Renault MASTER

Een model met
grote diversiteit
De Renault Master biedt een breed scala aan
mogelijkheden met betrekking tot de versies: gesloten
bestel, chassis cabine en dubbele cabine, platform cabine
of een open laadbak met zijschotten. Het aanbod van
de Renault Master biedt zowel voorwielaandrijving
(FWD) en achterwielaandrijving (RWD) versies.
U heeft de keuze tussen enkel- of dubbellucht bij een
RWD Master. De keuze voor een enkel- of dubbellucht is
afhankelijk van de ondergrond waar men op rijdt en de
lading die vervoerd wordt. De Renault Master gesloten
bestel L4 RWD is nu ook leverbaar met enkellucht,
dit betekent dat er in de breedte pallets vervoerd
kunnen worden.

Prestaties
van een
professional
De Renault Master legt de lat erg hoog. De motorisaties zijn
krachtig, zuinig en aangenaam in gebruik. De vele innovaties
in de motor vergemakkelijken het dagelijkse werk. De Energy
dCi 145, 165 en 170 zijn zowel krachtig, flexibel (380 Nm Koppel)
en beschikken over een STOP & START functie. Het verbruik is
dan ook gedaald naar gemiddeld 6,3l/100 km*.
EURO 6 in combinatie met AdBlue®
De sterke en zuinige motoren van de Renault Master voldoen
aan de EURO 6/VI norm. Om aan deze norm te voldoen
werken alle Renault Master motoren in combinatie met AdBlue.
AdBlue is een toevoeging aan de motor dat helpt om de NOx
waarde te verlagen.
* Van toepassing op L2H2 ENERGY dCi 145 of 170. Gehomologeerd volgens
de geldende voorschriften.

Multifunctionele werkruimte

Optimaal zicht, ergonomische bedieningen, verstelbare rijpositie en talrijke goed toegankelijke opbergruimtes. De cabine heeft
een zeer professionele uitstraling. Ruim, licht, comfortabel; u voelt zich hier goed, des te meer omdat de airconditioning en de
geluidsdemping uw ritten aangenaam en ontspannend maken. Als hij stilstaat verandert hij in een kantoor: op de draaibare tafel
kunt u uw laptop of mappen neerleggen. Het schrijftafeltje om uw administratie bij te houden en de vele opbergruimten in het
interieur zorgen ervoor dat u alle benodigdheden voor uw werk binnen handbereik heeft.

Praktisch en veelzijdig

3.

1.

2.

4.

1. 'Wide view' spiegel. Deze dodehoekspiegel in de zonneklep van de bijrijder is handig in de stad en op kruispunten en zorgt ervoor dat u kunt anticiperen
op gevaarlijke situaties. 2. Dashboard. Ruim, hoogwaardig en praktisch: de cabine van de Master heeft een zeer professionele uitstraling. Optimaal zicht
naar buiten en een ergonomische bediening. Met het Media Nav multimediasysteem met navigatie bent u snel en veilig op de plaats van bestemming.
3. Parkeersensoren. Parkeersensoren achter en/of achteruitrijcamera om manoeuvres eenvoudiger te maken. 4. R-LINK. Het complete en
'State of the art' multimediasysteem van Renault biedt onder andere een TomTom navigatiesysteem, volledige integratie van uw muziek en een handsfree
functie voor uw telefoon.

Voor ieder moment

Verkrijgbaar in voorwielaandrijving (FWD) en achterwielaandrijving (RWD) zowel in enkel- als dubbellucht.
De Renault Master is leverbaar in vier verschillende lengtes en maximaal toegestane laadvermogens*. Voor
elke klus een oplossing, met een laadvolume van minimaal 8 m3 tot aan 22 m3 (Distribox) is er genoeg
ruimte voor elke lading. De Master is zowel in enkele als dubbele cabine verkrijgbaar (accessoire). Met de
dubbele cabine is het mogelijk om tot 7 personen te vervoeren.
* T28, T33, T35 en T45.

Klaar voor elke klus
Met de keuze uit een Chassis Cabine of Platform Cabine bestaat er een Renault Master voor elke klant. De Renault Master vormt een stevige basis voor
iedere werksituatie. Een enkele of dubbele cabine, een open laadbak die 2-zijdig kan kiepen. De mogelijkheden zijn zeer divers. Met een laadvolume van
20 m3 en 22 m3 is de Distribox variant ideaal om veel volume droog te vervoeren. Het is mogelijk om de Master op uw specifieke wensen af te stemmen!

