
Platnosť cenníka od 1. 3. – 30. 4. 2019

Renault  
GRand SCEnIC
Rodinné vozidlo novej generácie

*  Ponuka Platí lEn do vyPREdanIa SkladovýCh záSob

zíSkaJtE bonuS
v hodnotE 800 €

PRI výkuPE váŠho  
StaRÉho vozIdla

bonuS 800 € 
na vybRanÉ SkladovÉ vozIdlá  
vIaC na 
www.REnaultbEzCakanIa.Sk*

využItE Ponuku  
znaČkovÉho FInanCovanIa  
od REnault FInanCE

FaIR lízInG
s 0% poplatkom
a úrokom už od 0 %

CElkovÉ zvýhodnEnIE až 1 600 €



lIFEzEn lIFE lIFEIntEnS 
(zEn+)

wIntER EdItIon 
(zEn+)

naviac oproti výbave zen:

•	 	Multimediálny	a	navigačný	systém	R-Link	2,	displej	7"
•	Predné	a	zadné	parkovacie	senzory
•	 	Systém	varovania	pred	opustením	jazdného	pruhu	
•	 Systém	sledovania	únavy	vodiča
•	Vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	sklopné
•	 	Posuvná	vysoká	stredová	konzola	medzi	prednými	
sedadlami	kombinácia	látkového	čalúnenia	s	koženkou

•	Osvetlenie	interiéru	Ambient	Lighting
•	Predné	hmlové	svetlomety

naviac oproti výbave zen:

•	Multimediálny	systém	R-Link	2,	displej	7"
•	Navigácia	pre	systém	R-Link	2
•	 	Sedadlo	vodiča	man.	nastav.	v	6	smeroch		
s	elektrickou	bedrovou	opierkou,	masážnou	
funkciou,	nastaviteľnou	dĺžkou	sedáku	a	odkladacím	
priestorom	pod	sedadlom

•	 	Sedadlo	spolujazdca	man.	nastav.	v	6	smeroch		
s	manuálnou	bedrovou	opierkou,	sklopné

•	 	Vrecká	na	zadnej	strane	predných	sedadiel		
a	komfortné	stolčeky	pre	cestujúcich	v	druhom	rade		

•	Pack winter iba 40 €

•	Čelné,	bočné	a	hlavové	airbagy
•	Tempomat	s	obmedzovačom	rýchlosti
•	 	Systém	rozpoznávanie	dopravných	značiek		
s	varovaním	o	prekročení	povolenej	rýchlosti

•	 	Active	Emergency	Braking	System	s	detekciou	
chodcov	

•	 	Dvojzónová	automatická	klimatizácia	
•	 	Rádio	(4,2"	displej,	podporuje	prehrávanie	MP3	
formátu,	vstup	USB	a	Jack,	Bluetooth	hands-free)

•	 	Prístrojový	štít	s	multifunkčným	farebným	TFT	
displejom	7

•	Poloautomatická	parkovacia	brzda
•	 	Hands-free	karta	Renault	s	funkciou	Welcome	
Scenario

•	 	Dažďový	senzor	vrátane	automatického	prepínania	
diaľkových	svetiel

•	 	LED	denné	svietenie	vr.	technológie	Edge	Light
•	Disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	20"

Platnosť cenníka od 1. 3. – 30. 4. 2019
 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.
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou uniCredit leasing Slovakia, a.s.

Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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CEnník
MotoR ZEN 	INTENS WINTER	EDITION*

tCe 115 GPF 19	390	€ – –

tCe 140 GPF 20	190	€ 22	190	€ 22	490	€

 tCe 140 GdF EdC – 23	990	€ –

tCe 160 GPF – 22	990	€ –

tCe 160 GdF EdC – 24	790	€ –

blue dCi 120 22	390	€ 24	390	€ –

blue dCi 120 EdC – 26	290	€

blue dCi 150 – 25	890	€ –

*  Ponuka Platí lEn do vyPREdanIa SkladovýCh záSob

zíSkaJtE bonuS
v hodnotE 800 €

PRI výkuPE váŠho  
StaRÉho vozIdla

bonuS 800 € 
na vybRanÉ SkladovÉ vozIdlá  
vIaC na 
www.REnaultbEzCakanIa.Sk*

využItE Ponuku  
znaČkovÉho FInanCovanIa  
od REnault FInanCE

FaIR lízInG
s 0% poplatkom
a úrokom už od 0 %

CElkovÉ zvýhodnEnIE až 1 600 €



zen Intens winter Edition
PakEty
Pack R-link 	
Multimediálny	systém	R-Link	2,	displej	7",	Navigácia	pre	systém	R-Link	2,	Hudobný	systém	Arkamys,	
Prístup	k	online	aplikáciám	pre	systém	R-Link	2,	Mapové	pokrytie	celej	Európy,	Systém	varovania	pred	
opustením	jazdného	pruhu

