
Platnosť cenníka od 1. 7. do 31. 8. 2021.

Nový Renault EXPRESS VAN 
už od 10 450 € bez DPH
Uvedená cena platí  
pre firemných klientov  
pri kúpe 1 vozidla

Financovanie 103 %
Značkové financovanie 
Renault Finance  
s preplatením iba 3 %*

RENAULT  
EXPRESS VAN

NOVÝ



Cenník BUSINESS COOL

Motor

1.3 TCe 100 11 000 € 11 800 €

1.5 Blue dCi 75 Eco leader 12 000 € 12 800 €

1.5 Blue dCi 75 12 000 € 12 800 €

1.5 Blue dCi 95 – 13 300 €

  
Platnosť cenníka od 1. 7. do 31. 8. 2021. Uvedené ceny sú bez DPH. 20210629–13
*  Platí pri akontácií 30 % a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie 

poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

www.renault.sk

LIFE LIFEBUSINESS COOL (BUSINESS +)

• 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

•  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

Sledujte nás na sociálnych sieťach



RENAULT 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. 



VOLITEĽNÁ VÝBAVA

BUSINESS COOL
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 VideView 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 VideView 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 VideView pre sledovanie  
mŕtveho uhlu, multimediálny systém Easy Link s navigáciou, zadné parkovacie senzory, 
zadná parkovacia kamera)

PCU86 - 980 €

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

PCU82 - 1 100 €

Pack Outdoor (Systém kontroly trakcie Extended Grip, kovová ochrana pod motorom,  
celoročné pneumatiky) PCV52 - 322 €

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 €/Paket
E-Call - systém pre privolanie pomoci v prípade nehody RCALL • •
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 - 150 € 150 €
Metalický lak alebo farba karosérie mimo štandardnej ponuky - 370 € 370 €
Predný a zadný nárazník v čiernej farbe - • •
Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí v čiernej farbe - • •
Koľajnice bočných posuvných dverí bez krytu - • •
INTERIÉR
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 - • •
Držiak na smartphone (k dispozícii od júla 2021) SACTEL 30 € 30 €
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 €

*) Vo výbave Business je nutné rádio alebo multimediálny systém Easy Link



VOLITEĽNÁ VÝBAVA

BUSINESS COOL
SEDADLÁ
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 €

VIDITEĽNOSŤ
Halogenové čelné svetlomety • •
LED denné svietenie FDIU2 • •
Hmlové svetlomety PROJAB 150 € 150 €/Paket
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 €/Paket

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 €/Paket
RIADENIE
Palubný počítač - • •
Zadné parkovacie senzory ITPK1 - 200 €/Paket
Predné a zadné parkovacie senzory ITPK4 - 350 €/Paket
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 €/Paket

Systém kontroly trakcie Extended Grip (nutné s celoročnými pneumatikami) ESPGRL 100 € 100 €/Paket
Zvýšené užitočné zaťaženie (len pre motorizáciu TCe 100) CHGAUG 200 € 200 €
Celoročné pneumatiky PNEUTT 240 € 240 €/Paket
Sada na opravu pneumatík KTGREP • •
Plnohodnotná rezerva RSEC01 100 € 100 €
KOMFORT
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 - • •
MULTIMÉDIÁ
Príprava na rádio s dvoma reproduktormi SRA06 • -
Rádio Connect R&GO s DAB, MP3 a Bluetooth  
(na Business nutné s opciami PRIACC, PRIAC5 alebo PRIAC7) RA420 250 € •

Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, Bluetooth a funkciou zrkadlenia smartphone  
(na Business nutné s opciami PRIACC, PRIAC5 alebo PRIAC7) RA412 500 € 500 €/Paket

Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, Bluetooth, navigáciou  
a funkciou zrkadlenia smartphone NA41A - 750 €/Paket

Ovládanie rádia pod volantom • •



VOLITEĽNÁ VÝBAVA

BUSINESS COOL
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/Paket
Gumová podlaha nákladového priestoru TACHCA 100 € 100 €
Úložné priestory v zadných posuvných dverách  
(nutné s obložením nákladového priestoru z vystužených plastov) RANLT1 60 € 60 €/Paket

Základné plastové obloženie nákladového priestoru HLIN01 • •
Obloženie nákladového priestoru z vystužených plastov HLIN02 120 € 120 €/Paket
Drevené obloženie nákladového priestoru (nie je možné s ľavými posuvnými dverami 
a zadnými presklenými dverami, vyžaduje drevenú podlahu nákladového priestoru) HLIN03 - 200 €/Paket

