
Renault MASTER







Det alsidige Master-program (mere end 350 versioner) giver dig et uovertruffent udvalg og en lang række muligheder: 
Kassevogne med ekstra længde og/eller ekstra højde, chassis med almindelig kabine, eller chassis med dobbeltkabine.  
Renault Master-programmet indeholder såvel forhjulstrukne som baghjulstrukne versioner, med enkelthjul eller tvillingehjul, beregnet 
til dem, der er på udkig efter en bedre trækkraft i forhold til den last, der transporteres, eller det terræn, som bilerne skal køre i.  
Med 4 forskellige længder og 3 højder giver Renault Master dig valget mellem en volumen på 8 m3 og 17 m3 i kassevognsversion 
og op til 22 m3 på versioner med stort karrosseri!

En alsidig model



Renault Master sætter barren meget højt. Kraftig, brændstofbesparende, sikker - bilen er super 
behagelig at køre. Motorvarianterne og de talrige nyskabelser letter dit arbejde i dagligdagen. 
Motorerne Energy dCi 145, Energy dCi 165 og Energy dCi 170 med TwinTurbo-teknologien er både 
kraftigere, mere smidige (op til 380 Nm i moment) og brændstofbesparende: Op til 14,7 km/l*.
Kølergitteret er selve symbolet på denne ydelsesmæssige fornyelse: Det er bredt, udtryksfuldt, 
solidt, og det opfylder alle løfter!

EURO 6 og AdBlue®

Motorerne i den nye Master opfylder Euro 6/VI-normen, så du kan nyde vores teknologi med ren 
samvittighed. De er udstyret med katalysator og partikelfilter, og via SCR-systemet reducerer 
motorerne emissionerne af NOx ekstra effektivt via indsprøjtning af AdBlue® væske. AdBlue® er 
vandbaseret, ugiftig og ikke-brændbar og indsprøjtes i udstødningssystemet. Det giver mulighed 
for en effektiv reduktion af emissionerne af forurenende stoffer, og samtidig opretholder det 
effektiviteten i vores Energy-motorer. AdBlue®-beholderen er placeret foran under karrosseriet 
og tankes let op (med flaske eller tankstationens AdBlue®-stander til lastbiler) via en klap i højre 
side af bilen.

* På kassevognsversioner af typen L2H2 ENERGY 145 eller 170 dCi. Forbrug og emission godkendt i henhold til gældende 
regler.

Præstationer til professionelle



Med optimalt udsyn, ergonomiske betjeningskontakter, justerbar kørselsposition og talrige opbevaringspladser lige ved hånden 
udstråler kabinen professionalisme. I rummelige, lyse og komfortable omgivelser føler man sig godt tilpas, mens det forbedrede 
klimaanlæg og den optimale lydisolering gør kørslen behagelig og afslappende. Når bilen holder stille, omdannes kabinen til et 
kontor: På et drejeligt bord kan du placere din computer og dine papirer, med en skriveplade som underlag kan du udfylde dine 
blanketter, og takket være de mange opbevaringsrum i kabinen har du alle dine arbejdsredskaber inden for rækkevidde.

Arbejdsplads i kabinen





Da dit velbefindende i bilen er afgørende for os, giver den nye Master dig teknologier, der kan lette din dagligdag. "Wide View"-spejlet, som gør god nytte i 
byen og i vejkryds, er placeret i solskærmen i passagersiden, så du kan undgå farlige situationer i trafikken. Parkeringshjælpen med baksensor eller bakkamera 
gør det enklere at manøvrere. Til navigation og eksterne kommunikation giver Master dig valget mellem to effektive systemer på 7” touchscreen: det enkle 
og praktiske Media Nav (håndfri telefoni via Bluetooth® eller musik via audio-streaming...) og det opkoblede R-LINK-system, der giver adgang til apps og live-
services (trafikmeldinger i realtid, signalering af farezoner...), For at give dig ekstra tryghed får bilen et bedre vejgreb med Extended Grip på alle terræntyper. 
Den nye Master er din ideelle partner.

Praktisk og alsidig





Ny Master Kassevogn fås både med forhjulstræk og baghjulstræk, enkelthjul og tvillingehjul, og tilpasser 
sig alle dine krav: 3 højder, 4 længder og 3 klasser for maksimalt tilladt totalvægt med last*. Med denne 
kassevogn er alle transporter mulige, du skal blot vælge den nyttevolumen, der passer dig, fra 8 m3 til 
17 m3. Ny Master kassevogn fås med en eller to skydedøre, og med bagdøre med og uden ruder, der 
kan åbnes 180 eller 270 grader. Du kan i alt vælge mellem 7 forskellige karrosseristørrelser.

* 2,8 t, 3,3 t, og 3,5 t

Valg af konfiguration





Chassis med kabine findes med forhjulstræk og med baghjulstræk og er designet til stor last. Mulighederne for opbygningstyper på et Master chassis er 
uendelige og kan imødekomme netop dine behov.

Klar til opbygning
Chassis med kabine, med den nye Master får du en solid, gennemtestet og driftssikker basis til at opbygge den bil, som du har brug for: tiplad med enkelt- 
eller dobbeltkabine, lad med sider, karrosseri med stor volumen, 20 m3 og 22 m3, køleboks... Du kan frit vælge din bil med 100 % tilpasningsgaranti!





Ny Master Kombi med 9 pladser og Ny Master Bus med 17 pladser er "all 
inclusive" inden for transport. Den kompakte og komfortable Master Bus er 
den ideelle løsning til transport af op til 17 personer under bekvemme forhold. 
Alle passagerer får den bedste komfort, uanset om du bevæger dig rundt 
i byen eller kører på landevejen. Med god benplads og opbevaringsplads 
under sæderne, bagagehylde i hele loftets længde, individuel ventilation 
og lys, klimaanlæg (ekstraudstyr) og ekstra varme på bagsædepladserne* 
tilgodeses alle passagererne i Master Bus.
Kombien med 9 pladser forener intelligent persontransport med varetransport: 
9/8 pladser eller 6/5 pladser, fra 2,8 m3 til 4,7 m3 nyttelast. Den nøglefærdige 
modulindretning med to bagsæder, som kan tages ud (uden brug af værktøj), 
giver den perfekte udnyttelse. Takket være arbejdspladsen i kabinen, 
indstillingen af betjeninger, sæder og rat udstråler Ny Master komfort og 
professionalisme.
Kabinerne på begge biler er ikke alene rummelige, indbydende og velindrettede, 
de er samtidig lyse og ergonomiske. Lad os komme hurtigt af sted.

