
Platnosť cenníka od 1. 10. – 31. 10. 2019.
Do vypredania skladových zásob.
1)    Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.
Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 150 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Renault ESPaCE
 Užite si svoj čas vo veľkom

CENNÍK
MotoR ZEN INITIALE PARIS

tCe 225 EDC GPF 36 290 € 42 190 €

Blue dCi 160 EDC 36 790 € –

Blue dCi 200 EDC – 44 690 €
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Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk

VyUžitE PoNUKU
značkového financovania od 
Renault Finance1):

FiNaNCoVaNiE 103 %
preplatíte iba 3 % z ceny vozidla

KoMPLEtNé ZiMNé KoLESá
Za SKVELé CENy

CENa 1KS KoMPLEtNého KoLESa 

oD 403,90 €

ZÍSKaJtE BoNUS 
V hoDNotE 1 500 €

TEST 2015

PRi VýKUPE Vášho 
StaRého VoZiDLa
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 Do VyPREDaNia SKLaDoVýCh ZáSoB



RENaULt ESPaCE iNitiaLE PaRiS

Unikátna výbava initiale Paris:

Design
•	Hnedá palubná prístrojová doska s prešívaním alebo 

v dvojfarebnom prevedení sivá a hnedá s prešívaním
•	Kožené poťahy v hnedej farbe alebo sivohnedé Camaieu
•	Ozdobný panel stredovej konzoly Silver Wood
•	Označenie Initiale Paris
•	Disky kolies z ľahkých zliatin 19", design Initiale Paris

Riadenie automobilu
•	Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami
•	Systém Electronic Dumper Control (prispôsobenie tuhosti tlmičov)

Komfort 
•	 Predné sedadlá elektricky nastaviteľné a s masážnou funkciou, 

s pamäťou polohy, ventilované
•	5 opierok hlavy typu Relax
•	Vyhrievané predné sedadlá
•	Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné 

zrkadlá, s pamäťou polohy
•	Atermické čelné sklo
•	Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou 

otvorenia pohybom nohy pod zadným nárazníkom

Multimédiá
•	 Bose® Surround Sound System, s 12 reproduktormi a funkciou 

Active Noise Control

Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia
•	 Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia 

kamera a inteligentný parkovací asistent - pozdĺžny, kolmý a šikmý)
•	Visio Systém® (systém varovania pred opustením jazdného pruhu, 

automatické prepínanie diaľkových svetiel, systém varovania 
pri prekročení povolenej rýchlosti s rozpoznávaním dopravných 
značiek)

•	Bezpečnostný balíček: Safe Distance Warning a Active Emergency 
Breaking System

Verziu initiale Paris si môžete doplniť o:
•	Pack Technology (adaptívny tempomat, Head-up display)
•	Pack Winter Plus (vyhrievané predné a bočné sedadlá v druhom 

rade, vyhrievané čelné sklo a trysky ostrekovačov, vyhrievaný volant)

Exkluzívna verzia spájajúca know-how značky Renault s myšlienkou na úplnú spokojnosť užívateľov 
a ich maximálny komfort.
Design kabíny je do detailu prepracovaný s použitím kvalitných materiálov. Pohodlné sedadlá potiahnuté 
kožou Nappa príjemnou na dotyk, vkusné detaily a dokonalá zvuková akustika kabíny vám naznačuje, že sa 
nachádzate na výnimočnom mieste.



Zen initiale Paris
PaKEty
Pack Winter Plus (vyhrievané predné a bočné sedadlá v druhom rade, vyhrievané čelné sklo a trysky ostrekovačov , 
vyhrievaný volant), atermické čelné sklo; verzia Initiale Paris má atermické čelné sklo už v sérii)1 660 € 500 €

Pack Safety (Safe Distance Warning a Active Emergency Breaking System) - (V sérii na Zen TCe 225 EDC GPF) 550 € •
Pack Visio System® (systém varovania pred opustením jazdného pruhu, automatické prepínanie diaľkových svetiel, systém 
rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti) (na Zen nutné s Pack Winter Plus) 550 € •

Pack Technology (adaptívny tempomat, Head-up display) 800 € 800 €
Pack City (Easy Park Assist - 360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent - pozdĺžny, 
kolmý a šikmý, Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou otvorenia pohybom nohy pod zadným 
nárazníkom)1