6 upevňovacích ôk na podlahe nákladového priestoru - • •
4 upevňovacie oká na bočných stenách nákladového priestoru TDHSD 30 € 30 €/Paket
Osvetlenie nákladového priestoru SSPRLU • •
Zosilnené LED osvetlenie nákladového priestoru PRLUMI - 20 €/Paket
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 €/Paket
Prídavný bezpečnostný zámok posuvných a zadných dverí  
(nie je možné s akýmkoľvek presklením v zadnej časti vozidla) FMPOT1 - 480 €

DOPLNKY PRE KAROSÁRSKÉ PRESTAVBY
Káble na prestavbu CABADP 140 € 140 €
Ovládanie voľnobežných otáčok RALENT 30 € 30 €

• v sérii

HMOTNOSTI

TCe 100 Blue dCi 75 Blue dCi 95
Štandardné  

užitočné zaťaženie
Zvýšené  

užitočné zaťaženie 
Štandardné 

užitočné zaťaženie
Štandardné 

užitočné zaťaženie
Maximálna povolená hmotnosť 1) 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 hmotnosť 1), 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

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%.
Hodnoty uvádzané v kg. 



ROZMERY

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.

VONKAJŠIE ROZMERY
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)
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
Šírka 716
ZADNÉ DVERE
Výška hrany nákladového priestoru 569
Výška vstupu do nákladového priestoru 1 100
Šírka vstupu do nákladového priestoru 1 172

Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak

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



TECHNICKÉ ÚDAJE

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.

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 4 500

55 (75)  
pri 3 000–3 750

55 (75)  
pri 3 000–3 750

70 (95)  
pri 3 000–3 750

Maximálny krútiaci moment Nm pri ot./min. 200 pri 1 500 220 pri 1 750–2 000 220 pri 1 750–2 000 240 pri 1 750–2 000
Typ vstrekovania Přímý vstřik 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 Sériová výbava
Filter pevných častíc áno
Servisný interval1) Až 30 000 km/2 roky
VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h) 167 148 100 162
Zrýchlenie 0-100 km/h 11,9 16,3 16,3 13
SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2

2)

Homologačný protokol WLTP
Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) 6,8–7,1 5,1–5,4 4,7–4,9 5,1–5,3
Emisie CO2 (g/km) 153–160 133–141 122–129 134–140
RIADENIE
Priemer otáčania stopový/obrysový 11,1/11,6
BRZDY
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným 
systémom bŕzd, systém núdzového brzdenia Sériová výbava

Predné kotúčové ventilované Ø (mm)/hrúbka (mm) 280/24 
- Zadné bubnové brzdy Ø 9"
ROZMER PNEUMATÍK
Sériové pneumatiky 185/65 R15

1)   V závislosti na štýle jazdy
2)   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.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

Tce 100 Blue dCi 75 Blue dCi 75 
Ecoleader Blue dCi 95

GARANCIA PLUS (Odstránenie mechanických, 
elektrických a elektronických závad a poskytnutie 
asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)

3 roky/100 000 km 99 € 99 € 99 € 99 €
4 roky/150 000 km 269 € 269 € 269 € 269 €

EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné 
prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT 
ASSISTANCE)

3 roky/100 000 km 499 €
899 €

499 €
849 €

499 €
849 €

499 €
849 €

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 a nájazdu kilometrov 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 uzavrieť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.  
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VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

LED osvetlenie nákladového priestoru – sada obsahuje 2 kusy  47,42 € 
Drevené úložné priestory do ľavej zadnej časti nákladového priestoru – 2 police bez priehradky, 1 polica s priehradkou, 1 police s 
pracovnou plochou, 1 podlahová nakladacia zarážka  224,17 € 

Obloženie nákladového priestoru – rôzne materiály a prevedenie  od 79,08 € 
Sada „off road“ – ochrana podbehov kolies a bočných hrán podvozku, čierna  290,83 € 
Textilné koberce – sada 2 kusov  53,25 € 
Bezdrôtová indukčná nabíjačka telefónu  82,42 € 
Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin  415,83 € 
Hliníková strešná galéria s nakladacím valcom  532,50 € 
Otočný rebrík  1 057,50 € 
Nosič trubiek na strešné tyče  399,17 € 
Zadná permanentná kamera zabudovaná v spätnom zrkadle  365,83 € 
Alarm  124,17 € 
Súprava povinnej výbavy  33,25 € 
Snehové reťaze Premium GRIP 15" a 16"  290,83 € 

Uvedené ceny príslušenstva sú bez DPH a montáže.


