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Platnosť cenníka od 7. 7. 2022.



motorizácia Advance Extra

TCe 100 13 300 € 14 100 €
Blue dCi 75 Eco leader 14 300 € 15 100 €
Blue dCi 75 14 300 € 15 100 €
Blue dCi 95 - 15 600 €

financovanie 103 %
s Renault Financial Services preplatíte  
iba 3 % z ceny vozidla* 

 20220830-27
Cenníková cena a prípadné obchodné akcie  sú  platné do 30. 9. 2022 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo s ohľadom na podstatnú 
zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového 
roku, emisnej normy, katalógovej ceny či prípadne  obchodnej akcie.
Uvedené ceny sú bez DPH.
*    Platí pri akontácií 55% a dĺžke splácania 36 mesiacov s financovaním 103% cez Renault Financial Services. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. Renault Financial 

Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

www.renault.sk sledujte nás na sociálnych sieťach

www.youtube.com/renaultsk
https://www.facebook.com/renault.sk
https://www.instagram.com/renault_sk/


ADVANCE 
prvky sériovej výbavy:

•  ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným 
systémom bŕzd, systém núdzového brzdenia

•  Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do 
kopca a systému stabilizácie prívesu

• airbag na strane vodiča
•  trojbodové bezpečnostné pásy s reguláciou výšky a predpínačmi
• upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy
• centrálne zamykanie
• kľúč s tromi tlačidlami
• e-call – systém pre privolanie pomoci v prípade nehody
• 15" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi „mini“
• nemetalický lak biela Glacier
• predný a zadný nárazník v čiernej farbe
• vonkajšie spätná zrkadlá a kľučky dverí v čiernej farbe
• koľajnice bočných posuvných dverí bez krytu
• uložný priestor nad predným oknom
• otvorená schránka pred sedadlom spolujazdca
• otvorená schránka na hornej strane palubnej dosky, formát A4
•  uzavretá schránka na hornej strane palubnej dosky pred vodičom
• zásuvka 12V na stredovom paneli
• látkové čalúnenie
•  sedadlo vodiča pozdĺžne nastaviteľné s nastaviteľným sklonom 

operadla a hlavovou opierkou

•  sedadlo spolujazdca pozdĺžne nastaviteľné s nastaviteľným 
sklonom operadla a hlavovou opierkou

• halogenové čelné svetlomety
• LED denné svietenie
• vonkajšie spätné zrkadlá manuálne ovládané, vyhrievané 
• tónované sklá
• svetelný senzor
• palubný počítač
• sada na opravu pneumatík
• elektricky ovládané predné okná
• výškovo nastaviteľný volant s posilovačom riadenia
• príprava na rádio s dvoma reproduktormi
• plechová priehradka s oknom
• základné plastové obloženie nákladového priestoru
• 6 upevňovacích ôk na podlahe nákladového priestoru
• osvetlenie nákladového priestoru
• ľavá predná časť nákladového priestoru plná
• pravé posuvné dvere plné
• zadné dvere otvárateľné do uhlu 180° plné
• plné boky vzadu

EXTRA
prvky sériovej výbavy navyše oproti výbave Advance:

• uzatvárateľná schránka pred sedadlom spolujazdca
•  2 zásuvky 12V (na stredovom paneli a na palubnej doske 

u vodiča), 3 USB porty
•  sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s nastaviteľným 

sklonom operadla a hlavovou opierkou

• vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané
• manuálna klimatizácia
•  elektricky ovládané predné okná s impulzným ovládaním  

okna vodiča
• rádio Connect R&GO s DAB, MP3 a Bluetooth

Renault Express Van – vyberte si ten pravý

nákladový priestor vozidla Express Van



jednoduchá práca s nákladom

Je váš deň nekonečný kolotoč nakladania a vykladania?  
S asymetrickými zadnými dverami otvárateľnými do 180°, nákladovým 
prie  storom 3,3 m3 a dĺžkou ložnej plochy 1,91 m s plnou priehradkou 
ponúka Nový express van najlepší pomer dĺžky ložnej plochy a celkovej 
dĺžky vozidla. S variabilnou priehradkou a sklopným sedadlom 
spolujazdca sa priestor zväčší až na 3,7 m3. Bočné posuvné dvere naviac 
dosahujú rekordnú šírku 716 mm.