800	€ • •

Pack Multimédiá	
Multimediálny	systém	R-Link	2,	displej	7",	Hudobný	systém	Arkamys,	Systém	varovania	pred	
opustením	jazdného	pruhu

400	€ • •

Pack Parking	
Predné	a	zadné	parkovacie	senzory,	Vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	sklopné,	Zásuvka	na	12	V	
v druhom	rade,	Posuvná	vysoká	stredová	konzola,	Slnečné	záclonky	na	zadných	oknách	v	druhom	rade

550	€ - -

Pack City	
Systém	sledovania	mŕtveho	uhla,	Easy	Park	Assist	(360°	parkovacie	senzory,	zadná	parkovacia	kamera	
a inteligentný	parkovací	asistent	–	pozdĺžny,	kolmý	a	uhlový)

- 650	€ -

Pack Modularita	
Sedadlo	vodiča	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch	s	manuálnou	bedrovou	opierkou	a odkladacím	
priestorom	pod	sedadlom,	Sedadlo	spolujazdca	manuálne	nastaviteľné	v 6 smeroch,	sklopné,	Vrecká	na	
zadnej	strane	predných	sedadiel,	Stolíky	Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	sedadiel,	Zadné	
sedadlá	delené	v	pomere	1/3-2/3	so	stredovou	lakťovou	opierkou	a	funkciou	One	Touch,	záchytná	sieť	do	
batožinového	priestoru,	zásuvka	Easy	Life	pred	spolujazdcom	
(dostupné	iba	pre	skladové	vozidlá)

600	€ - -

Pack komfort	
Sedadlo	vodiča	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch	s	manuálnou	bedrovou	opierkou	a odkladacím	
priestorom	pod	sedadlom,	Sedadlo	spolujazdca	manuálne	nastaviteľné	v 6 smeroch,	sklopné,	
Vrecká	na	zadnej	strane	predných	sedadiel,	Stolíky	Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	
sedadiel,	Vyhrievanie	predných	sedadiel	
(nutné	s	Pack	R-Link	alebo	Pack	Multimédiá)

400	€ - -

Pack komfort Plus	
Sedadlo	vodiča	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch	s	elektrickou	bedrovou	opierkou,	masážnou	
funkciou,	nastaviteľnou	dĺžkou	sedáka	a	odkladacím	priestorom	pod	sedadlom,	Sedadlo	
spolujazdca	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch	s	manuálnou	bedrovou	opierkou,	sklopné,	Vrecká	
na	zadnej	strane	predných	sedadiel,	Stolíky	Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	sedadiel,	
Ostrekovače	predných	svetlometov,	Vyhrievané	predné	sedadlá

- 600	€ -

Pack leather	
Sedadlo	vodiča	elektricky	nastaviteľné		v	8	smeroch	s	elektrickou	bedrovou	opierkou,	pamäťou,	
masážnou	funkciou,	nastaviteľnou	dĺžkou	sedáka	a	odkladacím	priestorom	pod	sedadlom,	Sedadlo	
spolujazdca	elektricky	nastaviteľné		v	8	smeroch	s	elektrickou	bedrovou	opierkou,	pamäťou,	
masážnou	funkciou	a	nastaviteľnou	dĺžkou	sedáka,	Vrecká	na	zadnej	strane	predných	sedadiel,	
Stolíky	Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	sedadiel,	Hlavové	opierky	Relax	na	predných	
a 3 zadných	sedadlách,	Ostrekovače	predných	svetlometov,	Vyhrievané	predné	sedadlá,	Stolíky	
Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	sedadiel	(nutné	s	koženým	čalúnením,	na	Intens	nie	je	
možné	kombinovať	s	Pack	Komfort	Plus)	

- 800	€ -

Pack Safety Plus	
Safe	Distance	Warning,	Adaptívny	tempomat
(nie	je	možné	pre	motorizáciu	TCe	140	GPF,	Blue	dCi	120	a	Blue	dCi	120	EDC)

- 240	€ -

Pack winter
(Ostrekovače	predných	svetlometov,	Vyhrievané	predné	sedadlá)
(nie	je	možné	s	Pack	Leather	a	s	koženým	čalúnením)

