3 JAAR GARANTIE
OP DE D 2.1 EN D WIDE!

paashuis.com

STANDAARD 3 JAAR
GARANTIE OP UW
D 2.1 OF D WIDE
■
■
■
■
■

3 jaar volledige garantie tot 400.000 km*
Total cost of ownership (TCO) nog gunstiger
Zorgeloos ondernemen
Uitgebreide expertise bij Renault Trucks-dealers
Servicecontract tegen scherp tarief

* Lees vooraf de algemene voorwaarden van deze actie.

DISTRIBUTIETRUCKS D 2.1 EN D WIDE MODEL 2020

CHAUFFEURSCOMFORT TOP OF THE RANGE

■ Milieuvriendelijke
	
DTI 5, DTI 8 en DTI 11
Euro 6 step D-motoren
■ Een
	
brandstofbesparing tot wel 7% in vergelijking
met de vorige generatie

■ Hoog afwerkingsniveau
■ Nieuw ontworpen lederen stuurwiel
■ Ruime Global cabine
■ Tablethouder
■ Radio DAB+ Bluetooth Streaming USB
■	Comfort chauffeursstoel
■ Adaptive Cruise Control (ACC)
■ 100%
	
connected (TGW 4G). Met Optifleet kan de
voertuigactiviteit realtime worden beheerd voor
een verhoogde voertuigefficiëntie en productiviteit.
■ Veel
	
ruime opbergmogelijkheden
■	Airconditioning

MINDER CO2-UITSTOOT
■	Motoren compatibel met XTL synthetische brandstof
■	Ook verkrijgbaar met CNG motoren of volledig
elektrisch aangedreven
■	Verstelbare dakspoiler
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Renault Trucks Nederland

ZUINIGER BRANDSTOFVERBRUIK

D Modellen 2020

NOG KRACHTIGER, EFFICIËNTER EN COMFORTABELER

BOOST UW TRUCK MET
BIJZONDER AANTREKKELIJK
VOORDEEL
De Renault Trucks D 2.1 en D Wide Model 2020 zijn standaard voorzien van allerlei gebruikersopties, geavanceerdere
techniek en een hoog comfortniveau. Daar bovenop biedt Renault Trucks Nederland u een voordelig Comfort Plus pakket
dat u als ondernemer en uw chauffeurs nog meer helpt om iedere kilometer om te zetten in winst.
Aan u de keuze om uw distributietruck nog beter aan te laten sluiten op uw specifieke gebruikerswensen.

D Modellen 2020

VOORDELIG COMFORT PLUS PAKKET OP DE D 2.1 EN
D WIDE MODEL 2020

Renault Trucks Nederland
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COMFORT PLUS PAKKET
FULL OPTIONS IN LUXE EN COMFORT VOOR CHAUFFEURS
De vernieuwde D 2.1 en D Wide Model 2020 zijn voorzien van een volledig nieuw ontworpen ergonomisch en
comfortabel interieur met een nieuw dashboard, nieuw stuurwiel en een nieuw zwart-wit instrumentenpaneel.
De cabine is volledig gericht op chauffeurscomfort. En om de werkomgeving aangenamer te maken zijn er o.a.
een tablethouder, een optionele houder voor een tweede smartphone en twee USB-C-poorten toegevoegd.
Nieuwe veiligheidsvoorzieningen en de verbeterde aerodynamica zorgen er voor dat chauffeurs niet alleen
comfortabeler maar ook veiliger en efficienter kunnen werken.

D Modellen 2020

TESTDRIVE, VERGELIJK EN KIES VOOR
MAXIMALE PERFORMANCE
Zelf ervaren is het beste. Hoe reageert de truck, wat zijn de rijeigenschappen,
bevalt het interieur en de afwerking van de cabine, welke techniek en ondersteuning biedt de D 2.1 of de D Wide?
Boek nu een testrit en laat u overtuigen van de uitstekende prestaties en het
verrassende uitvoeringsniveau. Kies uw model en plan een voorkeursperiode
voor een testrit via onze website.

paashuis.com

We zijn ervan overtuigd dat u verrast zal zijn van het comfort en de
performance van onze toekomstbestendige distributietrucks.

Renault Trucks Nederland

BOEK NU EEN
TESTRIT!
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RENAULT TRUCKS NEDERLAND SALES OFFER
VOOR DE NIEUWE D 2.1 EN D WIDE MODEL 2020
UNIEK
3 jaar standaard garantie op de complete truck. Zorgeloos rijden en maximale
service op uw Renault-kwaliteitstruck.

ERVAAR
1 week vrijblijvend een D 2.1 of D Wide als demotruck naar keuze. Ervaar zelf
het comfort en uitstekende rijeigenschappen van de nieuwe D Modellen 2020.

DIRECT
Advies op maat door een professioneel verkoopteam en dealernetwerk.

VOORDEEL
Scherpe Comfort Plus pakketaanbieding. Boost nu uw truck met
aantrekkelijk voordeel.

Comfort Plus

paashuis.com