praktický interiér

Nový Express Van ponúka na palube všetko potrebné. Vďaka funkcii  
zrka dlenia smartphone môžete používať vlastnú navigáciu, 
posielať správy alebo vybavovať telefonáty priamo z 8" obrazovky 
multimediálneho systému Easy Link. V kabíne sa nachádza rad úložných 
priestorov s celkovým objemom až 48 l, ktoré umožňujú využiť dostupný 
priestor na maximum. 

jednoduché riadenie  
a vysoká úroveň bezpečnosti

Rad dostupných asistenčných systémov Nového Express Van  
zjednodu šuje riadenie a zvyšuje bezpečnosť. Systém Rear View Assist 
permanentne zobrazuje dianie za vozidlom a nahrádza tak spätné 
zrkadlo. Systém sledovania mŕtveho uhlu dokáže upozorniť na blížiace sa 
vozidlá v rýchlostnom rozmedzí 30–140 km/h. 

Renault Express Van



sériová a voliteľná výbava

Advance Extra

pakety
pack plastové obloženie (plastové obloženie nákladového priestoru, 4 upevňovacie oká na stenách, 
úložné priestory na zadných posuvných dverách, LED osvetlenie) PCU78 - 161 €

pack drevené obloženie (4 upevňovacie oká na stenách nákladového priestoru, LED osvetlenie 
nákladového priestoru, drevená podlaha, drevené obloženie) PCU80 - 385 €

pack bezpečné cesty (hmlové svetlomety, dažďový a svetelný senzor, systém merania tlaku 
v pneumatikách, spätné zrkadlo wideview pre sledovanie mŕtveho uhlu, zadné parkovacie senzory) PCU92 - 320 €

pack bezpečné cesty plus (hmlové svetlomety, dažďový a svetelný senzor, systém merania tlaku 
v pneumatikách, spätné zrkadlo wideview pre sledovanie mŕtveho uhlu, multimediálny systém Easy 
Link, zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera)

PCU88 - 800 €

pack bezpečné cesty plus s navigáciou (hmlové svetlomety, dažďový a svetelný senzor, systém 
merania tlaku v pneumatikách, spätné zrkadlo wideview pre sledovanie mŕtveho uhlu, multimediálny 
systém Easy Link s navigáciou, zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera)

PROJAB, 
TPRM2, 
ALEVA, 
RETVIS, 
ITPK1, 

RRCAM, 
PCU26

- 980 €

pack bezpečné cesty premium (hmlové svetlomety, dažďový a svetelný senzor, systém merania tlaku 
v pneumatikách, spätné zrkadlo wideview pre sledovanie mŕtveho uhlu, multimediálny systém Easy 
Link s navigáciou, predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera)

PROJAB, 
TPRM2, 
ALEVA, 
RETVIS, 
RRCAM, 
PCU26, 
ITPK4

- 1 100 €

pack outdoor (systém kontroly trakcie Extended Grip, kovová ochrana pod motorom, celoročné 
pneumatiky) PCV52 - 322 €

aktívna a pasívna bezpečnosť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd, systém núdzového 
brzdenia ABS • •

elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému stabilizácie prívesu ESPHSA • •
airbag na strane vodiča AIRBA1 • •
čelný airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) PCV86 200 € 200 €
bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca, čelný airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou 
deaktivácie airbagu spolujazdca) PCV84 - 210 €