- Pack	Komfort	Plus	/	
Leather 40 €

Pack Premium
(Elektrochromatické	vnútorné	spätné	zrkadlo,	Panoramatické	strešné	okno	fixné	s	elektricky	
ovládanou	clonou);	(nutné	s	strešnými	lištami)

- 490	€ -

Pack techno 
Svetlomety	LED	Pure	Vision,	Head-up	displej - 850	€ -

•	 v	sérii

volItEĽná výbava



zen Intens winter Edition
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 • • •
Predné	airbagy	na	strane	vodiča	a	spolujazdca	(s	možnosťou	deaktivácie	airbagu	spolujazdca) • • •
Bočné	airbagy	chrániace	hrudník	na	strane	vodiča	a	spolujazdca • • •
Hlavové	airbagy	pre	prvý	a	druhý	rad	sedadiel • • •
Trojbodové	bezpečnostné	pásy	s	automatickými	predpínačmi	a	nastaviteľnou	výškou	na	predných	
sedadlách • • •

Trojbodové	bezpečnostné	pásy	v	druhom	rade	s	predpínačmi	pre	bočné	sedadlá • • •
Systém	kontroly	zapnutia	bezpečnostných	pásov	na	všetkých	sedadlách • • •
Systém	ISOFIX	–	príprava	na	upevnenie	detskej	sedačky	na	sedadle	spolujazdca	a zadných	bočných	
sedadlách • • •

Rozsvietenie	výstražných	svetiel	v	prípade	núdzového	brzdenia	alebo	nehody • • •
Tempomat	s	obmedzovačom	rýchlosti • • •
Adaptívny	tempomat	s	obmedzovačom	rýchlosti	(nie	je	možné	pre	motorizáciu	TCe	140	GPF,		
Blue	dCi	120	a	Blue	dCi	120	EDC) - Pack	Safety	Plus -

Head-up	displej - Pack	Techno -
Systém	sledovania	mŕtveho	uhla - Pack	City -
Systém	sledovania	únavy	vodiča - • •

Systém	varovania	pred	opustením	jazdného	pruhu Pack	R-Link	/	
Multimédiá • •

Systém	rozpoznávania	dopravných	značiek	s	varovaním	o	prekročení	povolenej	rýchlosti • - -
Systém	rozpoznávania	dopravných	značiek	s	varovaním	o	prekročení	povolenej	rýchlosti	
s integrovanými	rýchlostnými	limitmi	z	navigácie - • •

Predný	protikolízny	systém • • •
Active	Emergency	Braking	System	s	detekciou	chodcov • • •
Safe	Distance	Warning - Pack	Safety	Plus -
vonkaJŠí vzhĽad
Vonkajšie	spätné	zrkadlá	vo	farbe	karosérie	alebo	vo	farbe	strechy	v	prípade	dvojfarebnej	karosérie • • •
Vonkajšie	kľučky	dverí	vo	farbe	karosérie/vo	farbe	karosérie	s	dekoratívnym	chrómovaným	prvkom •	/	- -	/	• -	/	•
Strešné	lišty 250	€ 250	€ 250	€
Disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	20",	dizajn	Silverstone • - -
Disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	20"	s	prídavnými	okrasnými	prvkami,	dizajn	Exception - • •
Metalický	lak	Sivá	Platine,	Sivá	Cassiopée,	Čierna	Etoile,	Béžová	Dune,	Modrá	Cosmos,	Modrá	
Celeste,	Červená	Carmin,	Hnedá	Vison 550	€ 550	€ 550	€

Špeciálny	metalický	lak	Biela	Nacré 750	€ 750	€ 750	€
Jednofarebná	karoséria • • •
Dvojfarebná	karoséria 400	€ 400	€ 400	€
vnÚtoRný vzhĽad
Tmavý	interiér • • •
Látkové	čalúnenie	tmavé	Zen • - -
Kombinácia	látkového	čalúnenia	s	koženkou,	tmavosivé/čierne - • •
Kožené	čalúnenie	Carbone	čierne	(nutné	s	Pack	Leather) - 950	€ -
Kožené	čalúnenie	svetlosivé	(nutné	s	Pack	Leather) - 950	€ -
vIdItEĽnoSť a oSvEtlEnIE
Predné	svetlomety	LED	PURE	VISION® - Pack	Techno -
Denné	svietenie	LED	vrátane	technológie	Edge	Light • • •
Predné	hmlové	svetlomety - • •

