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Renault  
introduceert  
Bi-Fuel en E-TECH  
modellen
Renault introduceert dit jaar 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 

U rijdt al een Renault CLIO Bi-Fuel  
vanaf € 18.590 (excl. korting)

U rijdt al een Renault CAPTUR Bi-Fuel  
vanaf € 21.090 (excl. korting)

https://www.vanmosselvkv.nl/renault/acties/nieuwe-clio/
https://www.vanmosselvkv.nl/renault/acties/nieuwe-renault-captur/
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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.

De CLIO E-TECH is de 
eerste ‘full hybrid’ van 
Renault waarmee tot 80% 
van de ritten in stedelijk 
gebied 100% elektrisch kan 
worden afgelegd. 

De CLIO E-TECH is 
verkrijgbaar vanaf  
€ 22.990 (excl. korting)

https://www.vanmosselvkv.nl/renault/acties/nieuwe-clio/
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Wat is Plug-in Hybride (PHEV)?
PHEV staat voor Plug-in hybrid electric verhicle. De 
Plug-in hybride 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 kun je voor de aandrijving van 
de wielen, zowel de batterij als de brandstofmotor 
aanspreken.

Met de CAPTUR E-TECH introduceert Renault 
hun eerst plug-in hybride model. Met de 
CAPTUR E-TECH is in stadsverkeer een 100% 
elektrische actieradius tot 65 km mogelijk. De 
elektrische topsnelheid bedraagt 135 km/u.  

De CAPTUR E-TECH is verkrijgbaar vanaf  
€ 33.290 (excl. korting)

https://www.vanmosselvkv.nl/renault/acties/nieuwe-renault-captur/
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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

Toekomstige RENAULT modellen
In de zomer van 2020 presenteert Renault de nieuwe MEGANE. Dit iconische model dat al sinds 
1995 een groot succes is, zal voor het eerst leverbaar zijn met een plug-in hybride aandrijving.

Eind 2020 staat de Renault TWINGO Z.E. bij Van Mossel Renault in de showroom. De nieuwe 
TWINGO heeft een 100% elektrische motor en heeft een actieradius van 180 km en tot 250 km 
in de stad. 

Blijf op de hoogte!
Ontvang nieuws over Renault als eerste in uw inbox. Geheel vrijblijvend 
houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Blijf op de hoogte

07-2020 - Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden model, prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag uw 
verkoopadviseur naar de actuele voorwaarden

https://www.vanmosselvkv.nl/renault/houd-mij-op-de-hoogte/