* Ekstraudstyr

Persontransport 
fleksibelt og 
komfortabelt





Master (forhjulstræk) L1

2,58 m

Master (forhjulstræk) L2

3,08 m

Master (forhjulstræk/baghjulstræk) L3

3,73 m

Master (baghjulstræk) L4

4,38 m



Takket være sine 4 motorvarianter er Renault Master 
en af de mest nøjsomme varebiler på markedet. Det 
er også en af de mest alsidige med forhjulstræk, 
baghjulstræk, enkelt- eller tvillingehjul - den 
transporterer enhver form for last i alt terræn og 
fuldstændig sikkert.

Renault Master 
scanning
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Twin Turbo dobbelt effektivitet

Med twin turbo-teknologien opnår de nye motorer, energy 145 dCi og energy 170 dCi, bedre ydelse og lavere forbrug og kører 
op til hele 1,5 km/l*.

Moment (Nm)
Ydelse (hk)

dCi 110 og dCi 130 
Ekstra dynamik.

Disse to motorer med enkeltturbo på 110 hk (290 Nm 
ved 1.500 omdr/min) og 130 hk (320 Nm ved 
1.500 omdr/min) passer særligt godt til bykørsel og 
anvendelse ved middel belastning. Den nuværende 
dCi 110 er bestselleren blandt Renault-motorerne. 
Den er effektiv, økonomisk i indkøb og i brug. Den 
er samtidig alsidig og nem at tilpasse.
Motortypen dCi 130 kombinerer brændstoføkonomi 
med kørselskomfort.

Energy dCi 145 og 170 
Ydelse og nøjsomhed

De to Twin Turbo-motorer på 145 hk (360 Nm 
ved 1.500 omdr/min) og 170 hk (380 Nm ved 
1.500 omdr/min) er ideelle til intensiv anvendelse 
ved høj belastning og over lange strækninger. Disse 
to nye Energy-motorer er udstyret med det bedste, 
som teknologien kan byde på, med Stop & Start, ESM 
(Energy Smart Management / genvinding af energi 
ved deceleration). Twin Turbo-teknologien giver øget 
drejningsmoment ved lave motoromdrejninger og 
større motorydelse, samtidig med at de forbruger 
mindre (op til 14,7 km/l).**

"Twin Turbo"-teknologien 

"Twin Turbo"-teknologien giver en dieselmotor 
mulighed for at forene moment ved lave 
motoromdrejninger med høj motorydelse, hvilket 
smitter af på køreglæden.
Den består af to standardmonterede turboladere.

 Den første turbolader med et meget lavt niveau 
af turbotøven leverer et højt moment allerede ved 
lave motoromdrejninger og giver øget respons i 
igangsætnings- og accelerationsfaserne.

 Den anden turbolader tager over, når motoren 
kommer op i omdrejninger. Der opnås en høj 
motorydelse, uden at motoren bliver stakåndet, 
og en konstant, regelmæssig og lineær acceleration.
Med dette system kører motoren altid i optimale 
ydelsesområder, hvilket konstateres på forbrug, 
CO2-udledning og din effektivitet.

* Forbrug og udledning godkendt i henhold til gældende regler.
** På en kassevognsversion af typen L2H2 ENERGY 135 og  
165 dCi. Forbrug og udledning godkendt i henhold til gældende 
regler.

Energy dCi 170

Energy dCi 145

omdr./min

omdr./min



Kræver dit arbejde transport af tung last, store eller skrøbelige genstande? Master kan det hele. Med forhjuls- eller baghjulstræk, 
med enkelt- eller tvillingehjul - Master opfylder dine specifikke krav og giver dig et uforligneligt vejgreb. Ladvogn, tiplad, kassevogn -  
det er op til dig at vælge... De forskellige chassistilpasninger opfylder de strengeste krav, nemlig dine.

Forhjulstræk vs Baghjulstræk

Master Forhjulstræk
Fremragende kørselskomfort med et behersket forbrug.



Forhjulstræk eller Baghjulstræk? Der er fordele ved begge løsninger. Med en læssekant, der er 13 mm lavere sammenlignet med versionen med baghjulstræk, 
prioriterer Master Forhjulstræk* og dens 3 forskellige længder nyttelast og vejtransport. Har du behov for trækkraft? Så skal du vælge Ny Master Baghjulstræk, 
der kan klare selv den tungeste last (især med tvillingehjul) og trække en anhænger på op til 3,5 t** i ethvert terræn. Når alt kommer alt, hvad er bedre end 
selv at kunne vælge...

* Maks. tilladt totalvægt på op til 3,5 t.
** Baghjulstrukne chassiser med kabine og tvillingehjul på udvalgte versioner.

Master Baghjulstræk
Kan klare tung last som følge af en bedre trækkraft.



Master Kassevogn. Brede åbninger af bag- 
og sidedøre, optimalt lastområde, op til 
12 fastgørelsesøjer, store opbevaringsrum - Ny 
Master kan rumme det hele.

Tilpasset. Med en lastlængde på mellem 2,58 m og 
3,73 m kan Master med forhjulstræk transportere 
mellem 8 m3 og 14,8 m3 afhængig af læssehøjden. 
Master med baghjulstræk har en maksimal 
læsselængde på 4,38 m og en nyttevolumen på 
op til 17 m3. Valg af volumen, valg af indretning, 
der er mange lastmuligheder. Vores løsninger med 
stor volumen på chassis med kabine giver dig en 
nyttevolumen på 20 m3 - 22 m3.

Ny L4-version med baghjulstræk og enkelthjul*. 
Denne nye version med baghjulstræk og enkelthjul, 
som passer perfekt til vejtransport, budkørsel 
og ekspreslevering, er 30 cm bredere ved 
hjulkasserne end fætteren med tvillingehjul og 
kan rumme 5 europaller. Med sine to fjederblade 
bag forener bilen komfort og lastkapacitet og yder 
en kørselskomfort, der passer ideelt til motorvejen 
og de lange strækninger.

* Bemærk, at forbruget er mindre end i version med baghjulstræk 
og tvillingehjul.

Lastkapacitet på optimalt niveau

L2H2 Forhjulstræk med enkelthjul (10,8 m3).
Illustrationerne er ikke bindende.

Master kan leveres i 4 længder og 3 højder, som giver mulighed for en nyttevolumen på mellem 8 m3 og 17 m3 og en nyttelast, 
der kan nå op på 2.250 Kg



Velkommen til europallerne. 
Med de optimale adgangsmuligheder er det nemt at 
læsse og tømme bilen. Mellem de bageste hjulkasser 
opnår du en maksimal bredde på 1,38 m (enkelthjul) 
og sideåbningen er på 1,27 m. De brede selvlukkende 
bagdøre kan åbnes 270°. Master med forhjulstræk kan 
rumme op til 4 europaller.. Master med baghjulstræk 
rummer op til 5 europaller.

L4 Baghjulstræk enkelt hjul. L2 Forhjulstræk enkelt hjul.



Intet er vigtigere end at arbejde i fuld sikkerhed. Renault Master har forstået det: Bilens systemer, der hjælper føreren under kørslen, er mere innovative 
end nogensinde.