Ostrekovače	predných	svetlometov - Pack	Komfort	Plus	/	
Leather Pack	Winter

Vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	nastaviteľné	a	vyhrievané • - -
Vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	nastaviteľné,	vyhrievané	a	sklopné Pack	Parking • •
Panoramatické	strešné	okno	fixné	s elektricky	ovládanou	clonou	(nutné	s	strešnými	lištami) - Pack	Premium -
Tónované	sklá • • •
Zatmavené	zadné	okná - • •
Dažďový	a	svetelný	senzor	vrátane	automatického	prepínania	diaľkových	svetiel • • •
Elektrochromatické	vnútorné	spätné	zrkadlo - Pack	Premium -
Osvetlenie	interiéru	Ambient	Lighting - • •
•	 v	sérii
0	€	-	voliteľné	za	0	€

volItEĽná výbava



volItEĽná výbava

zen Intens winter Edition
RIadEnIE
Elektrický	posilňovač	riadenia	s	variabilným	účinkom • • •
Poloautomatická	parkovacia	brzda • • •
Systém	Renault	Multi-Sense®	(5	režimov	nastavenia	celého	vozidla) - • •
Predné	a	zadné	parkovacie	senzory Pack	Parking • •
Easy	Park	Assist	(360°	parkovacie	senzory,	zadná	parkovacia	kamera	a	inteligentný	parkovací	
asistent	–	pozdĺžny,	kolmý	a	uhlový) - Pack	City -

Palubný	počítač • • •
Ukazovateľ	optimálneho	rýchlostného	stupňa • • •
Imobilizér • • •
Súprava	na	opravu	pneumatík • • •
Rezerva 120	€ 120	€ 120	€
koMFoRt
Dvojzónová	automatická	klimatizácia • • •
Centrálne	zamykanie	s	diaľkovým	ovládaním • • •
Hands-free	karta	Renault	s	funkciou	Welcome	Scenario • • •
Predpríprava	na	alarm 80	€ 80	€ -
Výškovo	a	pozdĺžne	nastaviteľný	volant • • •
Volant	potiahnutý	kožou • • •
Elektrické	ovládanie	predných	okien	s	impulzným	ovládaním • • •
Elektrické	ovládanie	zadných	okien	s	impulzným	ovládaním • • •
Variant	pre	7	cestujúcich	-	dve	sklopné	sedadlá	v	treťom	rade 600	€ 600	€ 600	€
Sedadlo	vodiča	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch	s	manuálne	nastaviteľnou	bedrovou	opierkou	
a	odkladacím	priestorom	pod	sedadlom;	sedadlo	spolujazdca	manuálne	nastaviteľné	v	4	smeroch;	
vrecká	na	zadnej	strane	predných	sedadiel;	hlavové	opierky	na	predných	sedadlách	výškovo	nasta-
viteľné

• - -

Sedadlo	 vodiča	 manuálne	 nastaviteľné	 v	 6	 smeroch	 s	 manuálne	 nastaviteľnou	 bedrovou	 opierkou	
a odkladacím	priestorom	pod	sedadlom;	sedadlo	spolujazdca	nastaviteľné	v 6 smeroch,	sklopné;	vrecká	
na	zadnej	strane	predných	sedadiel;	Stolíky	Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	sedadiel;	hlavové	
opierky	na	predných	sedadlách	výškovo	nastaviteľné

Pack	Komfort - -

Sedadlo	vodiča	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch	s	manuálne	nastaviteľnou	bedrovou	opierkou	
a	odkladacím	priestorom	pod	sedadlom;	sedadlo	spolujazdca	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch,	
sklopné;	vrecká	na	zadnej	strane	predných	sedadiel;	hlavové	opierky	na	predných	sedadlách	výškovo	
nastaviteľné

- • -

Sedadlo	 vodiča	 manuálne	 nastaviteľné	 v	 6	 smeroch	 s	 elektricky	 nastaviteľnou	 bedrovou	 opierkou,	
masážnou	 funkciou,	 nastaviteľnou	 dĺžkou	 sedáka	 a	 odkladacím	 priestorom	 pod	 sedadlom;	 sedadlo	
spolujazdca	manuálne	nastaviteľné	v 6 smeroch	s	manuálne	nastaviteľnou	bedrovou	opierkou,	sklopné;	
vrecká	na	zadnej	strane	predných	sedadiel;	Stolíky	Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	sedadiel

