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Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Akciová cena zahŕňa  zľavu a bonus pri výkupe vozidla. 20211222–18
* zahŕňa splátku financovania a havarijného poistenia
**  Ponuka sa vzťahuje na ceny príslušenstva bez montáže. Pri nákupe príslušenstva nad 400 € získate zľavu 80 €, pri nákupe príslušenstva nad 600 € 

získate zľavu 120 €, pri nákupe príslušenstva nad 800 € získate zľavu 160 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Pre viacej informácií kontaktujte 
vášho dealera.

Renault Finance je financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane 
cenníka. Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

verzia cenníková cena akciová cena mesačná splátka*

ZEN
TCe 140 24 490 € 22 090 € 205 €  

INTENS
TCe 140 26 290 € 23 890 € 222 €  

TCe 160 EDC 28 990 € 26 590 € 249 €  

Blue dCi 115 EDC 29 890 € 27 490 € 255 €  

www.renault.sk

ROKOV
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ponuka skladových vozidiel na www.bezcakania.renault.sk

zľava

2 000 €
získajte bonus v hodnote

 400 €
pri výkupe vášho  
starého vozidla

zľava až

160 €
na nákup 
príslušenstva**

už od

205 €/
mesačne  
pri financovaní  
Renault Easy

sledujte nás na sociálnych sieťach

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


ZEN
hlavné prvky sériovej výbavy:

• dvojzónová automatická klimatizácia
• dažďový a svetelný senzor
• multimediálny a navigačný systém Renault R-Link 2 

so 7" dotykovým displejom
• predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia 

kamera
• poloautomatická parkovacia brzda
• vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné,  

vyhrievané a sklopné
• chrómovaná lišta na spodných ochranných paneloch dverí
• predné hmlové svetlomety s funkciou  

prisvecovania do zákrut
• volant potiahnutý umelou kožou
•  hands-free karta Renault pre bezkľúčové odomykanie 

a štartovanie
• manuálne nastaviteľná bedrová opierka
• disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Aquilla 

s diamantovým efektom
• zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 : 2/3 s funkciou 

Easy Break
• systém varovania pred opustením jazdného pruhu
• systém rozpoznávania dopravných značiek s upozornením 

o prekročení povolenej rýchlosti
• posuvná stredová lakťová opierka 
• nemetalický lak biela Glacier

INTENS
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti Zen:

•  full LED svetlomety LED Pure Vision, predné LED hmlové 
svetlomety

• active emergency braking system
• systém sledovania mŕtveho uhla  
• funkcia Follow me home – nastaviteľné oneskorenie 

zhasínania svetlometov   
•  špecifická predná a zadná ochrana spodnej časti vozidla
• predné LED hmlové svetlomety s chrómovaným 

orámovaním
• automatické prepínanie diaľkových svetlometov
•  uvítacie osvetlenie pod vonkajšími spätnými zrkadlami
• výduch klimatizácie pre zadné sedadlá
•  sedadlá v kombinácii látkového čalúnenia  

s koženkou v tmavosivej farbe
•  elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
• zadná stredová lakťová opierka s držiakom na kelímky
• disky kolies z ľahkých zliatin 19", design Yohan

Renault Kadjar – vyberte si ten pravý



sériová a voliteľná výbava

poznámka Zen Intens

pakety
pack vision LED (automatické prepínanie diaľkových svetiel, predné LED hmlové svetlomety, 
svetlomety LED Pure Vision) 700 € -

pack safety (systém sledovania mŕtveho uhla, bočné parkovacie senzory, active emergency 
braking system, funkcia Follow me home - nastaviteľné oneskorenie zhasínania svetlometov) 500 € -

pack winter (vyhrievané čelné sklo, ostrekovače svetlometov) - 300 €
pack winter plus (vyhrievané predné sedadlá, nastaviteľná dĺžka sedáku vodiča 
a spolujazdca, sklopné sedadlo spolujazdca) - 350 €

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 • •

asistent rozjazdu do kopca • •
systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
čelný airbag na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) • •
bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča aj 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 rade • •
systém kontroly zapnutia bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách • •
bezpečnostné opierky hlavy výškovo nastaviteľné na všetkých sedadlách • •
systém isofix – príprava na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách • •
automatické uzamknutie dverí počas jazdy • •
tempomat s obmedzovačom rýchlosti • •
systém sledovania mŕtveho uhla pack safety P •
systém varovania pred opustením jazdného pruhu • •
systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti • •
automatické prepínanie diaľkových svetiel pack vision LED P •
active emergency braking system pack safety P •

komfort
dvojzónová automatická klimatizácia • •
výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá - •
senzor kvality vzduchu • •
hands-free karta Renault pre bezkľúčové odomykanie a štartovanie • •
predpríprava pre alarm • •
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • •
volant potiahnutý umelou kožou • •
elektrické ovládanie predných a zadných okien, impulzné ovládanie okna vodiča • •
posuvná stredová lakťová opierka • •
zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 : 2/3 s funkciou Easy Break • •
sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou bedrovou 
opierkou • -

sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sedadlo vodiča, 
s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou - •

sedadlo spolujazdca sklopné pack winter plus 150 € P
nastaviteľná dĺžka sedáka u vodiča a spolujazdca pack winter plus - P
vyhrievanie predných sedadiel pack winter plus - P
slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými kozmetickými zrkadlami s osvetlením • •
predná stredová lakťová opierka s odkladacím priestorom • •
zadná stredová lakťová opierka s držiakom na tégliky - •
vrecká na zadnej strane predných sedadiel • •
dvojitá podlaha batožinového priestoru delená funkciou organizéra • •
• v sérii
P dostupné v paketu



sériová a voliteľná výbava

poznámka Zen Intens

riadenie
elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • •
poloautomatická parkovacia brzda • •
predné a zadné parkovacie senzory • •
bočné parkovacie senzory pack safety P •
zadná parkovacia kamera • •
Easy Park Assist (360° parkovacie senzory,  
inteligentný parkovací asistent – pozdĺžny, kolmý a uhlový) - 450 €

ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa
nie je k dispozícii  

na vozidlách 
s prevodovkou EDC

• •

systém eco-mode • •
súprava na opravu pneumatík nedostupné s rezervou • •
dojazdová rezerva 200 € 200 €

viditeľnosť a osvetlenie    
svetlomety LED pure vision pack vision LED P •
LED denné svietenie • •
LED zadné svetlomety • •
predné LED hmlové svetlomety pack vision LED P •
predné hmlové svetlomety s funkciou prisviecovania do zákrut • •
ostrekovače predných svetlometov pack winter - P
funkcia Follow me home – nastaviteľné oneskorenie zhasínania svetlometov pack safety P •
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné • •
panoramatické strešné okno – fixné - 1 000 €
tónované sklá • •
zatmavené zadné okná • •
vyhrievané čelné sklo pack winter - P
dažďový a svetelný senzor • •
elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo - •

multimédiá
multifunkčný prístrojový štít, 7 "TFT displej • •
2 vstupy USB pre zadné sedadlá • •
multimediálny a navigačný systém Renault R-Link 2 (navigačný systém TomToms 7" 
kapacitným displejom a mapovým pokrytím Európy, DAB tuner, Bluetooth hands-free 
s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátov, vstup USB a jack, 
ovládanie rádia pod volantom, prístup k online aplikáciám)

• •

hudobný systém Arkamys, 6 reproduktorov • •

vnútorný vzhľad • •

tmavý interiér • •
ambientné osvetlenie stredovej konzoly • •
látkové čalúnenie tmavosivé • -
čalúnenie látka/koženka tmavosivá Intens - •

vonkajší vzhľad
vonkajšie spätné zrkadlá čierne • •
strieborné lišty okolo bočných okien • •
chrómovaná lišta na spodných ochranných paneloch dverí • •
pochrómovaná maska chladiča • •
strešné lišty • •
anténa v tvare žraločej plutvy • •
špecifická predná a zadná ochrana spodnej časti vozidla, sivá Adamantium - •
chrómový dekor predných hmlových svetiel - •
disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Aquila s diamantovým efektom • -
disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Yohan - •
metalický lak sivá Highland, sivá Titanium, čierna Étoile 600 € 600 €
špeciálny metalický lak modrá Iron, červená Flamme a biela Nacré 800 € 800 €
• v sérii
P dostupné v paketu



design
shark anténa 63,9 €
vnútorné podsvietené kryty predných prahov dverí s nápisom Renault 139 €
chrómované kryty spätných zrkadiel 72,9 €
športové pedále 88,9 €

bezpečnosť
predný alebo zadný parkovací asistent 159 €
alarm 339 €
zámok radenia Construct 219 €
detská sedačka Trifix 2 i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 mesiacov – 4 rokov) 359 €
snehové reťaze  Grip – vel. 100 – R16 a R19 349 €

interiér
vešiak za opierku hlavy 76,9 €
gumové koberce so zvýšeným okrajom – sada 4 kusov 68,9 €
textilné koberce Premium – sada 4 kusov 76,9 €
magnetický držiak telefónu 26,9 €
ochrana batožinového priestoru EasyFlex 159 €
sieť na dno batožinového priestoru 44,9 €

preprava
hliníkové strešné tyče QuickFix od 189 €
nosič bicykla na strešné tyče 119 €
strešný box pevný (380-630l) od 369 €
nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) 149 €
nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin 499 €
výklopné ťažné zariadenie 609 €
ťažné zariadenie demontovateľné bez naradia vrátane kabeláže 437 €
ťažné zariadenie labutí krk vrátane kabeláže 377 €