Sikkerhed for alle

Sikkerhed 
Renault Master er som standard udstyret med airbag i førerside, mens airbag i passagerside 
og sideairbags er ekstraudstyr. 3-punkt sikkerhedsselerne med kraftbegrænser kan reguleres 
i højden.

Parkeringssensor bag*
Parkeringssensor bag* registrerer eventuelle forhindringer under en manøvre og advarer 
dig vha. en række bip-lyde med kortere og kortere interval.

* Ekstraudstyr



ESC af ny generation
Sikrer bilens stabilitet og registrerer belastningsniveauet, 
så trækkraften opretholdes på vanskeligt underlag. Det er 
udstyret med funktionaliteter, der er helt uundværlige for 
din daglige kørsel: Extended Grip (øget trækkraft), der giver 
bilen mulighed for at genvinde vejgrebet på bløde underlag 
som sand, mudder eller sne, og trailer sway control, der 
registrerer og korrigerer anhængersvingninger (forbundet 
med ekstraudstyret anhængertræk).

Hill holder
Fastholder automatisk bremsetrykket i 2 sekunder for at 
give føreren tid til at accelerere.

Statisk kurvelys 
Med det statiske kurvelys* øges det oplyste felt, når bilen 
svinger.

* Ekstraudstyr





Farver  Masters farver

Udstyr  Kabinemiljøer

Konfigurationer  En skræddersyet bil til dine aktiviteter

Mål  Volumen 

Komfort & Teknologi  Vigtigste udstyr til en optimal kørsel

Tilbehør  Det uundværlige udstyr

Standard- og ekstraudstyr  Komplet liste 

Tekniske data  Motorer 



Farver

* Standardlak
** Metallak (ekstraudstyr)

Sort Nacré (NV 676)**

Gul Citron (OV 396)*

Blå Grå (TE J47)**

Blå Volga (OV RNQ)*Hvid Mineral (OV QNG)*

Orange (OV 031)*

Blå Saviem (OV 423)*

Rød Magma (OV 719)*

Blå Myosotis (OV 489)*

Grå Étoilé (TE KNH)**



Stof , mørkegråt
KALEIDO

Indtræk

Fælge och dæk

Fælge

Navhjulskapsel
Standard på versioner med forhjulstræk 
og baghjulstræk med enkelthjul

Heldækkende hjulkapsel
Standard på kombi, bus og ekstraudstyr 
på de øvrige versioner

16” aluminiumsfælge
Ekstraudstyr på versioner med 
forhjulstræk

Dæk
SOMMERDÆK FORHJULSTRÆK Euro 6
Maks. tilladt totalvægt med 
last 2,8 t og 3,3 t 3,5 t Tvillingehjul

Hjul R16C R16C R16C

Dækstørrelse 215/65  
Enkeltturbo

225/65  
Twinturbo 225/65 195/75

Mærke
 

Continental CVC 200 Continental  
CVC 200

Michelin 
Agilis

Continental  
CVC 200

Klasse for vejgreb på vådt 
underlag A A A B A

Forbrugsklasse B B B C B
Støjniveau 72 72 72 70 72

HELÅRSDÆK FORHJULSTRÆK BAGHJULSTRÆK
Maks. tilladt totalvægt med last 3,3 t og 3,5 t Tvillingehjul
Hjul R16C R16 C
Dækstørrelse 225/65 235/65 195/75

Mærke Continental  
All Season

Goodyear  
Cargo Vector

Goodyear Cargo 
Vector 

Klasse for vejgreb på vådt underlag B C C
Forbrugsklasse E E E
Støjniveau 73 72 72



Lukkede transporter

Konfigurationer

Dine behov varierer, de indvendige tilpasningsmuligheder på RENAULT MASTER er uendelige, med lastvolumener på op til 17 m3 ! Ny RENAULT MASTER findes fremover i L4-version med baghjulstræk 
og enkelthjul og en lastvolumen på 17 m3 med et udvekslingsforhold, der giver det rigtige kompromis mellem komfort og lastkapacitet!

Kassevogn med forhjulstræk

Kassevogn med baghjulstræk Udvidet lastrum



Åbne transporter

Persontransport

På enkelt- eller dobbeltchassis er det bageste tiplad udstyret med automatisk åbning, der kan sænkes 45° for hurtigt at kunne tømme laddet for sand eller sten.

NY MASTER Kombi består af moduler, som gør det muligt at prioritere persontransport med op til 9 pladser eller transport af stort materiel, mens Bus-versionen kan transportere op til 17 personer.

Tipper bag

Chassis med kabine (Forhjulstrukket)

Kombi

Flatbed med lemmer

Chassis med kabine (Baghjulstrukket)

Bus
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Kassevogn med forhjulstræk

VÆGT- OG BELASTNINGANGIVELSER (kg) INDVENDIGE MÅL (mm)

Nytte  
volumen (m3)

Maks. tilladt totalvægt med last
2,8 t

L1H1

8
Min. vægt med tom, køreklar bil (1) 1.893
Maks. nyttelast (2) 907
Maks. last på foraksel 1.550
Maks. last på bagaksel 1.650
Maks. tilladt anhængervægt (med/uden bremse) 2.500/750
Vendediameter mellem kantsten 12,0 m
Vendediameter mellem mure 12,5 m

Nytte 
volumen (m3)

Maks. tilladt totalvægt med last
3,3 t 3,5 t

L2H2

10,8 Min. vægt med tom, køreklar bil (1) 1.971 1.971
Maks. last på foraksel 1.329 1.529
Maks. last på bagaksel 1.900 2.100
Maks. tilladt anhængervægt (med/uden bremse) 2.500/750
Vendediameter mellem kantsten 13,6 m
Vendediameter mellem mure 14,1 m

Nytte 
volumen (m3)

Maks. tilladt totalvægt med last
3,5 t 

L3H2 13
Min. vægt med tom, køreklar bil (1) 2.015
Maks. nyttelast (2) 1.485

L3H3 14,8
Min. vægt med tom, køreklar bil (1) 2.055
Maks. nyttelast (2) 1.445

L3H2 / 
L3H3

Maks. last på foraksel 1.850
Maks. last på bagaksel 2.100
Maks. tilladt anhængervægt (med/uden bremse) 2.500/750
Vendediameter mellem kantsten 15,7 m
Vendediameter mellem mure 16,2 m

(1) Vægt med tom, køreklar bil svarer til bilens vægt uden fører og med tank 90 % fyldt. Denne værdi er for 
en basisversion og kan variere afhængig af udstyr og motortyper (op til 330 kg). (2) Nyttelasten er forskellen 
mellem maks. tilladt totalvægt (MMAC) og vægt med tom, køreklar bil (MVODM).