800 € •

Pack 4Control (Systém 4Control® so 4 aktívne riadenými kolesami, systém Electronic Damper Control - prispôsobenie 
tuhosti tlmičov, disky kolies z ľahkých zliatin 19") - (na Zen nutné s Pack Leather)1 1 700 € •

Pack Leather (tmavohnedé kožené čalúnenie Riviera, sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, 
elektricky nastaviteľná bedrová opierka s masážnou funkciou a pamäťou polohy) - (nutné s vyhrievanými prednými 
sedadlami)

1 900 € -

aKtÍVNa a PaSÍVNa BEZPEČNoSŤ
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd • •
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV • •
Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia alebo nehody • •
Asistent rozjazdu do kopca • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) • •
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča a spolujazdca • •
Hlavové airbagy v prvom a druhom rade • •
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných sedadlách • •
Trojbodové bezpečnostné pásy v druhom a treťom rade • •
Zvuková a vizuálna signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov na všetkých miestach • •
Systém ISOFIX - príprava pre upevnenie detskej sedačky na troch sedadlách v druhom rade • •
Automatické uzamknutie dverí počas jazdy • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti • •
Adaptívny tempomat1 Pack Technology Pack Technology
Head-Up display Pack Technology Pack Technology
Systém sledovania mŕveho uhla • •

Systém varovania pred opustením jazdného pruhu Pack 
Visio System® •

Systém varovania pri prekročení povolenej rýchlosti s rozpoznávaním dopravných značiek Pack 
Visio System® •

Automatické prepínanie diaľkových svetiel Pack 
Visio System® •

Safe Distance Warning - systém upozornenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti Pack Safety •
Active Emergency Braking System - systém aktívneho núdzového brzdenia Pack Safety •
VoNKaJšÍ VZhĽaD
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie, chrómované bočné lišty, chrómované rámovanie bočných okien • •
Označenie Initiale Paris - •
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", design Argonaute • -
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", design Quartz, s diamantovým efektom1 Pack 4Control -
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", design Initiale Paris - •
Metalický lak 700 € 700 €
Špeciálny metalický lak Biela Nacré 900 € 900 €
Špeciálny metalický lak Čierna Améthyste - 900 €

1 Nie je dostupné pre manuálnu prevodovku.
2 Je dostupné iba pre manuálnu prevodovku.
•	 v	sérii
0 – voliteľné za 0 €

VoLitEĽNá VýBaVa



VoLitEĽNá VýBaVa

Zen initiale Paris
VNÚtoRNý VZhĽaD
Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou, hnedá farba • -
Kožené čalúnenie Riviera v tmavohnedej farbe Pack Leather -
Kožené čalúnenie2 Nappa v hnedej farbe - 0
Kožené čalúnenie2 Nappa Camaieu v sivej a hnedej farbe - •
Prístrojová doska v hnedej farbe • -
Prístrojová doska v dvojfarebnom prevedení sivá a hnedá 0 -
Prístrojová doska v hnedej farbe s prešívaním - •
Prístrojová doska v dvojfarebnom prevedení sivá a hnedá s prešívaním - 0
Ozdobný panel floating console v designe Dot Effect1 • -
Ozdobný panel floating console v designe Hologram1 0 -
Ozdobný panel floating console v designe Silver Wood1 0 •
Ozdobný panel floating console v designe Initiale Paris (nie je možné kombinovať s koženým čalúnením v hnedej farbe 
a s prístrojovou doskou v hnedej farbe s prešívaním) - 0

Chrómované vnútorné kľučky dverí so saténovou povrchovou úpravou • •
Označenie Initiale Paris - •
ViDitEĽNoSŤ a oSVEtLENiE
Svetlomety LED PURE VISION® • •
LED denné svietenie • •
Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s pamäťou polohy a s osvetlením nástupného 
priestoru pri odomknutí vozidla • •