trojbodové bezpečnostné pásy s reguláciou výšky a predpínačmi CEAVRH • •
upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy ALOUC • •
systém sledovania mŕtveho uhlu
nutné so zadnými parkovacími senzormi DANGMO - 250 €

centrálne zamykanie • •
kľúč s tromi tlačidlami SOPC1C • •
sklopný kľúč s tromi tlačidlami SOPC2C - 20 €
tempomat s obmedzovačom rýchlosti RV 200 € 200 €
príprava pre alarm PREALA 60 € 60 €
systém kontroly tlaku v pneumatikách TPRM2 25 € 25 €/P
e-call – systém pre privolanie pomoci v prípade nehody RCALL • •

komfort a multimédiá
manuálna klimatizácia CA01 - •
kúrenie bez klimatizácie CHAUF2 • -
elektricky ovládané predné okná LVAVEL • -
elektricky ovládané predné okná s impulzným ovládaním okna vodiča LVCIPE - •
výškovo nastaviteľný volant s posilovačom riadenia - • •
príprava na rádio s dvoma reproduktormi SRA06 • -
rádio Connect R&GO s DAB, MP3 a Bluetooth 
na Advance nutné s opciami PRIACC, PRIAC5 alebo PRIAC7 RA420 250 € •

multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, Bluetooth a funkciou zrkadlenia smartphone 
na Advance nutné s opciami PRIACC, PRIAC5 alebo PRIAC7 RA412 500 € 500 €/P

multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, Bluetooth, navigáciou a funkciou zrkadlenia 
smartphone* PCU26 - 750 €/P

ovládanie rádia pod volantom • •
• v sérii            -      nie je dostupné           P      dostupné v pakete           



sériová a voliteľná výbava

Advance Extra

viditeľnosť a riadenie
halogenové čelné svetlomety • •
LED denné svietenie FDIU2 • •
hmlové svetlomety PROJAB 150 € 150 €/P
vonkajšie spätné zrkadlá manuálne ovládané, vyhrievané RET01 • -
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané, vyhrievané RET03 - •
tónované sklá VT • •
svetelný senzor ALAEVM • •
svetelný a dažďový senzor 
nutné s hmlovými svetlometmi, ak je vozidlo vybavené presklenými zadnými dverami ALEVA 40 € 40 €/P

vnútorné samozatmievacie spätné zrkadlo 
nutné so zadnou parkovacou kamerou, nie je možné kombinovať s multimediálnym systémom Easy Link RVIAT - 250 €

displej „Rear View Assist“ – prenáša obraz situácie za vozidlom
Vyžaduje zadné parkovacie senzory. Ak je na vozidle súčasne aj zadná parkovacia kamera, je nutné kombinovať 
s multimediálnym systémom Easy Link.

RVICM - 350 €

spätné zrkadlo Wideview pre sledovanie mŕtveho uhlu RETVIS 40 € 40 €/P
palubný počítač - • •
zadné parkovacie senzory ITPK1 - 200 €/P
predné a zadné parkovacie senzory ITPK4 - 350 €/P
obmedzovač rýchlosti 90 km/h LVIT01 40 € 40 €
obmedzovač rýchlosti 100 km/h LVIT02 40 € 40 €
obmedzovač rýchlosti 110 km/h LVIT03 40 € 40 €
obmedzovač rýchlosti 120 km/h LVIT04 40 € 40 €
obmedzovač rýchlosti 130 km/h LVIT05 40 € 40 €
obmedzovač rýchlosti 30 km/h LVIT06 40 € 40 €
zadná parkovacia kamera 
nutné s parkovacími senzormi a multimediálnym systémom Easy Link alebo vnútorným samozatmavovacím spätným 
zrkadlom