L1H1 L2H2 L3H2 L3H3
Lastområde
Nyttelængde 2.583 3.083 3.733
Nyttelængde ved 1,1 m 2.530 3.030 3.680
Nyttebredde 1.765
Bredde mellem hjulkasser 1.380
Nyttehøjde 1.700 1.894 1.894 2.144
Skydedør(e) i siden
Bredde for skydedør(e) i siden 1.050 1.270
Højde for skydedør(e) i siden 1.581 1.780
Bagdør
Indgangsbredde (ved 169 mm for vognbund) 1.580
Indgangshøjde 1.627 1.820
Læssehøjde (min/max) 546/564 545/562 543/557 542/555
Min. frihøjde 182 174 172 169



Kassevogn med baghjulstræk
H3

H2

6 198

6 848

1 674 3 682 842

1 674 4 332 842

L3H
2 2 549 *

L4H
2 2 557 *

L4H
3 2 808 *

1 750 / 1 730
1 750 / 1 612*

2 070
2 470

L3

L4 * Tvillinghjul.

VÆGT- OG BELASTNINGANGIVELSER (kg) INDVENDIGE MÅL (mm)

Nytte volumen (m3)
Maks. tilladt totalvægt med 

last
3,5 t RJ

L3H2 12,4
Min. vægt med tom, køreklar bil (1) 2.342
Maks. nyttelast (2) 1.158

L4H2 14,9
Min. vægt med tom, køreklar bil (1) 2.378
Maks. nyttelast (2) 1.122

L4H3 17
Min. vægt med tom, køreklar bil (1) 2.420
Maks. nyttelast (2) 1.080

L3H2 
L4H2 
L4H3

Maks. last på foraksel 1.850
Maks. last på bagaksel 2.445
Maks. tilladt anhængervægt (med/uden bremse) 3.000/750
Vendediameter mellem kantsten 14,1 m 13,6 - 15,7
Vendediameter mellem mure 13,6 m 14,1

(1) Vægt med tom, køreklar bil svarer til bilens vægt uden fører og med tank 90 % fyldt. Denne værdi er for 
en basisversion og kan variere afhængig af udstyr og motortyper (op til 330 kg). (2) Nyttelasten er forskellen 
mellem maks. tilladt totalvægt (MMAC) og vægt med tom, køreklar bil (MVODM). RJ: tvillingehjul.

L3H2 RJ L4H2 RJ L4H3 RJ
Lastområde
Nyttelængde 3.733 4.383
Nyttelængde ved 1,1 m 3.680 4.330
Nyttebredde 1.765
Bredde mellem hjulkasser 1.080
Nyttehøjde 1.798 1.798 2.048
Skydedør(e) i siden
Bredde for skydedør(e) i siden 1.270
Højde for skydedør(e) i siden 1.684
Bagdør
Indgangsbredde  
(ved 169 mm for vognbund) 1.580

Indgangshøjde 1.724
Læssehøjde  
(min/max) 706/724 704/717 702/715

Min. frihøjde 181 167
RJ: tvillingehjul.



MÅL
Vognbund med kabine

Chassis med enkeltkabine
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6 193

6 843

 L4R
J 2 273

 L3R
J 2 283

H1

1 569

L3*

L4*

BAGHJULSTRÆK

FORHJULSTRÆK

* Tvillinghjul.

VÆGT- OG BELASTNINGANGIVELSER kabine (kg) 

MÅL CHASSI

L1H1 L2H2 L3H2 L3H3
Lastområde
Nyttelængde 2.583 3.083 3.733
Nyttelængde ved 1,1 m 2.530 3.030 3.680
Nyttebredde 1.765
Bredde mellem hjulkasser 1.380
Nyttehøjde 1.700 1.894 1.894 2.144
Skydedør(e) i siden
Bredde for skydedør(e) i siden 1.050 1.270
Højde for skydedør(e) i siden 1.581 1.78
Bagdør
Indgangsbredde (ved 169 mm for vognbund) 1.580
Indgangshøjde 1.627 1.82
Læssehøjde (min/max) 546/564 545/562 543/557 542/555
Min. frihøjde 182 174 172 169

L3H1
Maks. tilladt totalvægt med last (1) 3.5
Min. vægt med tom, køreklar bil (2) 1,644
Maks. Nyttelast 1,856
Maks. last på foraksel 1,850
Maks. last på bagaksel 2,100
Maks. tilladt anhængervægt 2.500 / 750
Vendediameter mellem kantsten 15,7 m
Vendediameter mellem mure 16,2 m
(1) Vægt med tom, køreklar bil svarer til bilens vægt uden fører og med tank 90 % fyldt. 
Denne værdi er for en basisversion og kan variere afhængig af udstyr og motortyper 
(op til 330 kg). (2) Nyttelasten er forskellen mellem maks. tilladt totalvægt (MMAC) og 
vægt med tom, køreklar bil (MVODM). RJ: tvillingehjul.



Chassis med dobbeltkabine

VÆGT- OG BELASTNINGANGIVELSER (kg) (ENKELTKABINE)

1 569

´ 4 332
6 293 L3

 L3H
1 2 263

H1

2 070
1 750/1 730

2 470

2 070
1 750/1 730

1 750/1 612*

2 470

BAGHJULSTRÆK

FORHJULSTRÆK

VÆGT- OG BELASTNINGANGIVELSER (kg) (DOBBELTKABINE)

MÅL (mm) (DOBBELTKABINE)

3 682

4 332

1 669

1 669

842

842

6 193

6 843

 L4H
1* 2 286

 L3H
1* 2 301

H1

1 569

L3*

L4* *Tvillinghjul.

MÅL (mm) (ENKELTKABINE)

Forhjulstræk
L2 L3 L3 RJ L4 RJ

Maks. tilladt totalvægt med last 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 
Min. vægt med tom, køreklar bil 1.709 1.735 2.029 2.058
Maks. Nyttelast 1.719 1.765 1.471 1.442
Maks. last på foraksel 1.850
Maks. last på bagaksel 2.100 2.800 2.620
Maks. tilladt anhængervægt 2.500/750 3.000/750
Vendediameter mellem kantsten 13,6 m 15,7 m 15,7 m
Vendediameter mellem mure 14,1 m 16,2 m 16,2 m

Forhjulstræk Baghjulstræk
L2 L3 L3 RJ L4 RJ

Maksimal ombygningslængde 5.924 7.298 7.928 6.843
Nyttelængde ved ombygning  
(min/maks) 

3.184/ 
3.466 

3.834/ 
4.840 

3.734/ 
4.275

4.384/  
5.470

Læssehøjde vange 735/ 
740 

736/ 
741 

784/ 
787 

786/ 
789

Bredde med sidespejl med lang arm 2.654 
Maks. nyttelængde ved ombygning  
(standard sideblink / med sideblink med lang arm) 2.170/2.350