Panoramatické strešné okno - nad prednými sedadlami, fixné • •
Panoramatické strešné okno - elektricky ovládané1 1 100 € 1 100 €
Tónované sklá • •
Zatmavené zadné sklá • -
Zatmavené zadné okná a vrstvené bočné sklá - •
Atermické čelné sklo Pack Winter Plus •
Vyhrievané čelné sklo a trysky ostrekovačov Pack Winter Plus Pack Winter Plus
Dažďový a svetelný senzor • •
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo • •
Osvetlenie interiéru Ambient Lighting • •
RiaDENiE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • •
Poloautomatická parkovacia brzda • •
Systém Renault Multi-Sense®1 • •
Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami1 Pack 4Control •
Systém Electronic Damper Control (prispôsobenie tuhosti tlmičov)1 Pack 4Control •
360° parkovacie senzory: predné, zadné a bočné parkovacie senzory • -
Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent - pozdĺžny, kolmý 
a šikmý)1 Pack City •

Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa • •
Súprava na opravu pneumatík (nie je možné s rezervou) • •
Dojazdová rezerva (nie je možné pre verzie Blue dCi 160 a Blue dCi 200) 120 € 120 €

1 Nie je dostupné pre manuálnu prevodovku.
2  Pravá koža. Sedadlá potiahnuté kožou (farebná pravá koža) – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú potiahnuté 

impregnovanou látkou.
•	 v	sérii
0 – voliteľné za 0 €



VoLitELNá VýBaVa

Zen initiale Paris
KoMFoRt
Automatická klimatizácia s oddeleným nastavením pre vodiča a spolujazdca • -
Automatická klimatizácia s oddeleným nastavením pre vodiča, spolujazdca a zadné sedadlá - •
Hands-free karta Renault s uvítacou funkciou Welcome Scenario, ktorá sa aktivuje pri priblížení k vozidlu • •
Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou otvorenia pohybom nohy pod zadným nárazníkom2 Pack City •
Predpríprava na alarm • •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • •
Multifunkčný volant a hlavica riadiacej páky potiahnutá kožou koža Nappa koža Nappa
Elektricky ovládané predné a zadné okná, impulzné • •
Tri samostatné sedadlá v druhom rade, pozdĺžne posuvné • •
Sklopné sedadlá One Touch (elektrické sklápanie sedadiel ovládané pomocou panelu v batožinovom priestore alebo na 
displeji multimediálneho systému Renault R-Link 2) • •

Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou vodiča a spolujazdca  
v 2 smeroch • -

Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch s masážnou 
funkciou a s pamäťou polohy, sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou 
bedrovou opierkou v 2 smeroch)

150 € -

Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch 
s masážnou funkciou a s pamäťou polohy na strane vodiča  Pack Leather -

Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch, ventilované, manuálne nastaviteľná dĺžka sedáku, 
elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch s masážnou funkciou a s pamäťou polohy - •

Sedadlo vodiča s funkciou Easy Entry (automatické odsunutie sedadla vodiča pre lepšie nastupovanie a vystupovanie) - •
5 opierok hlavy typu Relax - •
Vyhrievané predné sedadlá Pack Winter Plus •
Vyhrievaný volant  Pack Winter Plus  Pack Winter Plus
Vyhrievané predné a bočné sedadlá v druhom rade Pack Winter Plus Pack Winter Plus
7-miesta konfigurácia - dve sklopné sedadlá v treťom rade a dve lampičky na čítanie1 1 000 € 1 000 €
Stredová Floating Console charakteristická pre vozidlá s automatickou EDC prevodovkou2 • •
Slnečné záclonky na zadných oknách v druhom rade • •
Zásuvka Easy Life pred spolujazdcom, klimatizovaná a osvetlená • •
Slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými kozmetickými zrkadlami • •
Zásuvka 12V vo všetkých radoch sedadiel, dve USB zásuvky pre nabíjanie v 2. rade • •
Koberčeky vpredu a vzadu • -
Koberčky Initiale Paris vpredu a vzadu - •
MULtiMéDiá
Palubný počítač s multifunkčným farebným TFT displejom • •
Multimediálny a navigačný systém Renault R-Link 2 (navigačný systém s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej 
dopravnej situácie TomTom HD Traffic s 8,7" kapacitným displejom a mapovým pokrytím Európy, Bluetooth® hands-free s 
funkciou audiostreaming, digitálny príjem rádia DAB, podporuje prehrávanie MP3 formátu, vstup USB, Jack, prístup k online 
aplikáciám)
Zadarmo po dobu 1 roka: aktualizácie máp a online informácie o doprave TomTom Traffic

• •

Hudobný systém Arkamys, s 8 reproduktormi • -
Bose Surround Sound Systém, s 12 reproduktormi a funkciou Active Noise Control (funkcia Active Noise Control iba pre 
motorizáciu Energy dCi 160 EDC) 800 € •

1  Verzia Zen s príplatkovým koženým čalúnením bude mať 3. rad sedadiel v prevedení vysoko kvalitnej koženky. Verzia Initiale Paris bude mať 3. rad sedadiel v prevedení vysoko 
kvalitnej koženky v tmavohnedej farbe.