RRCAM - 200 €/P

systém kontroly trakcie Extended Grip
nutné s celoročnými pneumatikami ESPGRL 100 € 100 €/P

zvýšené užitočné zaťaženie
len pre motorizáciu TCe 100 CHGAUG 200 € 200 €

celoročné pneumatiky PNEUTT 240 € 240 €/P
sada na opravu pneumatík KTGREP • •
plnohodnotná rezerva RSEC01 100 € 100 €

interiér a sedadlá
uložný priestor nad predným oknom RANPV1 • •
otvorená schránka pred sedadlom spolujazdca BTAGA1 • -
uzatvárateľná schránka pred sedadlom spolujazdca BTAGA2 - •
otvorená schránka na hornej strane palubnej dosky, formát A4 - • •
uzavretá schránka na hornej strane palubnej dosky pred vodičom - • •
fajčiarsky set AVCACF 20 € 20 €
zásuvka 12V na stredovom paneli SSPACC • -
2 zásuvky 12V (na stredovom paneli a na palubnej doske u vodiča), 3 USB porty PRIACC 20 € •
3 zásuvky 12V (na stredovom paneli, na palubnej doske u vodiča, v nákladovom priestore), 3 USB porty* PRIAC5 25 € 25 €
4 zásuvky 12V (na stredovom paneli, na palubnej doske u vodiča, medzi sedadlami, v nákladovom 
priestore), 3 USB porty* PRIAC7 35 € 35 €

látkové čalúnenie Inti DRAP01 • •
zosilnené látkové čalúnenie
nie je možné s lakťovou opierkou a bočnými airbagmi TISIM1 150 € 150 €

sedadlo vodiča pozdĺžne nastaviteľné s nastaviteľným sklonom operadla a hlavovou opierkou CORMA1 • -
sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s nastaviteľným sklonom operadla a hlavovou opierkou COREHA - •
sedadlo spolujazdca pozdĺžne nastaviteľné s nastaviteľným sklonom operadla a hlavovou opierkou PARMA1 • •
lakťová opierka sedadla vodiča ACCAV - 75 €
vyhrievané sedadlá 
nie je možné so sklopným sedadlom spolujazdca pre prepravu dlhých predmetov SGACHA - 200 €

• v sérii            -      nie je dostupné           P      dostupné v pakete
*  vo výbave Advance vyžaduje rádio alebo multimediálny systém Easy Link



sériová a voliteľná výbava

Advance Extra

vonkajší vzhľad
15" kolesá z ľahkých zliatin PURNA 
len pre motorizáciu TCe 100 PCV62 - 150 €

15" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi „mini“ RTOL15 
RDIF10 • •

celoplošné okrasné kryty kolies Kijaro RDIF13 - 20 €
nemetalický lak biela Glacier 369 • •
nemetalické laky okrem bielej Glacier - 200 € 200 €
metalický lak - 600 € 600 €
farba karosérie mimo štandardnej ponuky - 800 € 800 €
predný a zadný nárazník v čiernej farbe - • •
vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí v čiernej farbe - • •
koľajnice bočných posuvných dverí bez krytu - • •

exteriér
ľavá predná časť nákladového priestoru plná PNLGT • •
ľavé posuvné dvere plné
len pre motorizáciu TCe 100 PLGCT  - 300 €

pravé posuvné dvere plné PLDCT • •
presklené bočné dvere vľavo a vpravo s otvárateľnými oknami 
len pre motorizáciu TCe 100 PCV58 - 392 €

kompletné presklenie bokov (ľavá predná časť nákladového priestoru s pevným oknom, pravé posuvné 
dvere s otvárateľným oknom, presklené boky vzadu) PCV76 - 154 €

zadné dvere otvárateľné do uhlu 180° plné PARP18 • •
zadné dvere otvárateľné do uhlu 180° presklené s vyhrievaným sklom a zadným stieračom, vnútorné 
spätné zrkadlo PCV70 - 154 €

plné boky vzadu CSTOLE • •
presklené boky vzadu CSVITF 40 € 40 €
tónované sklá VT • •
pozdĺžne strešné nosiče
len pre motorizáciu TCe 100 BARLON - 120 €