- Pack	Komfort	Plus •

Sedadlo	vodiča	elektricky	nastaviteľné	v	8	smeroch	s	elektricky	nastaviteľnou	bedrovou	opierkou,	
pamäťou,	masážnou	funkciou,	nastaviteľnou	dĺžkou	sedáka	a odkladacím	priestorom	pod	sedadlom;	
sedadlo	 spolujazdca	 elektricky	 nastaviteľné	 v  8	 smeroch	 s	 elektricky	 nastaviteľnou	 bedrovou	
opierkou,	 pamäťou,	masážnou	 funkciou	 a  nastaviteľnou	 dĺžkou	 sedáka;	 vrecká	 na	 zadnej	 strane	
predných	sedadiel;	Stolíky	Easy	Life	vstavané	do	operadiel	predných	sedadiel;	hlavové	opierky	typu	
Relax	na	predných	sedadlách

- Pack	Leather -

Vyhrievanie	predných	sedadiel Pack	Komfort Pack	Komfort	Plus	/	
Leather Pack	Winter

Zadné	 sedadlá	 delené	 v	 pomere	 1/3-2/3	 so	 stredovou	 lakťovou	 opierkou;	 hlavové	 opierky	 na	 3	
zadných	sedadlách	výškovo	nastaviteľné • - -

Zadné	sedadlá	delené	v	pomere	1/3-2/3	so	stredovou	lakťovou	opierkou	a	funkciou	One	Touch;	hlavo-
vé	opierky	na	3	zadných	sedadlách	výškovo	nastaviteľné Pack	Modularita • -

Zadné	 sedadlá	 delené	 v	 pomere	 1/3-2/3	 so	 stredovou	 lakťovou	 opierkou	 a	 funkciou	 One	 Touch;	
hlavové	opierky	typu	Relax	na	3	zadných	sedadlách - Pack	Leather -

Sieť	do	batožinového	priestoru 200	€ 200	€ 200	€
Nízka	stredová	konzola	medzi	prednými	sedadlami	s	otvorenými	odkladacími	priestormi	a	držiakmi	
na	tégliky • - -

Posuvná	vysoká	stredová	konzola	medzi	prednými	sedadlami	s	uzavretými	odkladacími	priestormi	
a	držiakmi	na	tégliky Pack	Parking • •

Zásuvka	Easy	Life	pred	sedadlom	spolujazdca,	klimatizovaná	a	osvetlená Pack	Modularita • •
Slnečné	clony	vodiča	a	spolujazdca	s	kozmetickým	zrkadlom	/	s	osvetlením •	/	• •	/	• •	/	•
Slnečné	záclonky	na	zadných	oknách	v	druhom	rade Pack	Parking 80	€ -
Zásuvka	na	12	V	vpredu • • •
Zásuvka	na	12	V	vpredu	a	vzadu Pack	Parking • •
•	 v	sérii
0	€	-	voliteľné	za	0	€



volItEĽná výbava

zen Intens winter Edition
MultIMÉdIá
Prístrojový	štít	s	multifunkčným	farebným	displejom	TFT	7" • • •
Rádio	(displej	4,2",	podporuje	prehrávanie	formátu	MP3,	vstup	USB	a	Jack,	ovládanie	pod	volantom,	
Bluetooth	hands-free	s	funkciou	audiostreamingu,	6	reproduktorov) • - -

Multimediálny	systém	R-Link	2,	displej	7"	(hudobný	systém	Arkamys,	6	reproduktorov,	nastavenie	
asistenčných	 systémov	 vozidla	 –	 podľa	 špecifikácie	 vozidla,	 displej	 7",	 podporuje	 prehrávanie	
formátu	MP3,	vstupy	2	x	USB	a	1	x	Jack	vpredu,	vstupy	2	x	USB	(nabíjanie)	a	1	x	Jack	v	druhom	rade,	
ovládanie	rádia	pod	volantom,	hlasové	ovládanie,	Bluetooth	hands-free	s	funkciou	audiostreamingu)

Pack	R-Link	/	
Multimédiá • •

Multimediálny	systém	R-Link	2,	displej	8,7"	(hudobný	systém	Arkamys,	6	reproduktorov,	nastavenie	
asistenčných	 systémov	 vozidla	 –	 podľa	 špecifikácie	 vozidla,	 displej	 8,7",	 podporuje	 prehrávanie	
formátu	MP3,	vstupy	2	x	USB	a	1 x	Jack	vpredu,	vstupy	2	x	USB	(nabíjanie)	a	1	x	Jack	v	druhom	rade,	
ovládanie	rádia	pod	volantom,	hlasové	ovládanie,	Bluetooth	hands-free	s	funkciou	audiostreamingu)

