
FINANCOVANIE 103%
S RENAULT FINANCE  
PREPLATÍTE IBA 3% Z CENY VOZIDLA1) 

PONUKA SA VZŤAHUJE LEN NA PODNIKATEĽOV A FIRMY

CENNÍK
MOTOR BUSINESS COOL COOL MAXI

Blue dCi 80 16 600 € – –

Blue dCi 95 – 18 550 € 20 550 €

Blue dCi 115 – 19 350 € 21 350 €

Platnosť cenníka od 21.4.2020.  20200422-34
1)  Platí pri akontácií 35% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované 

spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Euro 5

Renault
KANgOO ExPRESS

RENAULT KANgOO ExPRESS 
Blue dCi 80 Business
 
UŽ OD 12 590 €
UVEDENá CENA PLATÍ PRE FIREMNýCH KLIENTOV PRI 
KúPE 1 VOZIDLA



KANGOO EXPRESS Business Cool Cool Maxi
BALÍKY VýBAV
Pack Presklenie 1 (zadné dvere otvárateľné do 180° uhla, presklenené s vyhrievaným 
sklom a zadným stieračom, ľavá predná časť nákladového priestoru s fixným oknom, 
pravé posúvacie dvere s fixným oknom, presklenené boky vzadu fixné) 

400 € 400 € -

Pack Presklenie 2 (zadné vyklápacie dvere presklenené s vyhrievaným sklom a zadným 
stieračom, ľavá predná časť nákladového priestoru s fixným oknom, pravé posúvacie 
dvere s fixným oknom, presklenené boky vzadu fixné) 

400 € 400 € -

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 • • •

Predný airbag na strane vodiča • • •
Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca 240 € 240 € 240 €
Bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (nutné kombinovať s airbagmi vodiča 
a spolujazdca a pozdĺžne a výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča) 200 € 200 € 200 €

Bezpečnostné pásy vpredu: výškovo nastaviteľné, trojbodové, s predpínačom 
a obmedzovačom sily • • •

Bezpečnostné pásy vzadu: trojbodové na všetkých miestach, s obmedzovačom sily - - -
Výškovo nastaviteľné bezpečnostné opierky hlavy na všetkých sedadlách • • •
VONKAJŠÍ VZHĽAD
Oceľové kolesá 15" • • •
Okrasné kryty kolies mini • - -
Okrasné kryty kolies Egée 40 € • •
Disky kolies z ľahkej zliatiny 15" Aria - 350 € 350 €
Vonkajší vzhľad: predný a zadný nárazník v čiernej farbe, kryty vonkajších spätných 
zrkadiel v čiernej farbe, prvky nad zadnými skupinovými svetlami v čiernej farbe, 
koľajnice bočných posuvných dverí bez krytu

• • •

Metalický lak 370 € 370 € 370 €
Tónované sklá • • •
Zatmavené zadné okno (na Business a Cool nutné kombinovať so zadnými 
presklenými dverami otvárateľnými do 180° s vyhrievaným sklom a zadným stieračom 
alebo zadnými presklenými výklopnými dverami s vyhrievaným sklom  
a stieračom, na Cool Maxi nutné kombinovať s balíkom Presklenie 1)

120 € 120 € 120 €

INTERIÉR
Tmavý interiér Carbone v kombinácii so sivou farbou • • •
Látkové čalúnenie Standard • • •
Úložný priestor nad hlavami vodiča a spolujazdca - 80 € 80 €
Otvorený úložný priestor nad hlavami vodiča a spolujazdca • • •
Uzatvárateľný úložný priestor medzi sedadlom vodiča a spolujazdca 60 € 60 € 60 €
Otvorená schránka pred spolujazdcom • • •
Uzatvárateľná schránka pred spolujazdcom - 40 € 40 €
Čalúnenie stropu v priestore pre posádku • • •
VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
Automatické rozsvietenie svetiel pri naštartovaní 40 € 40 € 40 €
Predné hmlové svetlomety - 150 € 150 €
RIADENIE
Asistent rozjazdu do kopca • • •
Systém kontroly príľnavosti Extended Grip • • •
Elektronický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • • •
Palubný počítač • • •
Systém Eco-mode • • •
Rezerva • • •
Zadné kotúčové brzdy 80 € 80 € •
SEDADLá
Pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča • • •
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 100 € 100 € 100 €
Dvojmiestna lavica spolujazdca (bez úložného priestoru medzi sedadlom vodiča
a spolujazdca) Na Cool Maxi nutné s ľavou prednou časťou nákladového priestoru 
plnou

280 € 280 € 280 €

Pozdĺžne nastaviteľné sedadlo spolujazdca • • •
Sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúce prevoz dlhých predmetov (nutné 
s uzatvárateľným úložným priestorom medzi sedadlom vodiča a spolujazdca 
s funkciou lakťovej opierky alebo s drôtenou variabilnou delenou prepážkou)