ťažné zariadenie 13PIN ATREM 450 € 450 €
kovová ochrana pod motorom PROKS1 120 € 120 €/P
prídavný bezpečnostný zámok posuvných a zadných dverí 
nie je možné s akýmkoľvek presklením v zadnej časti vozidla FMPOT1 - 480 €

nákladový priestor
plechová priehradka s oknom CLCVIT • •
variabilná delená priehradka drôtená + sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúca prepravu dlhých 
predmetov 
nie je možné s bočným airbagom spolujazdca

PCV98 - 560 €

drevená podlaha nákladového priestoru PLBOIS 300 € 300/P
gumová podlaha nákladového priestoru TACHCA 100 € 100 €
úložné priestory v zadných posuvných dverách 
nutné s obložením nákladového priestoru z vystužených plastov RANLT1 60 € 60 €/P

základné plastové obloženie nákladového priestoru HLIN01 • •
obloženie nákladového priestoru z vystužených plastov HLIN02 120 € 120 €/P
drevené obloženie nákladového priestoru 
nie je možné s ľavými posuvnými dverami a zadnými presklenými dverami, vyžaduje drevenú podlahu nákladového 
priestoru

HLIN03 - 200 €/P

6 upevňovacích ôk na podlahe nákladového priestoru - • •
4 upevňovacie oká na bočných stenách nákladového priestoru TDHSD 30 € 30 €/P
osvetlenie nákladového priestoru SSPRLU • •
zosilnené LED osvetlenie nákladového priestoru PRLUMI - 20 €/P

doplnky pre karosárske prestavby
káble na prestavbu CABADP 140 € 140 €
ovládanie voľnobežných otáčok RALENT 30 € 30 €
• v sérii            -      nie je dostupné           P      dostupné v pakete



bezpečnosť
alarm – bez originálneho diaľkového ovládača 207,5 €
predné alebo zadné parkovacie senzory 165,83 €
zadná permanentná kamera zabudovaná v spätnom zrkadle 390,83 €
snehové reťaze Premium GRIP 15" a 16" 307,5 €
súprava povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný 
trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano) 36,58 €

interiér
gumové koberce – sada 2 kusov 35,75 €
textilné koberce – sada 2 kusov 24,08 €
magnetický držiak telefónu 22,42 €
LED osvetlenie nákladového priestoru – sada 2 kusov 51,58 €
drevené úložné priestory do ľavej prednej alebo zadnej časti 
nákladového priestoru od 299,17 €

design
chrómované kryty spätných zrkadiel 77,42 €
športová dekorácia kapoty – 2 čierne pruhy na kapotu 63,25 €
vzduchové deflektory – predné 53,25 €
vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí 115,83 €
univerzálne zásterky – predné alebo zadné, súprava 2 kusov 31,58 €

preprava
ťažné zariadenie Standard – vrátane kabeláže 330,93 €
ťažné zariadenie Labutí krk – vrátane kabeláže 347,5 €
ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia – vrátane kabeláže 389,17 €
priečne strešné tyče na pozdĺžne lišty – 2 kusy 132,5 €
hliníková strešná galéria s nakladacím valcom 565,83 €

originálne príslušenstvo Renault

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v našom katalógu alebo cenníku príslušenstva.
Uvedené ceny príslušenstva sú bez DPH a bez montáže.



zmluvné záruky

TCe 100 Blue dCi 75
Blue dCi 75 
ecoleader Blue dCi 95

zmluvná záruka Garancia plus (odstránenie mechanických, elektrických 
a elektronických porúch a poskytnutie asistenčných služieb Renault Assistance) – 
3 roky/100 000 km

99 € 99 € 99 € 99 €

zmluvná záruka Garancia plus (odstránenie mechanických, elektrických 
a elektronických porúch a poskytnutie asistenčných služieb Renault Assistance) – 
4 roky/150 000 km