- 300	€ -

Multimediálny	systém	R-Link	2,	Bose,	displej	8,7"	(hudobný	systém	Bose,12	reproduktorov	vrátane	
subwoofera,	zvukový	procesor	Bose,	6-kanálový	ekvalizér,	nastavenie	asistenčných	systémov	vozidla	–		
podľa	 špecifikácie	 vozidla,	 displej	 8,7",	 podporuje	 prehrávanie	 formátu	 MP3,	 vstupy	 2	 x	 USB		
a	1	x	Jack	vpredu,	vstupy	2	x	USB	(nabíjanie)	a	1	x	Jack	v	druhom	rade,	ovládanie	rádia	pod	volantom,	
hlasové	ovládanie,	Bluetooth	hands-free	s	funkciou	audiostreamingu)

- 750	€ -

Navigácia	pre	systém	R-Link	2	(navigačný	systém	s	dynamickým	plánovaním	trasy	podľa	aktuálnej	
dopravnej	situácie	TomTom	HD	Traffic	s	mapovým	pokrytím	Európy,	prístup	k online	aplikáciám)* Pack	R-Link • •

•	 v	sérii	

*		 mapové	podklady	pre	menšie	sídla	neobsahujú	s.č.

zMluvnÉ záRuky a SERvISnÉ zMluvy

Tce	115		
GPF

Tce	140		
GPF

Tce	160		
GPF Blue	dCi	120 Blue	dCi	150

zmluvná záruka Renault - 5 rokov / 100 000 km • • • • •
Servisná zmluva GaRanCIa PluS
(možnosť	dokúpenia	počtu	kilometrov	k	päťročnej	záruke)		
-	5	rokov	/	150	000	km*

299	€ 299	€ 299	€ 299	€ 299	€

Servisná zmluva EaSy SERvICE
(Zmluvná	záruka	+	pravidelné	servisné	prehliadky	predpísané	výrobcom)		
-	5	rokov	/	60	000	km

599 €
1	099	€

599 €
1	099	€

599 €
1	099	€

599 €
1	099	€

599 €
1	099	€

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

699 €
1	489	€

699 €
1	489	€

699 €
1	489	€

699 €
1	489	€

699 €
1	489	€

•	 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 / 100 000 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 599 €.



Alarm	-	s	modulom	proti	odtiahnutiu 219,00	€
Ochrana	hrany	batožinového	priestoru od	57,90	€
Vnútorné	prahy	dverí	s	nápisom	Renault	predné	-	nerezová	oceľ 98,90	€
Detská	sedačka	KidFix	Isofix	 239,00	€
Strešný	box	380	l	 349,00	€
Vaňa	batožinového	priestoru 86,90	€
Deliaca	mreža 139,00	€
Ochrana	batožinového	priestoru	EasyFlex 159,00	€
Hliníkové	strešné	tyče	QuickFix	-	na	pozdĺžne	strešné	tyče 199,00	€
Nosič	bicyklov	Express	Hang	On	na	ŤZ	-	3	bicykle 119,00	€
Držiak	telefónu	otočný 20,90	€
USB	nabíjačka		 20,90	€
Parkovací	asistent	-	zadný	alebo	predný 149,00	€
Súprava	povinnej	výbavy 39,90	€
Uvedené	ceny	príslušenstva	sú	vrátane	DPH	a	bez	montáže.	
Ceny	balíkov	príslušenstva	sú	uvedené	už	po	zľave	a	bez	montáže.	

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

balíky PRíSluŠEnStva

výbER z oRIGInálnEho PRíSluŠEnStva REnault

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Hliníkové	strešné	tyče	QuickFix,	vaňa	batožinového	priestoru,	
gumové	koberce	s	vysokým	okrajom.
Cena 280 €

Parkovacia	kamera	-	zadná,	Textilné	koberce	Comfort,	Zásterky	
štandard.
	 Cena 214 €



SAMOSTATNá	PNEU KOMPLETNé	KOLESO	
S PLECHOVýM	DISKOM

KOMPLETNé	KOLESO	
S HLINíKOVýM	DISKOM

Nokian	WR	D4	195/55	R20	95H e B d B b 1-69 134,90
246,76

244,90
392,66

393,90
541,66

Quartz

Montáž 	• 	• 	•
Ventilky	TPMS - 	• 	•
Ozdobné	kryty	kolies	/	Stredové	krytky - 	• 	•
Rozšírená	garancia	na	pneumatiku - - 	•

WR	D4 Quartz

Ponuka	platí	od	1.	8.	do	31.	3.	2019	alebo	do	vypredania	zásob	u	participujúcich	partnerov	Renault.	Montáž	zahŕňa	prácu	a	drobný	materiál	(ventilky,	závažia).	
Ozdobné	 kryty	 kolies	 /	 stredové	 krytky	 sú	poskytnuté	podľa	aktuálnej	 dostupnosti.	Rozšírená	garancia	na	pneumatiku	 je	poskytnutá	po	dobu	 jedného	
roka	od	kúpy	pneumatiky	na	neúmyselné	a	neopraviteľné	poškodenie	pneumatiky	 (napr.	prierazy,	prepichnutie	pod.).	Zákazníkovi	v	takom	prípade	bude	
ponúknutá	nová	pneumatika.	Kompletnú	ponuku	diskov	získate	u	svojho	predajcu.