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

originálne príslušenstvo Renault



ZIMNÁ PNEUMATIKA

NOKIAN WR SNOWPROOF
215/60 R17 96H

eC dB b A69 dB

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM DISKOM 

FULDA KR. CONTROL SUV
215/60 R17 96H

eC dC b B72 dB

112,90 €/ks
451,60 €/sada 4 ks 297,90 €/ks

1 191,60 €/sada 4 ks

  špičková kvalita
  renomovaný výrobca

  ventil TPMS
  disk Java
  montáž
  stredová krytka

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík

PREZUTIE LEN ZA 11,90 €

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

Uvedené ceny sú v eurách za 1 kus vrátane DPH. Cena kompletných kolies už zahŕňa ich kompletizáciu, montáž na vozidlo (práca a drobný materiál, ventily, závažia) a ozdobné kryty kolies/
stredové krytky, ktorých dizajn je zvolený podľa aktuálnej dostupnosti. Akciovú ponuku samostatných pneumatík nájdete na pneumatiky.renault.sk či u svojho autorizovaného predajcu  
a v servise Renault, s ktorým, prosím, konzultujte aktuálnosť odporúčaných cien. Ponuka platí do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob u participujúcich autorizovaných predajcov a v 
servisoch Renault. Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

zmluvné záruky
TCe 140 TCe 160 EDC Blue dCi 115 EDC 

zmluvná záruka Renault – 5 rokov/100 000 km • • •
navýšenie krytia záruky na 150 000 km* 299 € 299 € 299 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom) – 5 rokov/60 000 km

629 €  
1 129 €

629 €  
1 129 €

629 €  
1 689 €

servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom) – 5 rokov/100 000 km

729 €  
1 359 €

729 €  
1 359 €

729 €  
1 979 €

• v sérii
*   Ponuka navýšenia krytia záruky je platná len v prípade, kedy už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 rokov/100 000 km v cene nového vozidla. 
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy a nájazdu kilometrov kontaktujte Vášho predajcu. 
Podrobné krytie servisných zmlúv a zmluvnej záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach. 
Uvedené ceny sú vrátane DPH.  
Servisnú zmluvu Easy service za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

http://pneumatiky.renault.sk
https://cdn.group.renault.com/ren/sk/services/RENAULT_GARANCIA_PLUS_2017_SK.pdf.asset.pdf/868d1feb9f.pdf


*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy záleží na vybratej verzii alebo príplatkovej výbave. Ďalšie informácie môžete získať  
od 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.

*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Reprezentatívny príklad platí pri financovaní Renault Easy pre verziu Zen TCe 140: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 4,50% p.a. na 4 roky a pri 
financovanej hodnote 12 149,50 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 204,71 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 6 678,02 €. 
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 11,48%. Celková čiastka s havarijným 
poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je vo výške 16 360,54 €. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu 
z možností  - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu 
cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, 
uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne).
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..
Nezáväzné ceny s DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, a. s. 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. RenaultSlovensko, a. s. si vyhradzuje právo aktualizovať či zmeniť príslušné špecifikácie vozidiel či príslušenstva.
Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

technické údaje a rozmery

motorizácie TCe 140 TCe 160 EDC Blue dCi 115 EDC

typ prevodovky manuálna  
6-stup.

dvojspojková EDC  
7-stup. automatická

dvojspojková EDC  
7-stup.automatická

zdvihový objem (cm3) 1 332 1 332 1 461
palivo benzín benzín diesel
počet valcov/ventilov 4/16 4/16 4/8
typ vstrekovania priame priame common rail
maximálny výkon (kW/k)  
pri otáčkach (ot./min)

103/140  
pri 4 500–6 000

116/158  
pri 5 500

85/115  
pri 3 750

maximálny krútiaci moment (Nm)  
pri otáčkach (ot./min) 260 pri 1 750–3 750 270 pri 1 800–3 750 270 pri 1 750–2 500

systém stop&start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno áno

pneumatiky*
disky kolies z ľahkých zliatin 17" 215/60 R17 96H 215/60 R17 96H 215/60 R17 96H  
disky kolies z ľahkých zliatin 18" 215/55 R18 99V 215/55 R18 99V 215/55 R18 99V  
disky kolies z ľahkých zliatin 19" 225/45 R19 96H 225/45 R19 96H 225/45 R19 96H  

výkony
zrýchlenie 0–100 km/h (s) 9,8 9,3 11,5
maximálna rýchlosť (km/h) 200 205 180

spotreba a emisie (WLTP)**
kombinovaná spotreba (l) 6,2–6,6 6,2–6,5 5,1
emisie CO2 (g/km) 140–149 140–147 134–135
objem palivovej nádrže 55 55 55
objem nádrže AdBlue (l) - - 16,4

rozmery a hmotnosti***
objem batožinového priestoru celkový (dm3, metóda VDA) 472/527 472/527 472/527
maximálny objem batožinového priestoru so sklopnými zadnými 
sedadlami (dm3; metóda VDA) 1 478 1 478 1 478

predný nájazdový uhol 18° 18° 18°
zadný nájazdový úhol 25° 25° 25°
svetlá výška (mm) 184 184 184
prevádzková hmotnosť (kg) 1 395–1 504 1 430–1 538 1 510–1 613
maximálne užitočné zaťaženie (kg) 465–574 457–565 457–560
maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 894 1 920 1 995
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 500 1 500 1 350
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 695 705 750