Op een basis chassis zijn meerdere opbouwvarianten mogelijk. De chassis cabines zijn speciaal ontworpen om hoge belasting te kunnen weerstaan.
De platform cabine heeft een extra lage bodem waardoor de laaddrempel ook lager is. Dit scheelt circa 15 cm vergeleken met een chassis variant.
De platform cabine is hierdoor zeer geschikt als basis voor pakketvervoer, paardentransport of specifiek volumevervoer.
Een specifieke op- of ombouw die volledig is afgestemd op uw wensen is ook mogelijk. Renault werkt samen met verschillende carrosseriebedrijven om
aan uw specifieke wensen te kunnen voldoen.

MASTER RWD L4

4,38 m
MASTER FWD/RWD L3

3,73 m
MASTER FWD L2

3,08 m
MASTER FWD L1

2,58 m

Renault Master
door de scanner
Met de verschillende motorisaties is de Master een van
de zuinigste bedrijfswagens in zijn klasse. De Master
is zeer veelzijdig, met keuze uit: voorwielaandrijving
(FWD) of achterwielaandrijving (RWD). De Master
achterwielaandrijving is in combinatie met enkellucht
of dubbellucht te bestellen. Op deze manier voelt
de Master zich op elk terrein thuis.

Twin Turbo. Dubbele prestaties!
Met de Twin Turbo technologie bieden de nieuwe ENERGY dCi 145 en 170 meer vermogen en zijn zuiniger dan ooit!

dCi 110 en dCi 130
Krachtig en dynamisch
De single turbomotoren van 110 en 130 pk
zijn uitermate geschikt voor stedelijk gebied en
voor een gemiddelde belading. Door zijn efficientie
in combinatie met laag verbruik is deze motor
zeer betaalbaar in gebruik. De dCi 130 combineert
vooral een laag brandstofverbruik met optimaal
rijcomfort.
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De Twin Turbo motoren met 145 en 170 pk zijn
ideaal voor intensief gebruik. Zwaardere belading,
lange afstanden? Deze motoren kunnen het aan.
Dankzij de STOP & START functie en ESM system
(Energy Smart Management regelt het terugwinnen
van energie tijdens het afremmen) ligt het verbruik
op slechts 6,3l/100km*. De Twin Turbo technologie
zorgt voor extra kracht bij lage toerentallen, voor
optimaal rijcomfort!
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De Twin Turbo motoren
De dubbele turbo zorgt voor een soepel rijgedrag en
voor veel acceleratievermogen, ook met belading,
terwijl hij bovendien meer vermogen levert in hoge
toerentallen.
De eerste, snel reagerende turbo levert een hoog
koppel in de lage toerentallen waardoor de auto bij
het wegrijden over veel kracht beschikt. De tweede
turbo wordt geactiveerd bij de hogere toerentallen
en zorgt op dat moment voor meer vermogen.
Ideaal bij het veilig inhalen op hogere snelheden.
* Van toepassing op de L2H2 ENERGY dCi 145 en 170.
Gehomologeerd verbruik conform geldende wetgeving

FWD of RWD
Is de lading zwaar, omvangrijk of kwetsbaar? De Renault Master is aan te passen op de lading die u vervoert. Door de keuze
uit voorwielaandrijving (FWD), achterwielaandrijving (RWD), enkellucht en dubbellucht wielen voldoet de Master aan al uw
specifieke wensen.

Master FWD

FWD of RWD? Elke oplossing heeft zijn voordelen. De FWD versie heeft een lage laadvloer en is leverbaar in drie verschillende lengtematen, afhankelijk
van de goederen die u vervoert. Ligt de keuze bij meer tractie op verschillende ondergronden? Kies dan de RWD versie, deze is in staat om zwaar terrein te
overwinnen (optioneel i.c.m. differentieelblokkering). Daarnaast is het mogelijk om met dubbellucht een aanhanggewicht tot 3,5 ton* te trekken.
* Chassis Cabine RWD Dubbellucht

Master RWD

Optimale laadcapaciteit
Beschikbaar in vier lengte- en drie hoogtematen. Met een laadvolume van 8 m3 tot 22 m3 beschikt de Master over genoeg ruimte.