•	Zahrnuté	v	ceně	pneumatiky	alebo	kompletného	kolesa.

e =	valivý	odpor
d =	brzdové	vlastnosti	na	mokre
b =	trieda	hlučnosti	-	vonkajšiu	hlučnosť	v	dB

akCIová Ponuka zIMnÉho vybavEnIa



MotoRIzáCIE tCe 115 GPF tCe 140 GPF tCe 140 GPF EdC tCe 160 GPF tCe 160 GPF EdC

Typ	prevodovky manuálna	6-stup. manuálna	6-stup. Dvouspojková	EDC	-	
7-stup.	automatická manuálna	6-stup. Dvouspojková	EDC	-	

7-stup.	automatická
Zdvihový	objem	(cm3) 1	333 1	333 1	333 1	333 1	333
Palivo benzín benzín benzín benzín benzín
Počet	valcov/ventilov 4	/	16 4/16 4/16 4/16 4/16
Typ	vstrekovania priame priame priame priame priame
Maximálny	výkon	(kW/k)	pri	otáčkach	(ot./min) 85	/	115	pri	4	500 103/140	pri	5	000 103/140	pri	5	000 117/160	pri	5	500 117/160	pri	5	500
Maximálny	krútiaci	moment	(Nm)	pri	otáčkach	
(ot./min) 220	pri	1	500 240	pri	1	600 240	pri	1	600 260	pri	1	750 270	pri	1	800

Emisná	norma Euro	6 Euro	6 Euro	6 Euro	6 Euro	6
PnEuMatIky*
Disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	20" 195/55	R20 195/55	R20 195/55	R20 195/55	R20 195/55	R20
výkony
Zrýchlenie	0	–	100	km/h	(s) 11,3 10,6 9,9 10,2 9,5
Maximálna	rýchlosť	(km/h) 190 197 199 207 208
SPotREba a EMISIE**
Mestská	premávka	/	mimomestská	premávka	/	
priemerná	spotreba	(l)

7,6	-	7,7	/	5,0	-	5,3	/	
6,1	-	6,2

7,4	-	7,6	/	5,1	-	5,3	/	
6,1	-	6,2

6,9	-	9,2	/	5,1-6,0	/	
5,8	-	7,1

7,6	-	7,7	/	5,0	-	5.3	/	
6,1	-	6,2

7,2	-	8,6	/	5,0	-	5,8	/	
5,8		-	6,8

Emisie	CO2	(g/km) 139		-	141 139		-	141 132	-	162 139		-	141 132	-	156
Objem	palivovej	nádrže 53 53 53 53 53
RozMERy a hMotnoStI***
Objem	batožinového	priestoru	celkový	(	dm3),		
metóda	VDA 718	/	533 718	/	533 718	/	533 506 718	/	533

Maximálny	objem	batožinového	priestoru	so	
sklopenými	zadnými	sedadlami	(dm3),	metóda	VDA 1	901	/	1	737 1	901	/	1	737 1	901	/	1	737 1	554 1	901	/	1	737

Prevádzková	hmotnosť	(kg) 1	603 1	604 1	674 1654 1	678
Maximálne	užitočné	zaťaženie 415 415 490 490 490
Maximálna	povolená	celková	hmotnosť	(kg) 2	018 2	019 2	164 2144 2	168
Maximálna	povolená	hmotnosť	jazdnej	súpravy 3	518 3	519 3	664 3644 3	668
Maximálna	povolená	hmotnosť	brzdeného	prívesu	(kg) 1	800 1	800 1	800 1800 1	800
Maximálna	povolená	hmotnosť	nebrzdeného	prívesu	(kg) 745 750 750 745 750

tEChnICkÉ ÚdaJE a RozMERy

Od septembra 2018 prechádzajú všetky nové vozidlá skúškou podľa protokolu WLTP (nový celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Pre lepšie 
pochopenie bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sú hodnoty spotreby paliva a emisie výfukových plynov testované v rámci WLTP spätne prekladané do starého 
protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto prechodné obdobie potrvá do konca roka 2018. Ďalšie informácie nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy záležia od vybratej verzie alebo príplatkovej výbavy. Viac informácií vám poskytne 
predajca.

