 3,4
– Draaicirkel (in meter) 9,6 11,9 11,9
– Draaicirkel (in meter) 10,7 11,9 11,9

* Afmetingen in mm tenzij anders aangegeven. 1 Tot aan achterbank. 



Algemeen
KOSTEN RIJKLAAR MAKEN 
Kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de 
garantieperiode, lifehammer, transportkosten, €10 brandstof, nulbeurt, 
deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handelings 
en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia 
en navigatiesysteem, t.w.v. € 530,-, excl. 21% btw), registratiekosten 
(t.w.v. € 49,10, btw-vrij), recyclingsbijdrage (t.w.v. € 37,50 excl. 21% btw) 
en beheerbijdrage batterij (25,62 excl. 21% btw).

RENAULT KANGOO Z.E. € 580,-

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”.

BPM BEDRIJFSWAGENS
Voor de bedrijfswagens geldt een bpm-percentage van 37,7% over de 
netto-catalogusprijs. Daarnaast geldt per 1 januari 2011 voor benzine 
bedrijfswagens een korting van € 1.283,- en voor diesel bedrijfswagens 
een toeslag van € 273,- op het totale bpm-bedrag.

Voor elektrische bedrijfswagens geldt een volledige vrijstelling van 
bpm. Dit houdt in dat bij aanschaf van een elektrische bedrijfswagen de 
bovengenoemde belastingen niet van toepassing zijn.

Het verschuldigde bpm-bedrag (bij een particulier aangekochte 
bedrijfswagen) is verwerkt in de consumentenprijs van deze prijslijst.

FISCALE WAARDE
Bij een aantal  modellen uit het Renault Z.E. gamma wordt gewerkt 
met een batterijhuur constructie. Dankzij de batterijhuur is de eigenaar 
altijd verzekerd van een goed functionerende (tot 75% capaciteit) 
batterij zonder risico’s. Dit geeft niet alleen zekerheid bij het gebruik 
van het voertuig, maar ook bij bijvoorbeeld verkoop. Het is door de 
Belastingdienst verplicht om in de fiscale waarde een waarde te 
rekenen voor de batterij. Deze waarde is bepaald op basis van de 
batterijhuur bij een overeengekomen termijn en kilometrage. Over 
deze fiscale waarde zal ook de bijtelling vastgesteld worden.  De 
aanschafprijs zal conform de catalogusprijzen zoals vermeld in deze 
prijslijst zijn. Op het kenteken zal de volledige fiscale waarde zichtbaar 
zijn. De fiscale waarde van de batterij bedraagt als volgt:   

MODEL FISCALE WAARDE BATTERIJ
Kangoo Z.E. € 7.895,25 

GARANTIE*
Renault geeft op de Kangoo Z.E., vanaf de datum van aflevering, 
standaard 2 jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking. 
De Renault-dealer geeft 12 maanden garantie op alle reparaties 
die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Renault geeft op al haar 
bedrijfswagens 2 jaar plaatwerkgarantie (m.u.v. het type Master; deze 
behoudt 6 jaar plaatwerkgarantie) en 3 jaar lakgarantie. De batterij 
wordt gegarandeerd volgens de batterijhuur overeenkomst. Bij koop 
van de batterij geeft Renault 5 jaar of 100.000 km fabrieksgarantie (wat 
het eerste komt).

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 staat ook voor u klaar wanneer u onverhoopt 
niet verder kunt rijden vanwege een lege batterij. In dat geval wordt 
u naar een laadpunt binnen een straal van 80km gebracht. Renault 
Route Service is onderdeel van de batterij huur en biedt u gedurende de 
gehele termijn van het contract zekerheid. 

Renault GarantiePlus verzekering**. Kiest u voor extra rust en 
zekerheid, dan kiest u voor de Renault GarantiePlus verzekering. Met 
de Renault GarantiePlus verzekering verlengt u uw standaard garantie 
van 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 verzekering tevens kosteloos gebruik 
maken van de diensten van Renault Route -Service. En met de 
GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt u vrijwel 
overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht.

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault-dealer

** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie- en 

Onderhoudsboekje.