2  Nie je dostupné pre manuálnu prevodovku.
•	 v	sérii
0 – voliteľné za 0 €



ZMLUVNé ZáRUKy a SERViSNé ZMLUVy

Tce 225  
EDC GPF

Blue dCi 160 
EDC

Blue dCi 200 
EDC

Zmluvná záruka Renault - 5 rokov / 150 000 km • • •
Servisná zmluva GaRaNCia PLUS
(možnosť dokúpenia počtu kilometrov k päťročnej záruke) - 5 rokov / 200 000 km* 469 € 469 € 469 €

Servisná zmluva EaSy SERViCE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov / 100 000 km

849 €
1 569 €

849 €
1 569 €

849 €
1 569 €

Servisná zmluva EaSy SERViCE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov / 150 000 km

1 799 €
2 449 €

1 799 €
2 449 €

1 799 €
2 449 €

•	 v	sérii
*  Ponuka rozšírenia km u Garancie Plus je platná len v prípadoch, keď už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka Garancia Plus na 5 rokov / 150 000 km v cene nového vozidla.  

Servisnú zmluvu EaSy SERViCE za PRoMo cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky. 

Servisná zmluva EaSy SERViCE

Päťročná zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 849 €.

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík

Ponuka platí do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Všetky uvedené ceny sú v € a vrátane DPH. Uvedené ceny kompletov sú vrátane 
ozdobných krytov kolies/stredových krytiek  a montáže. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál (ventily, závažia). Ozdobné kryty kolies/stredové krytky sú poskytnuté podľa aktuálnej 
dostupnosti. Rozšírená garancia na pneumatiku je poskytnutá na neúmyselné neopraviteľné poškodenia pneumatiky (napr. prierazy, prepichnutia a pod.) počas jedného roka od kúpy 
kompletného kolesa s hliníkovým diskom. Zákazníkovi bude v takom prípade ponúknutá nová pneumatika – pozri podmienky na www.renault.sk. Kompletnú ponuku diskov nájdete na  
https://disky.renault.sk alebo u svojho predajcu. Akciovú ponuku samostatných pneumatík nájdete na https://pneumatiky.renault.sk alebo u svojho predajcu. Aktuálnosť odporúčaných 
cien konzultujte, prosím, u participujúcich partnerov Renault. Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

KoMPLEt  
S hLiNÍKoVýM DiSKoM 

CONTINENTAL TS 850 P SUV
235/55 R19 105V

C C  72 dB

403,90 €/ks
1 615,60 €/sada 4 ks

  ventil TPMS

  disk Quartz

  montáž

  stredová krytka

   rozšírená garancia  

na pneu

PNEUMatiKa

NOKIAN WR SUV 4 V
235/60 R18 107V

C B  72 dB

147,90 €/ks
591,60 €/sada 4 ks

  špičková kvalita

  renomovaný výrobca

PNEUMatiKa

CONTINENTAL TS 850P
235/55 R19 105V

C C  72 dB

196,90 €/ks
787,60 €/sada 4 ks

  špičková kvalita

  renomovaný výrobca

VySVEtLiVKy:   valivý odpor     brzdné vlastnosti za mokra     trieda hlučnosti – vonkajšia hlučnosť v dB



Využite cenové zvýhodnenie 20 % v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

aKCioVé BaLÍČKy PRÍSLUšENStVa

Hliníkové strešné tyče 239,00 €
Alarm 219,00 €  
Disky kolies z ľahkých zliatin 19" Quartz 209,90 €  
Slnečné clony pre všetky zadné okná 139,00 €  
Ťažné zariadenie „Labutí krk“ 139,90 €
Držiak telefónu magnetický  29,90 €
Vaňa batožinového priestoru 129,00 €  
Koberec batožinového priestoru Premium  46,90 €  
Sieť na dno batožinového priestoru  43,90 €  
Nosič bicykla na strešné tyče 119,00 €
Strešný box Touring line 480L (čierný) 409,00 €  
Sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, pracovné rukavice, lano, výstražná vesta a trojuholník)  39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v cenníku a brožúre príslušenstva.
Ceny balíkov príslušenstva sú uvedené už po zľave.