**  Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na homologizáciu vozidla a slúžia na 
porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže líšiť od týchto údajov v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, 
poveternostných podmienok a profilu trasy. 

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

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.

1 660 mm

1 602 mm
1 866 mm
2 128 mm

4 634 mm
2 804 mm 899 mm931 mm 1 036 mm

1 596 mm

1 087 mm



MotoRIzáCIE blue dCi 120 blue dCi 120 EdC blue dCi 150

Typ	prevodovky manuálna	6-stup. Dvouspojková	EDC
6stup.	automatická manuálna	6-stup.

Zdvihový	objem	(cm3) 1	749 	1	749 1	749

Palivo nafta 	nafta nafta

Počet	valcov/ventilov 4/16 	4	/	16 4/16

Typ	vstrekovania Common	Rail 	Common	Rail Common	Rail

Maximálny	výkon	(kW/k)	pri	otáčkach	(ot./min) 88/120	pri	3	500 88	/	120	pri	3	500 110/150	pri	3	500

Maximálny	krútiaci	moment	(Nm)	pri	otáčkach	(ot./min) 300	pri	1	750 300	při	1	750 340	pri	1	750

Emisná	norma Euro	6 Euro	6 Euro	6

PnEuMatIky*

Disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	20" 195/55R20 195	/	55R20 195/55R20

výkony

Zrýchlenie	0	–	100	km/h	(s) 14,5 N/C 12,4

Maximálna	rýchlosť	(km/h) 193 N/C 208

SPotREba a EMISIE**

Mestská	premávka	/	mimomestská	premávka	/	priemerná	
spotreba	(l) 5,8	-	5,9	/	4,2	-	4,3	/	4,8	-	4,9 5,5	-	5,8	/	4,3	-	4,3	/	4,8	-	4,9 5,8	-	5,9	/	4,2	-	4,3	/	4,8	-	4,9

Emisie	CO2	(g/km) 127	-	129 126	-	129 127	-	129

Objem	palivovej	nádrže 53 53 53

RozMERy a hMotnoStI***

Objem	batožinového	priestoru	celkový	(	dm3),	metóda	VDA 718-189 718-189 718-189
Maximálny	objem	batožinového	priestoru	so	sklopenými	zadnými	
sedadlami	(dm3),	metóda	VDA 1	147-227 1	147-227 1	147-227

Prevádzková	hmotnosť	(kg) 1	800 1	831 1	801

Maximálne	užitočné	zaťaženie 490 490 490

Maximálna	povolená	celková	hmotnosť	(kg) 2	290 2	321 2	291

Maximálna	povolená	hmotnosť	jazdnej	súpravy 3	790 3	821 3	791

Maximálna	povolená	hmotnosť	brzdeného	prívesu	(kg) 1	800 1	800 1	800

Maximálna	povolená	hmotnosť	nebrzdeného	prívesu	(kg) 750 750 750

tEChnICkÉ ÚdaJE a RozMERy

Od septembra 2018 prechádzajú všetky nové vozidlá skúškou podľa protokolu WLTP (nový celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Pre lepšie 
pochopenie bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sú hodnoty spotreby paliva a emisie výfukových plynov testované v rámci WLTP spätne prekladané do starého 
protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto prechodné obdobie potrvá do konca roka 2018. Ďalšie informácie nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy záležia od vybratej verzie alebo príplatkovej výbavy. Viac informácií vám poskytne 
predajca.

**  Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na homologizáciu vozidla a slúžia na 
porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže líšiť od týchto údajov v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, 
poveternostných podmienok a profilu trasy. 

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

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

Reprezentatívny príklad financovania pre Renault GRAND SCENIC Zen TCe 115 GPF platí pri financovaní Fair Lízing: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného 
lízingu s 0 % úrokom  na 3 roky a pri financovanej hodnote  10 664,50 €  zaplatíte 36 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 331,75 €. Poplatok za 
spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 8,03 %. Celková čiastka s havarijným poistením, 
ktorú 36 splátkami zaplatíte je 12 004,30 €.

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.

1 660 mm

1 602 mm
1 866 mm
2 128 mm

4 634 mm
2 804 mm 899 mm931 mm 1 036 mm

1 596 mm

1 087 mm