FINANCIERING - RENAULT FINANCIAL 
SERVICES
Renault Financial Services. Renault Financial Services is de 
huisleverancier van Renault op het gebied van leasing en financiering. 
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 occassions 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 met eventueel gebruikmaking van 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.

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. 



De toekomst begint nu…

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen 
met Renault Klantenservice. U kunt ons telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800-0303, via onze website 
www.renault.nl, of per post via het volgende adres: Renault Klantenservice Postbus 75784 1118 ZX SCHIPHOL

Klantenservice

Een compleet gamma van elektrisch aangedreven voertuigen

Duurzame mobiliteit voor iedereen – dat is de droom waar wij bij Renault onvermoeibaar aan werken. Niet alleen het complete gamma van 100% elektrische modellen draagt hieraan bij, maar 
ook onze modellen met brandstofmotoren sparen het milieu – én uw portemonnee. Renault eco2 staat voor de betrokkenheid van Renault bij het milieu en richt zich op de totale levenscyclus van 
de auto. Het overgrote deel van de Renault modellen heeft het eco2-label, deze auto’s voldoen aan de volgende 3 criteria:

PRODUCTIE – productie in een ISO 14001 gecertificeerde fabriek die het milieu zo min mogelijk belast

CO2-UITSTOOT – een CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km (of een voor biobrandstoffen geschikte motor)

RECYCLING – gebruik van meer dan 7% gerecyclede kunststoffen en voor minimaal 95% recyclebaar

Renault kan deze droom niet alleen verwezenlijken en heeft uw hulp hierbij nodig. Driving eco2 is ontwikkeld om u als bestuurder te helpen, door middel van tips en hulpmiddelen in de auto, het 
verbruik en de uitstoot te optimaliseren. Volg onderstaande tips en reduceer uw brandstofverbruik en uitstoot. 

 ANTICIPEREN – Anticipeer zoveel mogelijk in het verkeer, neem uw voet eerder van het gaspedaal en maak zo veel mogelijk gebruik van de remmende kracht van de motor in plaats 
van het rempedaal. Laat vroegtijdig het gaspedaal los bij drukte, kruispunten en/of verkeerslichten.

 SCHAKELEN – Maak bij voorkeur gebruik van de schakelindicator die het ideale schakelmoment weergeeft. Rol uit in de versnelling, schakel pas terug wanneer de schakelindicator dit 
aangeeft. Gebruik de hoogst mogelijk versnelling bij constante snelheid of langzaam accelereren. Opschakelen van de 2e naar de 4e , of van de 3e naar de 5e versnelling kan in sommige 
gevallen brandstof besparen.

 ACCELERATIE – Probeer niet te fel te accelereren, u verliest hiermee weinig tijd, maar bespaart veel brandstof. Accelereer vlot, maar geleidelijk, om zo snel mogelijk in een hogere 
versnelling te rijden. Rijd verder met een zo constant mogelijke snelheid en voorkom onnodig accelereren en remmen.

 MOTORGEBRUIK – Maak zoveel mogelijk gebruik van het eventuele stop-/startsysteem. Zet de motor af wanneer langer dan 30 seconden niet gereden wordt. Laat de motor zo min 
mogelijk stationair draaien, ook niet om warm te draaien in de winter. Het is goedkoper en milieuvriendelijker om deze rustig warm te rijden.

 AUTO – Gebruik de eventuele ECO-mode van de auto om verbruik en uitstoot te optimaliseren. Gebruik de airconditioning alleen wanneer dat echt nodig is, stel het verschil met de 
temperatuur buiten de auto op maximaal 5 graden verschil. Controleer de bandenspanning elke 3 maanden en houdt deze bij voorkeur op het snelweg- / beladen peil. Rijd niet met 
overbodige bagage en verwijder imperial of dakkoffer wanneer deze niet gebruikt worden om luchtweerstand te verkleinen.

Driving Eco2

Renault Z.E.



Notities



Notities



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (november 2020) te vermelden. Deze 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 specificaties 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 accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer 
voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault 
is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
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Vervolg uw Renault KANGOO ervaring
op www.renault.nl