269 € 269 € 269 € 269 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service (Garancia plus + pravidelné servisné prehliadky 
predpísané výrobcom + Comfort Assistance) – 3 roky/100 000 km

499 €
899 €

499 €
849 €

499 €
849 €

499 €
849 €

servisná zmluva Easy service (Garancia plus + pravidelné servisné prehliadky 
predpísané výrobcom + Comfort Assistance) – 4 roky/150 000 km

1 159 €
1 799 €

1 159 €
1 889 €

1 159 €
1 889 €

1 159 €
1 889 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv Garancia plus a Easy service nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Uvedené ceny sú bez DPH.
Servisnú zmluvu Easy service za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

KOMPLET  
S OCEĽOVÝM DISKOM 

MOTRIO FAIRWAY W
185/65 R15 88T

eC dC b B72 dB

114,92 €/ks
459,70 €/sada 4 ks

  ventil TPMS
  disk Standard čierny
  montáž
  ozdobný kryt kolesa

VYSVETLIVKY:  e valivý odpor    d brzdné vlastnosti za mokra    b vonkajšia hlučnosť

Pneumatiky Motrio sú privátnou značkou založenou na úzkej spolupráci odborníkov Renault Group s  popredným svetovým výrobcom pneumatík. Nový, vylepšený rad Fairway Winter 
predstavuje reálnu alternatívu prémiových značiek optimalizovanú pre potreby vozidiel Renault s vynikajúcim pomerom kvalita/cena. Viac informácií na https://www.renault.sk/nase-sluzby/
pneumatiky-motrio.html.

Uvedené ceny sú v eurách bez DPH. Cena samostatných pneumatík nezahŕňa montáž. Cena kompletných kolies už zahŕňa ich kompletizáciu, montáž na vozidlo (práce a drobný materiál, 
ventily, závažia) a ozdobné kryty kolies/stredové krytky, ktorých dizajn je zvolený podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov nájdete na https://disky.renault.sk/ alebo u svojho 
autorizovaného predajcu a v servise Renault, s ktorým, prosím, konzultujte aktuálnosť odporučených cien. Presný homologovaný rozmer pneumatiky vrátane hmotnostného a rýchlostného 
indexu skontrolujte, prosím, podľa technického preukazu ku konkrétnemu vozidlu (môžu sa líšiť podľa modelu/verzie/motorizácie). Ponuka platí do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob 
u participujúcich autorizovaných predajcov a servisov Renault. Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

Pre kompletnú ponuku 
načítajte QR kód.

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík

ZIMNÉ PNEUMATIKY

https://cdn.group.renault.com/ren/sk/services/RENAULT_GARANCIA_PLUS_2017_SK.pdf.asset.pdf/868d1feb9f.pdf
https://www.renault.sk/nase-sluzby/pneumatiky-motrio.html
https://www.renault.sk/nase-sluzby/pneumatiky-motrio.html
https://disky.renault.sk/


1)  Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla. 
2) Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHN pri 90 % naplnení nádrže). 
3)   Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla na zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou 

a výbavou vozidla.
4) Pri stúpaní 12%.

rozmery a hmotnosti

1 s pozdĺžnymi strešnými tyčami 5 dĺžka ložnej plochy s otvorenou variabilnou sklopeným 
2 s anténou  priehradkou a sedadlom spolujazdca
3 nenaložené vozidlo 6 dĺžka ložnej plochy s pevnou priehradkou
4 šírka bočného vstupu 7 vo výške 100 mm nad prahom
  8 vo výške 700 mm nad prahom