200 € 200 € 200 €

3 miesta v druhom rade sedadiel, operadlo zadných sedadiel sklopné, delené 
v pomere 1/3 - 2/3, umožňujúce rovnú nákladovú plochu - - -

•	 v sérii

VýBAVA



VýBAVA

KANGOO EXPRESS Business Cool Cool Maxi
KOMFORT
Manuálna klimatizácia 1 000 € • •
Elektricky ovládané okná vpredu - • •
Impulzné ovládanie okna vodiča - 80 € 80 €
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá (asférické na strane vodiča) 
a ukazovateľ vonkajšej teploty - • •

Výškovo nastaviteľný volant • • •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním na kľúči • • •
Kľúč s 2 tlačidlami (zamykanie/odomykanie) • • •
Alarm 280 € 280 € 280 €
Zadné parkovacie senzory - 250 € 250 €
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti (na Business nutné kombinovať s rádiom CD 
MP3 Bluetooth® USB Jack, ovládaním pod volantom, integrovaným displejom) 200 € 200 € 200 €

Vyhrievané predné sedadlá (na Cool Maxi nutné kombinovať s pozdĺžne a výškovo 
nastaviteľným sedadlom vodiča, ľavými posuvnými dverami s fixným oknom alebo 
s pozdĺžne a výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča, ľavými a pravými posuvnými 
dverami s otvárateľným oknom; v prípade dvojmiestnej lavice spolujazdca je 
vyhrievané iba sedadlo vodiča)

- 200 € 200 €

MULTIMÉDIá
Rádio CD MP3 Bluetooth® USB Jack, ovládanie pod volantom, integrovaný displej • • •
Multimediálny systém R-Link Evolution s integrovanou navigáciou TomTom® 
(7" dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX 
vstup, ovládanie pod volantom) s mapovým pokrytím celej Európy
S predplateným pripojením a online dopravným spravodajstvom na 3 roky

- 750 € 750 €

NáKLADOVý PRIESTOR
Plechová prepážka plná • • •
Plechová prepážka s oknom 40 € 40 € 40 €
Variabilná delená prepážka, drôtená (nutné kombinovať so sklopným sedadlom 
spolujazdca umožňujúcim prevoz dlhých predmetov) 200 € 200 € 200 €

Bez prepážky oddeľujúcej nákladový priestor - - -
Ľavá predná časť nákladového priestoru plná • • 0
Ľavá predná časť nákladového priestoru s fixným oknom Pack Presklenie 1, 2 Pack Presklenie 1, 2 -
Ľavé posuvné dvere plné (nie je možné s pravou prednou plnou časťou nákladového 
priestoru) - 300 € •

Pravá predná časť nákladového priestoru plná (nie je možné s ľavými posuvnými 
dverami plnými) • 0 -

Pravé plné posuvné dvere 300 € • •
Pravé posuvné dvere s fixným oknom Pack Presklenie 1, 2 Pack Presklenie 1, 2 -
Plné boky vzadu • • •
Presklenené boky vzadu Pack Presklenie 1, 2 Pack Presklenie 1, 2 -
Zadné plechové dvere otvárateľné do 180° • • •
Zadné presklenené dvere otvárateľné do 180° s vyhrievaným sklom a zadným 
stieračom 200 € 200 € -

Zadné výklopné dvere presklenené s vyhrievaným sklom a stieračom 160 € 160 € -
Gumová podlaha nákladového priestoru 100 € • •
Drevená podlaha (nie je možné s kompletnou ochranou bokov nákladového priestoru) 300 € 300 € 300 €
Ochrana bokov nákladového priestoru mini • • •
Kompletná ochrana bokov nákladového priestoru (nie je možné s drevenou podlahou) - 120 € 120 €
Upevňovacie oká v nákladovom priestore (nie je možné s drevenou podlahou) 30 € • 30 €
Osvetlenie nákladového priestoru • • •
Zvýšené užitočné zaťaženie 250 € 250 € -
ExTERIÉR
Ťažné zariadenie 450 € 450 € -
DOPLNKY PRE KAROSáRSKE PRESTAVBY
Multiplexná adaptačná jednotka 160 € 160 € 160 €
Káble na prestavbu 140 € 140 € 140 €
•	 v sérii
0 – voliteľné za 0 €