Min. frihøjde 166

Forhjulstræk Baghjulstræk
L3 L3 L4

Maks. tilladt totalvægt med last 3,5 t 3,5 t RJ 3,5 t RJ
Min. vægt med tom, køreklar bil 1.959 2.208 2.277
Maks. Nyttelast 1.541 1.292 1.223
Maks. last på foraksel 
Maks. last på bagaksel 2.100 2.620 2.620
Maks. tilladt anhængervægt med/uden bremse 2.500/750 3.500/750
Vendediameter mellem kantsten 15,7 m 13,6 m 15,7 m
Vendediameter mellem mure 16,2 m 14,1 m 16,2 m

Forhjulstræk Baghjulstræk
L3 L3 RJ L4 RJ

Maksimal ombygningslængde 7.252 6.624 7.645
Nyttelængde ved ombygning (min/maks) 3.084/ 

4 044
2.985/ 
3.416

3.635/ 
4.436

Læssehøjde vange (min/max) 731/ 
736

775/ 
780 

778/ 
781

Bredde med sidespejl med lang arm 2.654
Maks. nyttelængde ved ombygning  
(standard sideblink / med sideblink med lang arm) 2.170/2.350

Min. frihøjde 169 167



L1H1 L2H2
3,0 t 3,5 t

Maksimal nyttelast (kg) 1.001 1.391
Lastvolumen (m3) 4.1 6
Indgangsbredde ved sidedør (mm) 1.581 1.780
Indgangshøjde ved sidedør (mm) 1.050 1.270
Indgangshøjde ved bagdør (mm) 1.627 1.820

MÅL
Kombi

Bus

1 024

1 024 842

842

3 682

3 182

5 548

5 048

L2

L1

 L2H
2 2 502

 L1H
1 2 303

H1
H2

1 024 8424 332
6 198

 L3H
2 2 496

H2

KOMBI 6 PLADSER INKLUSIV FØRER
L1H1 L2H2
3,0 t 3,5 t

Maksimal nyttelast (kg) 1.001 1.391
Lastvolumen (m3) 2.8 4.7
Indgangsbredde ved sidedør (mm) 1.581 1.780
Indgangshøjde ved sidedør (mm) 1.050 1.270
Indgangshøjde ved bagdør (mm) 1.627 1.820

KOMBI 9 PLADSER INKLUSIV FØRER

L3H2
3,9 t (3,87 t)

Maksimal nyttelast (kg) 1.323
Indgangsbredde ved sidedør (mm) 1.780
Indgangshøjde ved sidedør (mm) 1.270
Indgangshøjde ved bagdør (mm) 1.820

BUS 17 PLADSER INKLUSIV FØRER





4. 6.5.

2. 3.

1.

Komfort & Teknologi

1. Tågelygter. Forbedrer dit udsyn i tåge og 
regn. 2. Extended Grip. Extended Grip, der 
er standard sammen med ESP-systemet, 
forbedrer bilens trækkraft , når vejgrebet er 
dårligt (sand, mudder, sne). 3. Eco-mode* 
og Stop & Start**. Eco-mode kan aktiveres 
ved at trykke på en knap og hjælper med at 
holde forbrug og CO2-udledning nede. Med 
Stop & Start slukker motoren automatisk 
ved standsning og genstarter, når koblingen 
trædes ned uden at hakke. 4. Fartpilot-
fartbegrænser (ekstraudstyr). Med den kan 
du vælge en konstant hastighed (regulerende 
funktion) eller fastsætt e en maksimal hastighed 
(begrænsende funktion). 5. Nøgle med 
3 knapper (ekstraudstyr). Med denne nøgle kan 
du åbne og lukke døre på afstand, uafhængigt 
af om du befi nder dig foran eller bagved bilen. 
6. Nøgle med håndfri adgang (ekstraudstyr). 
Du skal blot have dit håndfri nøglekort på dig.
Dørene åbnes ved at trykke på dørgrebet uden 
at bruge nøglen.

* Kun muligt med Twin Turbo-motorer. 
** Til 135 hk og 165 hk motorer.



3. 4.

1.

2.
1. USB-port. Indbygget i instrumentbordet for 
at holde din mobiltelefon opladet i arbejdstiden. 
2. Radio CD Connect R&Go (ekstraudstyr). 
For at forene det nyttige med det behagelige 
opnår du med dette nye system en endnu 
mere ergonomisk radio med integreret visning, 
CD MP3-afspiller, Bluetooth® og USB-port. 
3. Manuel aircondition for (ekstraudstyr). 
4. Automatisk klimaanlæg (ekstraudstyr). 
Indstilling af ønsket temperatur og elektronisk 
visning, hurtig afdugning og solsensor 
(ekstraudstyr).



1.

2.

4.

3.

Tilbehør

1. Tagbøjler. Hver bøjle kan bære en last på 
46 kg (sælges i sæt af 2). Maks. last på en bil: 
200 kg inkl. tagbøjler. 2. Beskyttelsesgitter 
til bagruder / sideruder. Beskytter mod 
indbrud uden at mindske førerens udsyn. 
3-4. Lastholder af aluminium, gangplade 
og stige. Lastholderen af aluminium, der er 
specielt designet til Master, er udstyret med en 
rulle, som gør det nemmere at placere lasten. 
Stigen og gangpladen er uundværlige, når man 
skal have adgang til og bevæge sig sikkert på 
lastholderen.



1.

2.

3.

4.

5.

1. Sædebetræk "Super Aquila". Til beskyttelse 
af kabinen i din nye Master er sædebetrækket 
"Super Aquila" i imiteret læder perfekt tilpasset 
sædets udformning og fremstillet specielt 
til intensiv brug. 2. Tekstilmåtte i fører- og 
passagerside. Beskytter vognbunden mod 
slid og fugt. 3. Gummimåtte "Novestra". 
Måtten er vandtæt og kan vaskes med vand. 
4. Holder til pulverslukker. Gør det muligt 
at fastgøre en pulverslukker på 1 eller 2 kg i 
bilens førerkabine, så den bliver siddende i 
tilfælde af sammenstød. 5. Alarm. Renaults 
alarmsystem, der er fuldt kompatibelt med din 
Masters elektroniske system, beskytter mod 
indbrudsforsøg og registrerer enhver bevægelse 
i kabinen (kræver forberedelse til alarm).



Tilbehør

1.

2. 3.

1. Smartphone-holder. Denne holder, som er 
designet specielt til din smartphone, fastgøres 
på din bils instrumentbord med et universelt 
ophængningssystem. Dette udstyr leveres 
med eget strømforsyningssæt (dobbeltlighter 
og 3 kabler, der dækker alle smartphones på 
markedet). 2. Navigationssystem TomTom® 
GO 500. Ekstern navigation med Europa-kort. 
Inkluderer trafikmeldinger. 3. Håndfrit sæt 
Bluetooth®. Denne model fra Parrot består af 
en LCD-skærm med 2 indbyggede mikrofoner 
og en bærbar betjeningsenhed. Den viser 
telefonbogen og identificerer den person, der 
ringer op.