De Master beschikt over brede achterdeuren en een
praktische schuifdeur. De laadruimte is geschikt voor
verschillende soorten ladingen. Door de 12 sjorogen
in de laadruimte is het mogelijk om de lading vast
en veilig te vervoeren.
De lengte vier (L4) RWD met enkellucht is ideaal
voor pakket- en distributievervoer. De enkellucht
versie heeft de mogelijkheid om vijf europallets te
laden. Met de RWD enkellucht L4 versie combineert
de Master rijcomfort met optimaal laadvermogen.
Zeker voor de lange afstanden is dit ideaal.

L2H2 FWD enkellucht (10,8 m3).

Het laden en lossen wordt gemakkelijk gemaakt door
een handige en brede toegang. De achterdeuren
kunnen namelijk tot 270° geopend worden (optie).
De Master L4 RWD Enkellucht is in staat om
5 pallets te vervoeren. De L3 FWD Master heeft de
mogelijkheid om maximaal 4 pallets te vervoeren.

L4 RWD enkellucht

L2 FWD enkellucht

Veiligheid voor alles
Er is niets belangrijker dan veilig te reizen. De Renault Master heeft dit begrepen, de hulpsystemen zijn dan ook innovatief!

Bescherming
De Renault Master heeft standaard een airbag voor de bestuurder. Optioneel is een airbag
voor de passagier ook beschikbaar. De veiligheidsgordels zijn in hoogte verstelbaar om zowel
het comfort als de veiligheid te garanderen.

Parkeersensoren achter
Bij lastige manoeuvres zijn parkeersensoren de uitkomst. Ze zorgen voor extra veiligheid
en waarschuwt de bestuurder wanneer de auto te dicht bij een obstakel komt. Dit verkleint
de kans op een aanrijding.

ESP
Om een maximale veiligheid te garanderen, is de Renault
Master uitgerust met ESP. Dit systeem is aangevuld met
Extended Grip, dat voor een verbeterde grip zorgt onder
lastige omstandigheden.

Bochtverlichting
Verbetert het zicht in de bochten en wordt automatisch
geactiveerd door de bocht in te sturen.

Hill-start assist
Hill-start assist voorkomt bij het wegrijden op een helling
gedurende twee seconden dat de auto achteruit rijdt, de
tijd die de bestuuder nodig heeft om het rempedaal rustig
los te laten en het gaspedaal in de trappen.

Kleuren De aansprekende kleuren van de Master
Interieur Impressie van de cabine
Conﬁguraties De Master afgestemd op uw wensen
Comfort en technologie Keuze uit verschillende opties
Accessoires De onmisbare extra uitrusting
Op- en ombouw Onze ombouwpartners passen uw Master aan naar uw speciﬁeke eisen

Kleuren

Blanc Glacier (389)

Bleu Volga (RNQ)

Bleu Saviem (423)

Orange (031)

Bleu Myosotis (489)

Rouge Vif (719)

Jaune Citron (396)

Noir Nacré (676) M

Bleu Gris (J47) M

Gris Étoilé (KNH) M

M = Metaallak

Interieur
Cabine

(Afgebeeld met optioneel Pack luxe: carbon grey middenconsole, zilverkleurige accenten, MediaNav multimediasysteem)

Bekleding

STOF CARBON
(standaard)

STOF BLEU ORANGE
(optioneel)

KUNSTLEDER
(optioneel)

Wielen en banden

Wielen en wieldoppen

NAAFAFDEKKING
Standaard op Générique.

WIELDOP MINI
Standaard op versies FWD
en RWD enkellucht.

WIELDOP MAXI
Optioneel op versies FWD
en RWD enkellucht

LICHTMETALEN WIEL 16"
Optioneel op FWD versies

Banden
Zomerbanden
Gewicht

T28 en T33

Wielen

R16C
215/65
225/65
Single Turbo Twinturbo

Bandenmaat
Merk
Grip op nat wegdek
Verbruiksklasse
Geluidsniveau (dB)

RWD EURO 6
(m.u.v. Combi)

FWD EURO 6 (m.u.v. Combi)
T35

Continental CVC 200
A
B
72

A
B
72

Enkellucht

R16C

Dubbellucht

R16C

225/65

Combi EURO 6
T28, T33, T35

4-seizoenen banden
Gewicht
Wielen
Bandenmaat

R16C

235/65

195/75

Continental
CVC 200

Michelin
Agilis

Michelin
Agilis

Continental
CVC 200

A
B
72

B
C
70

B
C
70

A
B
72

225/65
Michelin
Continental
Agilis
CVC 200
(Twin Turbo) (Single Turbo)
A
B
B
C
72
70

Merk
Grip op nat wegdek
Verbruiksklasse
Geluidsniveau (dB)

FWD
T33, T35
R16C
225/65
235/65

RWD
Enkellucht
R16 C
235/65

Dubbellucht
R16 C
195/75
Continental
Continental
Goodyear
Continental
Goodyear
Vanco
All Season Cargo Vector All Season Cargo Vector
FourSeason
B
C
B
C
C
E
E
E
E
E
73
72
73
72
72

Op- en ombouw
Gesloten transport
Ruime keuzemogelijkheden. Verschillende aanpassingen zijn mogelijk bij het gesloten transport. Het laadvolume kan oplopen tot 22 m3. Gesloten bestel FWD, dubbele cabine (accessoire), gesloten
bestel RWD of een distribox, de keuze is aan u.

Gesloten Bestel voorwielaandrijving (FWD)

Dubbele Cabine voorwielaandrijving (FWD)

Gesloten Bestel (RWD) dubbellucht

Distribox

Open transport
Op een chassis met enkele of dubbele cabine kan de kiepbak automatisch 45° achterwaarts worden gekanteld om snel materialen als zand of grind te lossen. Optioneel is de kiepbak ook zijwaarts
kantelbaar.

Chassis Cabine met kiepbak

Chassis Cabine Pick-up

Platform Cabine

Châssis Cabine

Personenvervoer
Met de Master Combi kunt u ervoor kiezen om tot 9 personen te vervoeren, terwijl in de Bus-versie tot 17 personen vervoerd kunnen worden.

Combi

Bus

Comfort en technologie

1.

2.

4.

1. Mistlampen. Verbetert het zicht bij mist of
regen. 2. Eco-modus* in combinatie met STOP
& START**. Te activeren door een druk op de
knop, het helpt om het brandstof en CO2 verbruik
te verminderen. Met de STOP en START functie
wordt de motor automatisch uitgeschakeld
bij stilstand en wordt automatisch gestart
bij het ontkoppelen. 3. Extended Grip. Dit
systeem helpt u in moeilijke rijomstandigheden
(zand,modder,sneeuw). 4. Cruise control met
snelheidsbegrenzer. Selecteer een constante
snelheid of stel een maximum snelheid in.
5. Sleutel met 3 knoppen. Gemakkelijk openen
en sluiten op afstand. 6. Handsfreecard.
Open de deuren zonder de sleutel aan te raken.

3.

5.

6.

* Beschikbaar op Twin Turbo motoren. ** Beschikbaar
op de dCi 110 pk, dCi 145 pk en dCi 170 motor.

1.

2.

3.

4.

1. USB aansluiting. Geïntergreerd in het
dashboard. Zo heeft u de mogelijkheid
voor het opladen van mobiele apparaten.
2. R-Plug & Radio/CD-speller met R&Go
functie. Combineer werk met plezier,
met het nieuwe geïntegreerde radiosysteem met
radio-CD speler, Bluetooth en USB-aansluiting.
3. Airconditioning (handbediend). 4. Climate
control. Stel uw gewenste temperatuur in
en het system zorgt voor een comfortabele
ventilatie van de cabine (optioneel).

Accessoires

2.

3.

1.

4.

1. Dakdragers. Deze dakdragers kunnen in totaal
200 kg belading aan. 2. Inbraakwerende platen.
Beschermen tegen inbraak, het verschuiven van
lading tegen het raam en garandeert een goed
zicht voor de bestuurder. 3-4. Imperiaal met
ladder. Deze imperiaal is speciaal ontworpen
voor de Renault Master. Met de ladder en
loopplank kunt u gemakkelijk bij uw spullen
op het dak.

2.

3.

4.

1.

5.

1. Stoelhoezen "Super Aquila". De
kunstlederen toplaag is ideaal voor intensief
gebruik en combineert comfort met
duurzaamheid. 2. Textiel mat bestuurder
en passagier. Voorkomt slijtage aan de vloer
van het voertuig en absorbeert vochtigheid.
3. Rubbermatten "Novestra". Waterdicht
en kunnen eenvoudig worden schoongemaakt.
4. Brandblusser. Met een gewicht van 1 of 2 kg
is een brandblusser een onmisbaar deel van
de veiligheidsuitrusting. 5. Alarm. Vraag
uw Renault dealer naar de verschillende
mogelijkheden voor de installatie van
een alarmsysteem. Het beschermt tegen
inbraakpogingen en detecteert elke beweging
in de cabine.

Accessoires

1.

2.

3.

1. Smartphonehouder. Speciaal ontworpen voor
uw smartphone. De houder is vast te maken aan
het dashboard en is universeel. Heeft een eigen
stroomvoorzieningskit. 2. TomTom GO 500
navigatie. Los navigatiesysteem met een kaart
van Europa en verkeersinformatie. 3. Handsfree
Bluetoothsysteem ®. Parrotsysteem met
geïntegreerde microfoon.

1.

2.

3.

4.

1. Houten vloer / houten zijwandbekleding / houten
wielkastbescherming. Deze bekeding beschermt effectief de
laadruimte van de Master bij het transport van goederen of materieel.
2. Lattenframes zijwandbekleding. Deze bieden bescherming
maar zijn ook handig om lading mee vast te zetten. 3. Kleurstelling.
De bekleding van de laadruimte is leverbaar in verschillende kleuren.
Er zijn verschillende houtkleuren en tevens is de bekleding ook in
een grijze kleurstelling leverbaar. 4. Trekhaak. De Master is uit te
rusten met een trekhaak voor intensief gebruik. In combinatie met
de 3,5 ton homologatie is het mogelijk zware aanhangers te trekken
(i.c.m. RWD DL).

Carrosserievarianten

Renault biedt een breed scala aan op- en
ombouw mogelijkheden voor de Renault
Master. Voor elke branche is er een ombouw
mogelijk. In Nederland werkt Renault samen
met geselecteerde carrosseriebedrijven om
een zo optimaal mogelijke bedrijfswagen voor
u samen te stellen.

1.

Voorbeelden van Master varianten;
1. Chassis Cabine met Kiepbak
2. Chassis Cabine Distribox
3. Gesloten Bestel koelwagen
4. Chassis Cabine Pick-up

2.

3.

4.

Renault heeft bedrijfswagenexperts om u te
adviseren en een optimale bedrijfswagen voor
u samen te stellen.

Renault Services
Garantie, services & 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 (m.u.v. Master:
6 jaar) 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 strand 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 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 minimal 24 maanden met een aanvullende
garantieperiode tot 5 jaar met een maximale
kilometerstand van 200.000 km. U kunt gedurende de
looptijd van uw GarantiePlus verzekering 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 deze verzekering 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 verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
**De voorwaarden van de garantiebepaling vindt u in het Renault Garantieonderhoudsboekje

Renault Pro+ Expert in bedrijfswagens

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 ons uiterste best doen om u optimaal van dienst te zijn.

Het gespecialiseerde Renault Pro+ netwerk
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.

De specialisten staan voor u klaar
Een verkoopadviseur gespecialiseerd in bedrijfswagens
Een After Sales adviseur bedrijfswagens
Een Pro+ ontvangstruimte

Wij helpen u om te kiezen
Het volledige bedrijfswagen gamma tentoongesteld
Een proefrit zonder afspraak
Snel een offerte op maat (inclusief ombouw)

Uw mobiliteit gegarandeerd
Verruimde openingstijden
Snelle diagnose en service binnen een uur
Vervangend vervoer op maat

Renault belooft
- Uw vragen via internet worden binnen 1 (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 komt overeen 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.

Renault MASTER

Aan te passen aan elke situatie

Vervolg de ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juli 2016) 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 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 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 schriftelijke toestemming van Renault.
Renault adviseert
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