VONKAJŠIE ROZMERY Express Express Maxi
Dĺžka 4 282 4 666
Šírka bez / so spätnými zrkadlami 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
Výška nezaťaženého vozidla 1 805 1 810
Dĺžka predného previsu 875 875
Dĺžka zadného previsu 810 810
Rázvor 2 697 3 081
Svetlá výška 157 170
NáKLADOVý PRIESTOR (vnútorné rozmery)
Objem – základné usporiadanie (m3) 3,0 4,0
Objem – maximálny (m3) 3,5 4,6
Dĺžka (vo výške podlahy) 1 731 2 115
Dĺžka vo výške 0,4 m 1 476 1 862
Maximálna šírka 1 219 1 219
Šírka medzi podbehmi kolies 1 045 1 045
Výška 1 251 1 252
ZADNÉ DVERE
Výška hrany nákladového priestoru 558 575
Výška vstupu do nákladového priestoru 1 129 1 129
Šírka vstupu do nákladového priestoru 1 141–1 219 1 141–1 219

Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI Express Express Maxi
Maximálna povolená hmotnosť1) 1 980–2 100 2 100–2 200
Pohotovostná hmotnosť 1 309–1 523 1 406–1 560
Prevádzková hmotnosť1), 2) 1 384–1 628 1 481–1 635
Max. užitočné zaťaženie3) 652–786 674–794
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu4) 690–700 740–750
Max. hmotnosť brzdeného prívesu4) 1 050 1 050

1) Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.
2) Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %).
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 %.
Hodnoty uvádzané v kg.

ROZMERY

HMOTNOSTI



TECHNICKÉ úDAJE

MOTORIZáCIA dCi 80 S&S dCi 95 S&S dCi 115 S&S
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ vstrekovania

Common 
rail s turbom 
s variabilnou 
geometriou

Common 
rail s turbom 
s variabilnou 
geometriou

Common 
rail s turbom 
s variabilnou 
geometriou

Turbokompresor jednoduché turbo jednoduché turbo jednoduché turbo
Maximálny výkon kW (k) 59 (80) 71 (95) 85 (115)
- pri otáčkach / min 3 750 3 750 3 750
Maximálny krútiaci moment Nm 210 230 260
- pri otáčkach / min 1 750 1 750 1 750
Počet valcov 4 4 4
Počet ventilov 8 8 8
Zdvihový objem 1 461 1 461 1 461
Systém Stop&Start / Filter pevných častíc •	/	• •	/	• •	/	•
Prevodovka Manuálna 6-stup. Manuálna 6-stup. Manuálna 6-stup.
Servisný interval 30 000 km / 2 roky 30 000 km / 2 roky 30 000 km / 2 roky
VýKON
Maximálna rýchlosť (km/h, EXPRESS/EXPRESS MAXI) 154 / - 163 / 163 174 / 174
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s, EXPRESS/EXPRESS MAXI) 15,2 / - 12,3 / 13,2 9,9 / 10,6
SPOTREBY A EMISIE (WLTP, Vlow)
Kombinovaná (l/100 km) 5,3 5,7 5,3
Emisie CO2 (g/km) 140 142 141
Objem palivovej nádrže (l) 60 60 60
Objem nádrže AdBlue (l) 17,4 17,4 17,4
ROZMERY PNEUMATÍK**
Sériovo verzia Express 195/65 R15 91T 195/65 R15 91T 195/65 R15 91T
Sériovo verzia Express Maxi 195/65 R15 95T 195/65 R15 95T 195/65 R15 95T

SERVISNÉ ZMLUVY

Blue dCi 80 Blue dCi 95 Blue dCi 115

gARANCE PLUS (odstránenie mechanických, elektrických a elektronických porúch  
a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)
3 roky / 100 000 km 149 € 149 € 149 €
4 roky / 150 000 km 349 € 349 € 349 €
EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE)

3 roky /100 000 km 469 €
1 059 €

469 €
1 059 €

469 €
1 059 €

4 roky /150 000 km 1 099 € 
2 319 €

1 099 € 
2 319 €

1 099 € 
2 319 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCE 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.



*  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na 
porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, 
poveternostných podmienkach a pforile trasy. Údaje o spotrebe sa môžu mierne líšiť.

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

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 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.

Ťažné zariadenie (Labutí krk) 278,90 €
Alarm 259,00 €
Zadný parkovací asistent 159,00 €
Držiak telefónu otočný 20,90 €
Chladiaci box 24 litrov 109,00 €
Súprava povinnej výbavy Renault (autolekárnička, pracovné rukavice, lano, výstražná vesta a trojuholník) 39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva a balíkov príslušenstva sú po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Detailné informácie o kompletnej ponuke Vám poskytne Váš predajca 
Renault.

USINESS PACK USINESS PACKL1 L2

Strešná galéria oceľová, ťažné zariadenie Labutí krk vr. 7-pin 
kabeláže, gumové koberce Novestra.

Cena 664 €

Strešná galéria oceľová, ťažné zariadenie Labutí krk vr. 7-pin 
kabeláže, gumové koberce Novestra.

Cena 648 €

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

 VýBER Z ORIgINáLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

 BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA


