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Renault introduceert  
Business modellen
Rijker uitgerust, minder bijtelling

Voor de zakelijke rijder zijn de Renault CLIO, CAPTUR en de nieuwe MEGANE 
(Estate) nu ook leverbaar in Business uitvoeringen. De fiscale waarde van deze 
rijk uitgeruste en gunstig geprijsde uitvoeringen is zo laag mogelijk, voor een 
zo laag mogelijke bijtelling als de auto zowel zakelijk als privé gebruikt wordt.

De Business modellen zijn leverbaar in Bi-Fuel, benzine, diesel en (Plug-in) Hybride uitvoeringen. 
Bekijk op onze website alle beschikbare uitvoeringen en bereken uw bijtelling. U rijdt al in een 
Business model vanaf €115,- per maand*.  
https://www.vanmosselvkv.nl/renault/acties/business-modellen/

Minder bijtelling
Wanneer u met een zakelijke auto meer dan 500 privé kilometers per jaar aflegt, bent u verplicht om 
bijtelling te betalen. Een percentage van de catalogusprijs wordt bij uw inkomen opgeteld waarover u dan 
belasting betaalt. Zie het als een vergoeding aan de overheid voor het privé gebruik van de zakelijke auto. 

Bij aankoop van een auto wordt vaak veel voordeel gegeven, maar de bijtelling wordt bepaald aan de hand 
van de prijs zonder voordeel. Renault verwerkt het voordeel direct in de catalogusprijs, hierdoor profiteert u 
als zakelijke rijder van een gunstige bijtelling. Bereken uw bijtelling online in onze bijtellingscalculator.  
https://www.vanmosselvkv.nl/renault/acties/business-modellen/ (scroll naar beneden op de website).

U rijdt al een Renault CLIO Business 
vanaf € 115 per maand

U rijdt al een Renault CAPTUR 
Business vanaf € 141 per maand

U rijdt al een Renault MÉGANE 
Business vanaf € 155 per maand

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met één van onze verkopers via  
info@vanmosselvkv.nl of bel 088 – 463 46 90.

Benieuwd naar de voordelen van de Bi-Fuel en (Plug-in) Hybride uitvoeringen? Lees meer op de laatste pagina.
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Rijk uitgerust
De Renault CLIO Business is extra 
uitgerust met een EASY LINK 
multimedia- en navigatiesysteem 
(ook te gebruiken via Apple 
CarPlayTM en Android AutoTM) 
met 7” touchscreen inclusief Tom 
Tom® LIVE navigatie met kaart 
Europa, parkeersensoren achter, 
elektrisch inklapbare buitenspiegels 
en een met leder bekleed stuurwiel.

Perfect design
Nog meer kwaliteit, nog meer 
technologie. Veel elementen uit 
de hogere segmenten vindt u nu in 
de Renault CLIO Business. De CLIO 
is slim, verleidelijk, technologisch 
geavanceerd, luxe en zeer 
comfortabel.

Veiligheidssystemen
De CLIO biedt bescherming dankzij 
het Active Emergency Braking 
system met voetgangers-en 
fietsersdetectie, Lane Departure 
Warning, Lane Keep Assist en de 
vele andere veiligheidssystemen 
zoals: Safe Distance Warning en 
Traffic Sign Recognition.

Renault CLIO Business
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Rijk uitgerust
De Renault CAPTUR Business is 
extra uitgerust met een EASY LINK 
multimedia- en navigatiesysteem 
(ook te bedienen met Apple 
CarPlayTM en Android AutoTM) 
met 7” touchscreen inclusief Tom 
Tom® LIVE navigatie met kaart 
Europa, parkeersensoren achter, 
elektrisch inklapbare buitenspiegels 
en 16” stalen wielen met 
wieldoppen ‘Vilegia’.  

Zakelijke SUV
Een krachtige uitstraling, een 
verfijnd interieur en een volledig 
te personaliseren design met 
de mogelijkheid tot two-tone 
kleurstelling. De nieuwe Renault 
CAPTUR Business is groot, ruim en 
modern en maakt indruk. Stap in 
deze comfortabele SUV en geniet 
van elke rit. 

Modern en 
gebruiksvriendelijk
Het hedendaagse zakenverkeer 
vraagt om moderne en gebruiks-
vriendelijke technologieën. De 
nieuwe Renault CAPTUR Business 
is uitgerust met deze allernieuwste 
technologieën, zoals Active 
Emergency Braking system met 
voetgangers- en fietsersdetectie, 
Lane Departure Warning met Lane 
Keep Assist, Safe Distance Warning 
en Traffic Sign Recognition. Zo 
maakt de nieuwe de Renault 
CAPTUR Business weer een stap 
richting autonoom rijden.

Renault CAPTUR Business
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Rijk uitgerust
De nieuwe Renault MEGANE 
Business heeft een EASY LINK 
multimedia- en navigatiesysteem 
met 7” touchscreen inclusief Tom 
Tom® LIVE navigatie met kaart 
Europa, parkeersensoren vóór, zij en 
achter met achteruitrijcamera en 
elektrisch inklapbare buitenspiegels. 

Zakelijke uitstraling
Uw nieuwe Renault MEGANE 
Business heeft een verfijnd 
design met harmonieuze lijnen. 
De kenmerkende C-shape LED-
dagrijverlichting, LED PURE 
VISION-koplampen, nieuwe, 
dynamische 100% LED-achterlichten, 
een vernieuwde bumper, een 
nieuwe verchroomde grille en 17” 
lichtmetalen wielen. De nieuwe 
Renault MEGANE Business is 
verleidelijk en heeft een zakelijke 
uitstraling.

Technologie
Ontdek het allerbeste van 
de Renault-technologie via 
het instrumentenpaneel met 
10,2“ TFT kleurenscherm in het 
dashboard en het 9,3“ EASY LINK-
multimediascherm, dat u ook met 
Android Auto™ en Apple CarPlay™ 
gemakkelijk bedient. Gebruik Easy 
Park Assist en u parkeert de Renault 
MEGANE Business altijd perfect.

Renault MEGANE Business 

MEGANE Estate Business
De nieuwe MEGANE Business is ook verkrijgbaar als Estate. De MEGANE Estate biedt een perfecte 
combinatie tussen zakelijk en privé rijden. Door zijn ruimte neemt u eenvoudig alle spullen mee plus uw 
gezin. Ook kunt u door zijn lange laadruimte van 2,7 meter hele verhuizingen of verbouwingen doen. Door 
het gracieuze en strakke lijnenspel komt hij modern en zakelijk over.
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Bi-Fuel en E-TECH modellen
Renault introduceert in 2020 diverse modellen met nieuwe motorvarianten en 
aandrijflijnen. Bi-Fuel, E-TECH, hybride, Plug-in Hybride, HEV en PHEV. Maar 
wat is het en wat zijn de voordelen voor u?

Wat is Bi-Fuel?
Bi-Fuel modellen starten op benzine en schakelen dan automatisch over op LPG. Op deze 
manier kunt u direct geld besparen. Want elke kilometer die u rijdt, scheelt uiteindelijk in de 
kosten. Vanaf 5.000 kilometer per jaar rijdt u voordeliger in een Bi-Fuel model. Zeker als u veel 
kilometers moet maken, is het dus zeer aantrekkelijk.

Voordelen Bi-Fuel modellen Renault
•   Rijden op LPG is voordelig
•   Aanschafprijs is lager dan standaard benzine-uitvoering
•   Lagere CO2-emissie
•   LPG-tank zit op de plek van het reservewiel, dus geen verlies bagageruimte
•   Nu met 5 jaar garantie of maximaal 100.000 km
•   Omslagpunt goedkoper rijden ligt al bij 5.000 km per jaar 
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Wat is Hybride (HEV)?
Onder de naam E-TECH introduceert Renault dit jaar 
diverse modellen met hybride aandrijflijnen. HEV staat 
voor Hybrid Electric Vehicle. Een hybride model heeft 
zowel een verbrandingsmotor als een accumotor. 

De accu wordt niet opgeladen door middel van een 
stekker zoals bij 100% elektrische modellen, ook wel 
Full Electric Vehicle (FEV) of Battery Electric Vehicle 
genoemd (BEV). 

Bij een hybride model wordt de batterij bijgeladen door 
de energie die vrijkomt tijdens het rijden en afremmen. 
De auto kan hierdoor dus korte afstanden volledig 
elektrisch rijden en schakelt daarna automatisch over 
op de verbrandingsmotor.

Wat is Plug-in Hybrid (PHEV)?
PHEV staat voor Plug-in Hybrid Electric Verhicle. De 
Plug-in Hybrid is een tussenvorm van een hybride 
en volledig elektrische auto. Bij een Plug-in hybride 
beschikt de auto over een brandstofmotor en een 
grotere batterij, die met een stekker opgeladen kan 
worden. Hierdoor kunt u korte afstanden volledig 
elektrisch rijden, en kunt u voor de aandrijving van 
de wielen, zowel de batterij als de brandstofmotor 
aanspreken.

Voordelen Hybride modellen Renault
•   Lagere CO2-emissie
•   Lagere brandstofkosten
•   Soepel rijgedrag door de standaard automaat en automatische overgang van elektrisch naar benzine
•   Bij een Full Hybrid laadt de accu tijdens het rijden op, waardoor de auto niet aan een stekker hoeft
•   U profiteert van de voordelen van elektrisch rijden, zonder ‘zorgen’ over de actieradius
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©2020 -  Alle rechten voorbehouden. 
Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op belastingschijf 
van 37,35%. Business-versies zijn uitgesloten van het commerciële aanbod. Afbeelding kan afwijken van 
aangeboden model, prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag uw verkoopadviseur naar de actuele 
voorwaarden.

Van Mossel Renault
Culemborg Ant. van Diemenstraat 40 Tel: (0345) 54 57 57
Gorinchem Edisonweg 7  Tel: (0183) 64 33 00
Rotterdam Alexander Koperstraat 16 Tel: (010) 207 11 11
Rotterdam Zuid Charloisse Lagedijk 946 Tel: (010) 240 46 00
Spijkenisse Groenoordweg 4 Tel: (0181) 61 11 22
Tiel Stephensonstraat 3 Tel: (0344) 61 96 63
Waalwijk Van Andelstraat 3 Tel: (0416) 65 00 30
Wijk bij Duurstede Graaf v. Lynden v. Sandenburgweg 2A Tel: (0343) 57 12 86
Zaltbommel Van Voordenpark 18 Tel: (0418) 57 60 10