4. 5. 6.

3.

2.

1.

1. Træbund / sider / hjulkasser. Sættet, som 
består af en træbund, sider og hjulkasser, yder 
effektiv beskyttelse af lastrummet i den nye 
Master ved transport af varer. Produkterne 
findes til standardbrug eller til særligt belastende 
anvendelse (tykkere) for at kunne imødekomme 
alle behov. 2. Træbund. 3. Skridsikker træbund. 
Beskytter lastrummet i din Master ved transport 
af varer. 4./5./6. Forskellige muligheder for 
montering af trækkrog.



Standard- og ekstraudstyr
Kassevogn Chassis  

med enkeltkabine
Chassis  

med dobbeltkabine
Vognbund  

med kabine
Kombi Bus

DESIGN
Sidebeskyttelseslister / Beskyttelsesliste på bagdør - - -
Stænklap foran / Stænklap bag
Hjulkapsler mini (findes til enkelthjul)
Hjulkapsler maxi (kun til forhjulstræk) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Alu-fælge 16" (kun til forhjulstræk)* ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Trinbræt bag (1) - - - ¤ -
Look-/luksus-pakke: betjeningspanel til ventilation / aircondition “ silver grid effekt “, luftdyser i krom, omdrejningstæller med kromkant, indvendige 
dørgreb i krom, gearstang med knop i kunstlæder og kromplakette (kun manuel gearkasse) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

DØRE OG RUDER
Bagdøre, der kan åbnes 180°, uden rude. - - - - -
Bagdøre, der kan åbnes 180°, med rude. ¤ - - -
Bagdøre, der kan åbnes 270°, uden rude. ¤ - - - - -
Bagdøre, der kan åbnes 270°, med rude. ¤ - - - ¤ -
Skydedør i højre side - - - - -
Skydedør i højre side med fast rude ¤ - - -
El-bagrude ¤ - - -
El-ruder med singletouchfunktion ved åbning i førerside
SKILLEVÆGGE
Fuld skillevæg uden rude med 3 knager - ¤ - -
Fuld skillevæg med stofbeklædning og 3 knager (forhjulstræk/baghjulstræk) ¤ / - - ¤ / - - -
Fuld skillevæg med rude ¤ ¤ - -

SIKKERHED
ABS-bremser
Adaptivt ESC 9-system (Hill Start Assist & Extended Grip* & Trailor Swing Assist *)
3-punkt sikkerhedsseler med selestrammer
Frontairbag i førerside
Frontairbag i førerside* / Sideairbag i førerside
Sideairbag i passagerside (med individuelt passagersæde)* ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Automatisk låsning af døre
Automatisk låsning af døre med 3 knapper ¤ ¤ - ¤ ¤ ¤
Håndfrit nøglekort (med automatisk låsning) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Forberedelse til alarm (obligatorisk for eftermontering af alarm) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Reservehjul under karrosseri ¤ ¤
Dækreparationssæt (forhjulstræk/baghjulstræk) ¤ / - ¤ / - ¤ / - ¤

UDSYN
Forlygter med dobbeltoptik
Tågelygter ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Statisk kurvelys ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Automatisk omskifter for nærlys/fjernlys og automatisk lygtevisker ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Elektriske sidespejle
Sidespejl med lang arm - - -
Blindvinkelspejl ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Bakspejl med fresnel-linse - - - - - ¤

KØRSEL
Højdejusterbar ratstamme
Servostyring
Indikator for gearskift (freeshift)
Kørecomputer ¤
Fartpilot og hastighedsbegrænser ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Bakkamera ¤ - - - ¤ ¤
Bakkamera med visning i bakspejl (eller på R-LINK skærm afhængigt af ekstraudstyr) ¤ - - - ¤ ¤
Advarsel v. vognbaneskift ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Fartbegrænser i forhold til hastighedsgrænser (100 km/t) - - - - -
Tank på 80 L
Tank på 105 L ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -
AdBlue-tank
Digital fartskriver ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Differentialkeblokering (forhjulstrukket/baghjulstrukket) - / ¤ - / ¤ - / ¤ - - -
Helårsdæk (bortset fra L1H1) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

KOMFORT
Manuelt klimaanlæg / Automatisk klimaanlæg ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / -
Supplerende klimaanlæg bag (inkompatibelt med Media Nav) - - - - - ¤
Lys på tag
Manuel forrudevisker
Lys- og regnsensor ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤



Kassevogn Chassis Chassis Vognbund Kombi Bus
med enkeltkabine med dobbeltkabine med kabine

AUDIO - NAVIGATION
Radio Plug & Radio med Bluetooth® og USB-stik
Radio Plug & Radio+ med Bluetooth®-tilslutning, USB-stik og CD-MP3-afspiller ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Kort over Europa* ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Media Nav Evolution-pakke: navigation med 7“ touchscreen, radio med Bluetooth®, USB- og Jack-stik på frontpanel, ratbetjeninger  
(også tilgængelig med DAB-radio) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -

Renault R-LINK Evolution-pakke: 7“ touchscreen til R-LINK multimedia, stemmestyring, radio sammenkodet med ratbetjeninger,  
TomTom-navigation, audio-streaming og håndfri telefoni via Bluetooth®, USB- og Jack-stik, tilslutning til Internet og bil, “3D“-lydsystem by 
Arkamys®, R-sound Effect (også tilgængelig med DAB-radio)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

OPBEVARING
Afkølet handskerum
Lofthylde
Opbevaringsrum til mønter, telefon og kort
2 12 volt-stik på instrumentbord
Vipbar hylde på instrumentbord ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -
Fast hylde på ryglæn (kræver bænksæde i passagerside) -
Fast bænksæde i passagerside - - - - - ¤
Drejelig hylde på ryglæn (kræver bænksæde i passagerside) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -
Opbevaringsrum under sæde med nedfældeligt ryglæn (kræver bænksæde i passagerside) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -

LASTRUM
Fastgørelsespunkter i vognbund - - - - -
Fastgørelsespunkter i karrosseriside - - - - -
Skridsikker beskyttelse af vognbund* ¤ - - - - -
Fuld sidebeskyttelse* / Sidebeskyttelse i halv højde* ¤ - - - - -
12 Volt-stik i lastområde på bagstolpe ¤ - - - - -
Karrosseriside uden rude - - - - -
Karrosserisider med rude ¤ - - -

SÆDER
Førersæde med armlæn ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Førersæde med varme, dybdejusterbart
Bænkpassagersæde med 2 pladser
Individuelt passagersæde / Individuelt passagersæde med lændejustering ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / ¤ - -

TILBEHØR TIL LAST
Lastholder på tag af aluminium ¤ - - - - -
Gangplade (med lastholder på tag) ¤ - - - - -
Tværgående tagbøjler (4 bøjler) ¤ - - - - -
Stålstige (ikke tilladt med bagdøre med 270° åbning) ¤ - - - - -
Anhængertræk, 13-polet (2,5 t på enkelthjul og 3,0 t på tvillingehjul) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -

EKSTRA TILPASNINGER
Adapterkabel ¤ ¤ -
Basisgenerator på 150 A (kun med forhjulstræk)
Multiplex-adapterboks ¤ ¤
Accelereret tomgang ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -
Kraftudtag motor (kun med baghjulstræk)* ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Kraftudtag gearkasse (kun med manuelt gear) ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Kabel til udhæng bag - ¤ ¤ ¤ - -

= Standard; ¤ = Ekstraudstyr ;    - = Ikke disponibel.  * Markedsføres senere. (1) Med forhjulstræk.