Hliníkové strešné tyče, vaňa batožinového priestoru, gumové 
koberce.
Cena 346 €

Výklopné ťažné zariadenie vrátane 13-pin kabeláže, ochrana 
nákladovej hrany batožinového priestoru, gumové koberce.
Cena 1 036 €

VýBER Z oRiGiNáLNEho PRÍSLUšENStVa RENaULt



MotoRiZáCia tCe 225 EDC GPF Blue dCi 160 EDC Blue dCi 200 EDC

Typ prevodovky dvojspojková EDC - 
7 stup. automatická

dvojspojková EDC - 
6 stup. automatická

dvojspojková EDC - 
6 stup. automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 798 1 997 1 997
Palivo benzín nafta nafta
Počet valcov / ventilov  4 / 16  4 / 16  4 / 16
Typ vstrekovania priame  Common Rail  Common Rail
Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 165 / 225 118 / 160 147 / 200
Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 300 pri N/A 360 pri 1 500 400 pri 1 750
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno áno
PNEUMatiKy*
Disky kolies z ľahkých zliatin 18" 235/60 R18 235/60 R18 235/60 R18
Disky kolies z ľahkých zliatin 19" 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19
VýKoNy
Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 7,9 10,5 9,1
Maximálna rýchlosť (km/h) 224 200 215
RiaDENiE
Priemer otočenia na 1 otočku volantu bez / so systémom 4Control (m) 11,9 / 11,1 11,9 / 11,1 11,9 / 11,1
Počet otáčok volantu medzi krajnými polohami bez / so systémom 4Control 2,9 / 2,5 2,9 / 2,5 2,9 / 2,5
SPotREBa a EMiSiE**
Kombinovaná spotreba (l) 7,4–7,8 5,1–5,5 5,3–5,5
Spotreba mesto (l) 9,1–10,3 5,7–6,2 6,2–6,3
Spotreba mimo mesto (l) 6,3–6,4 4,8–5,1 4,7–5,0
Emisie CO2 (g/km) 168–178 135–145 139–145
Objem palivovej nádrže (l) 58 58 58
Objem nádrže AdBlue (l) - 22 22
RoZMERy a hMotNoSti ***
Objem batožinového priestoru 5 miest (dm3; metóda VDA)
Sedadlá v 2. rade posunuté úplne dopredu/dozadu 785 / 680 785 / 680 785 / 680
Sedadlá v 2. rade sklopené 2 101 2 101 2 101
Objem batožinového priestoru 7 miest (dm3; metóda VDA)
Sedadlá v konfigurácií 7 miest 247 247 247
Sedadlá v 3. rade sklopené, v 2. rade posunuté úplne dopredu / dozadu 719 / 614 719 / 614 719 / 614
Sedadlá v 2. a 3. rade sklopené 2 035 2 035 2 035
Prevádzková hmotnosť (kg) 1 708 / 1 747 1 833 / 1 872 1 840 / 1 879
Maximálne užitočné zaťaženie 709 / 670 699 / 660 702 / 663
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 2 417 2 532 2 542
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy 4 417 4 532 4 542
Maximálna povolená celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 2 000 2 000 2 000
Maximálna povolená celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 750 750

tEChNiCKé ÚDaJE a RoZMERy

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate 
u vášho predajcu.

**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia 
k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení 
vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú merané podľa testovacie metodiky WLTP a konvertované na testovací 
cyklus NEDC.

*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing, a.s.
Financovanie 103% – preplatíte iba 3 % z ceny vozidla, platí pri akontácii 35 % a dĺžke splácania 36 mesiacov. Financovanie je poskytované len pre podnikateľov a firmy. 
Poplatok za službu Business Service predstavuje príplatok naviac oproti Financovaniu 103%. Služba je poskytovaná pre podnikateľov a firmy.

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len 
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom 
jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť  ceny, príslušné 
špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.
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