1 488

2 079

1 478

7464

2 3605

1 9156

730

569

1 100
1 811/18501/1 8932

851 2 812

1603

4 393

1 4161 404

781

1 048
14 °

1 170

1 1727

1 775

1 246

vonkajšie rozmery (mm)  
dĺžka 4 393
šírka bez/so spätnými zrkadlami 1 775/2 079
výška nezaťaženého vozidla 1 811
dĺžka predného previsu 851
dĺžka zadného previsu 730
rázvor 2 812
svetlá výška 160

nákladový priestor (vnútorné rozmery) (mm)
objem – s pevnou priehradkou (m3) 3,3
objem – maximálny (s variabilnou priehradkou, m3) 3,7
dĺžka (vo výške podlahy s vnútornou priehradkou) 1 915
dĺžka (vo výške podlahy s variabilnou priehradkou) 2 360
maximálna šírka 1 416
šírka medzi podbehmi kolies 1 170
výška 1 246

posuvné bočné dvere (mm)
šírka 716

zadné dvere (mm)
výška hrany nákladového priestoru 569
výška vstupu do nákladového priestoru 1 100
šírka vstupu do nákladového priestoru 1 172

hmotnosti 
verzie (kg) TCe 100 Blue dCi 75 Blue dCi 95

štandardné  
užitočné zaťaženie

zvýšené  
užitočné zaťaženie

štandardné 
užitočné zaťaženie

štandardné 
užitočné zaťaženie

maximálna povolená hmotnosť1) 1 868–1 878 2 008 1 965–2 008 1 965–2 002
pohotovostná hmotnosť 1 218–1 228 1 218–1 228 1 299–1 309 1 304–1 309
prevádzková hmotnosť1), 2) 1 293–1 303 1 293–1 303 1 374–1 384 1 379–1 384
maximálne užitočné zaťaženie3) 650 780–790 656–709 656–698
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu4) 1 200 1 200 1 200 1 200
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu4) 645 645 685 685



*  Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla a slúžia k porovnaniu 
vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných 
podmienkach a profilu trasy. Mimo prestavieb.

**  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy záleží na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií Vám poskytne prípadne 
Váš predajca. 

Nezáväzné ceny bez 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 zmluvných strán k uzavretiu zmluvy. Ak máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom konajúcich osôb. 
Konkrétnu ponuku konzultujte vždy so svojím najbližším predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať či zmeniť príslušné špecifikácie 
vozidiel či príslušenstva.

technické údaje

motorizácie TCe 100 Blue dCi 75
Blue dCi 75 
Ecoleader Blue dCi 95

objem (cm3)/počet valcov/ventilov 1 333/4/16 1 461/4/8 1 461/4/8 1 461/4/8

maximálny výkon kw (k) pri ot./min. 75 (100)  
pri 4 000

55 (75)  
pri 2 900–3 750

55 (75)  
pri 2 900–3 750

70 (95)  
pri 3 750

maximálny krútiaci moment nm pri ot./min. 200 pri 1 400 230 pri 1 500–2 000 230 pri 1 500–2 000 260 pri 1 750–2 500
typ vstrekovania priamy vstrek common rail common rail common rail
palivo/objem palivovej nádrže (l) benzín/50 nafta/50 nafta/50 nafta/50
objem nádrže AdBlue® (l) - 17 17 17
emisná norma euro 6
prevodovka/počet stupňov manuálna/6
start&stop a rekuperácia energie brzdením •
filter pevných častíc áno
servisný interval1) až 30 000 km/2 roky

výkony
maximálna rýchlosť (km/h) 170 153 100 166
zrýchlenie 0–100 km/h 11,8 17,5 17,5 13,9

riadenie
priemer otáčania stopový/obrysový 11,1/11,6

pneumatiky** séria
185/65 R15

brzdy
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným 
systémom bŕzd, systém núdzového brzdenia •

predné kotúčové ventilované Ø (mm)/hrúbka (mm) 280/24
- zadné bubnové brzdy Ø 9"

spotreba paliva a emisie CO2*
homologační protokol WLTP
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 6,5–6,8 5,0–5,3 4,6–4,9 5,0–5,3
emise CO2 (g/km) 147–154 132–140 121–128 132–140
• v sérii
1)  V závislosti na štýle jazdy