Tekniske data
2.3 dCi Turbo Diesel Common Rail med direkte indsprøjtning

MOTORER 110 hk 130 hk 145 hk Energy 165 hk Energy 170 hk Energy 170 hk Energy

Twin Turbo - - Ja Ja Ja Ja

Gearkasse Manuel gearkasse Manuel gearkasse Manuel gearkasse Manuel gearkasse Manuel gearkasse Automatisk gearkasse

Brændstof Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Udstødningsnorm Euro 6 Euro 6 / Euro VI Euro 6 / Euro VI Euro VI Euro 6 Euro 6

Cylindervolumen (cm3) 2.298 2.298 2.298 2.298 2.298 2.298

Antal cylindre/ventiler 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16

Maksimumeffekt (kW CEE, hk DIN) 81 (110) 96 (130) 107 (145) 120 (165) 125 (170) 125 (170)

Maks. drejningsmoment (Nm CEE) 290 320 (EURO 6) / 330 (Euro VI) 360 380 380 380

Forhjulstræk (FWD) / Baghjulstræk (RWD) FWD FWD/RWD FWD/RWD RWD FWD FWD

Partikelfilter
Stop & Start-system og udnyttelse af bremseenergi - - Ja Ja Ja -

Brændstoftankens kapacitet (i liter) 80 (105 som ekstraudstyr)

KASSEVOGNE FORHJULSTRÆK
L1H1 2,8 t - - - - -

L2H2 3,3 t - - -

L2H2 3,5 t - - -

L3H2 3,5 t - -

L3H3 3,5 t - - - - -

KASSEVOGNE BAGHJULSTRÆK
L3H2 3,5 t RJ - - - -

L4H2 3,5 t RJ - - - - -

L4H3 3,5 t RJ - - - - -



2.3 dCi Turbo Diesel Common Rail med direkte indsprøjtning

MOTORER 110 hk 130 hk 145 hk Energy 165 hk Energy 170 hk Energy 170 hk Energy

CHASSIS MED ENKELTKABINE
L2 Forhjulstræk - - - -

L3 Forhjulstræk - -

L3 Baghjulstræk tvillingehjul - - - -

CHASSIS MED DOBBELTKABINE
L3 Forhjulstræk tvilligehjul - - -

L3 Baghjulstræk tvillingehjul - - - -

L4 Baghjulstræk tvillingehjul - - - - -

VOGNBUND MED KABINE
L3H1 Forhjulstræk - - - - -

KOMBI
L1H1 Forhjulstræk - - - -

L2H2 Forhjulstræk - - - -

L3H2 Forhjulstræk - - - -

BUS
L3H2 Forhjulstræk - - - -



Tekniske data

Varebil N1 FORHJULSTRÆK
Manuel gearkasse Euro 6 Manuel gearkasse Euro 6

dCi 110 hk -130 hk
dCi 145 Energy  

Twin Turbo Stop & Start
dCi 170 hk Energy  

Twin Turbo Stop & Start
dCi 145 Energy  

Twin Turbo Stop & Start
dCi 165 hk Energy  

Twin Turbo Stop & Start
dCi 170 hk Energy  

Twin Turbo Stop & Start

FORBRUG OG EMISSIONER*
Køretøjsart N1 N1 N1 N1 N1 N1
Bykørsel (km/l) 11,5 13,5 13,3 12,2 12,2 13,2
Landevejskørsel (km/l) 14,5 15,4 15,2 14,1 14,1 14,7
Blandet kørsel (km/l) 13,2 14,7 14,5 13,3 13,3 14,1
CO2-emissioner (g/100 km) 198 177 180 195 195 184

Persontransport M1/M2 FORHJULSTRÆK
Manuel gearkasse Euro 6 Automatisk gearkasse Euro 6 Manuel gearkasse Euro 6

Kombi 145 hk  
Energy

Kombi 170 hk  
Twin Turbo Stop & Start

Bus dCi 145 hk - 165 hk Energy  
Twin Turbo Stop & Start

FORBRUG OG EMISSIONER*
Køretøjsart M1 M1 M2
Bykørsel (km/l) 13,5 14,1 NC
Landevejskørsel (km/l) 17,2 17,2 NC
Blandet kørsel (km/l) 15,9 15,9 NC
CO2-emissioner (g/100 km) 165 163 NC

Varebil N1 Baghjulstræk
Manuel gearkasse Euro 6

dCi 130 hk
dCi 145 hk-165 hk Energy  

TwinTurbo Stop&Start dCi 130 hk 
dCi 145 hk-165 hk Energy  

TwinTurbo Stop&Start

FORBRUG OG EMISSIONER*
Godkendelseskategori N1 N1 N1 N1
Enkelthjul / Tvillingehjul RS RS RJ RJ
Bykørsel (km/l) 10,8 12,2 10,4 11,8
Landevejskørsel (km/l) 11,5 12,3 10,9 11,6
Blandet kørsel (km/l) 11,1 12,2 10,8 11,6
CO2-emissioner (g/100 km) 232 212 242 222
* Brændstofforbruget er ligesom CO2-udledningen godkendt i henhold til en lovpligtig standardmetode. Den er ens for alle producenter og gør det muligt at sammenligne biler med hinanden. Det reelle brændstofforbrug under kørslen påvirkes af kørselsforhold, udstyr og førerens kørestil. 
Hvis du vil reducere dit forbrug, skal du følge de råd, der er angivet på www.renault.fr. 



Renault serviceydelser. Giver ro i sjælen.

En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er en 
sikker og komfortabel bil, hvor du og din familie kan 
tilbringe mange hyggelige timer de næste mange år.  
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad vi kan gøre for 
dig hen ad vejen, hvis du skulle have brug for vores 
ekspertise. Vores målsætning er, at du altid skal have en 
oplevelse af kvalitet – både når du kører, og når du har 
brug for vores assistance efter bilkøbet.

Garanti
Fra leveringsdato er Renault Master dækket af 2 års 
fabriksgaranti. Renault Master desuden 2 års Renault 
Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års rustgaranti.

Renault Forsikring
Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring.  
Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om at gøre 
dit ejerskab af en Renault så problemfrit som muligt. Et 
godt eksempel er, at vi som det eneste forsikringsselskab 
garanterer reparation med Renault Originaldele. Har du 
købt en af verdens sikreste biler, skal du ikke køre omkring 
med uoriginale reservedele, hvis noget skulle ske. Det ser 
vi som en selvfølge.

Renault Finance
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig 
mulighed for finansiering af din nye Renault på 
fordelagtige vilkår, uanset om du er privatkunde eller 
virksomhed. Renault Finance kan i samarbejde med 
Santander Consumer Bank, Danmark tilbyde nogle af 
de mest attraktive finansieringsprodukter i markedet, 
uanset om du ønsker at eje eller du ønsker at lease din 
nye Renault. Se mere på www.renault.dk eller hør mere 
om dine muligheder her i forretningen (hos din  
nærmeste forhandler).

Renault Tilbehør
Du kan gøre din Renault mere personlig ved at vælge 
mellem vores mange praktiske, komfortable og sjove 
tilbehørsdele. Renaults tilbehørssortiment er specielt 
udviklet til at opfylde dine behov for komfort, sikkerhed 
og styling.

Renault og miljøet
Dit Renault værksted arbejder efter vores egne strenge 
miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på at belaste 
miljøet mindst muligt. Renault Assistance er til rådighed 
døgnet rundt. Renault Assistance er en serviceydelse,  
der er inkluderet i garantien, ydelsen tilbydes i 2 eller  
3 års afhængig af bilmodel. Renault Assistance er til 
rådighed døgnet rundt, året rundt. Det eneste, du skal 
gøre, er at foretage et opkald til 80 88 93 53 (gratis) 
og du vil blive betjent af en medarbejder hos Renault 
Assistance. De fleste reparationer vil blive udført på 
stedet. Hvis din bil ikke kan repareres samme dag,  
eller hvis den nødvendige tid til reparationen i henhold  
til Renaults tidsskema overstiger 3 timer, vil Renault 
tilbyde en løsning alt efter omstændighederne  
(f.eks. erstatningsbil, vidererejse, overnatning).  
For opkald i Danmark 80 88 93 53 (gratis)  
For opkald uden for Danmark +46 8-4111132

Renault Service
Når du følger producentens serviceintervaller, er det let 
at passe på din nye Renault. Og når du benytter dig af 
et autoriseret Renault værksted, som bruger originale 
Renault reservedele, får du både tryghed og garanti. Du 
ved, at din Renault mekaniker er uddannet i at servicere 
netop den bilmodel, du ejer. Alle reservedele, der 
monteres i bilen ved service eller reparation, er perfekt 
tilpasset, så de kan fungere optimalt. Det gælder både 
sliddele, olier og nye dæk. Alt er testet og godkendt, 
inden det anvendes på din bil.



Renault har produceret biler til det kommercielle marked i mere end 100 år, og vi er specialister i at levere professionelle biler med innovative løsninger og 
tjenester. Derfor har vi været nummer 1 i Europa siden 1998 og har solgt flere varebiler til professionelle end noget andet bilmærke. Vi har stærke relationer 
til millioner af loyale kunder, og i dag er vi helt i front, når det handler om driftssikkerhed og bæredygtighed. Det er derfor, vi besluttede at oprette Renault 
Pro+ dedikeret til alle brugere af kommercielle køretøjer. Renault Pro+ har ét mål : At skabe "intelligent innovation", at fremme intuitive løsninger og levere 
skræddersyede løsninger til vores kunder. Vores kunder er krævende ... og vi lytter til deres krav.

Renault Pro+ - eksperternes foretrukne



Udvalgte forhandlere inden for Renault Netværket er specialiserede Renault Pro+ forhandlere. De har helt specielle forpligtelser:

Specialiseret Renault Pro+ netværk

Et nemmere valg
Udstilling af komplet varebilsprogram
Prøvekørsel uden forudgående aftale
Skriftligt tilbud inden for 48 timer

Dedikeret til dit behov
Særligt team af varebilssælgere
Specialiseret værkstedspersonale
Specifikt salgs- og eftermarkedsområde

Mobilitetsgaranti
Udvidet åbningstider på værkstedet
Service inden for 8 timer, uden tidsbestilling
Diagnose inden for 1 time
Erstatningsbil i samme klasse



Renaults 7 kundeløfter

 - Kundeløfte 1: Vi vil svare på din internetforespørgsel inden for 24 timer.

 - Kundeløfte 2: Vi tilbyder dig prøvekørsel af en bil fra den modelserie, du har valgt, enten med det samme  

eller inden for 2 dage. 

 - Kundeløfte 3: Vi holder dig løbende orienteret om status på din nybilsordre op til leveringen.

 - Kundeløfte 4: Vi returnerer din bil til aftalt tid og pris efter værkstedsbesøg. 

 - Kundeløfte 5: Du vil ikke blive faktureret for værkstedsarbejde, som ikke er aftalt med dig.

 - Kundeløfte 6: Vi tilbyder dig gratis vejhjælp indtil næste fabriksbestemte serviceeftersyn, når du får udført  

et Renault service hos os.

 - Kundeløfte 7: Vi tilbyder dig prissikring på mekanisk service- og reparationsarbejde. 

Få mere information på www.renault.dk, hos din Renault forhandler, eller Renaults kundeservice.







Renault MASTER

Tilpasser sig alle dine krav



Forlæng Renault Master oplevelsen
på www.renault.dk

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i brochuren så nøjagtige og opdaterede som muligt. Renault forbeholder sig dog ret til, som et led i vores løbende optimeringer af modelprogrammet at foretage ændringer på modellerne uden varsel, herunder 
egenskaber, specifi kationer, udstyr og tilbehør. Brochuren kan være uaktuel eller unøjagtig på nogle områder, da egenskaber, udstyr, specifi kationer og tilbehør kan være ændret eft er nedenstående udgivelsesdato, og derfor kan afvige fra beskrivelserne. 
Kontakt din Renaultforhandler før køb for at sikre, at egenskaber, specifi kationer, udstyr og tilbehør på det bestilte køretøj svarer til dine forventninger. Ifølge lov om ophavsret er kopiering af hele eller dele af denne publikation ikke tilladt uden forudgående 
skrift lig tilladelse fra RENAULT.
Renault anbefaler

Photo credit :  – Printed in EU – XX620218DK– Februari 2018
RENAULT DANMARK - en fi lial af RENAULT NORDIC AB. Industriparken 21 A, 1.sal, 2750 Ballerup, Danmark
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