
Platnosť cenníka od 27.5. do 30.6. 2021.

RENAULT TRAFIC  
COMBI VAN

NOVÝ

Renault TRAFIC COMBI VAN
od 23 620 € s DPH
Uvedená cena platí  
pre firemných klientov  
pri nákupe 1 vozidla

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

Zľava až
160 € 
Na nákup príslušenstva**



Platnosť cenníka od 27.5. do 30.6. 2021. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 20210531–09 
*  Platí pri akontácií 30 % a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len pre podnikateľov a firmy. Renault Finance znamená financovanie poskytované 

spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
**  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.

LIFECOMBI VAN COOL

•	  ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd, systém núdzového brzdenia
•	  Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému kontroly trakcie Extended Grip
•	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•	Airbagy vodiča a spolujazdca vodiča a spolujazdca
•	  Trojbodové bezpečnostné pásy s výškovou reguláciou a predpínačmi
•	  Sklopný kľúč s 3 tlačidlami (zamykanie/odomykanie/odomykanie dverí alebo veka batožinového priestoru, 

k vozidlu dva kľúče - sklopný a náhradný nesklopný)
•	Nemetalický lak Biela Glacier
•	Tónované sklá
•	Bez sedadiel v treťom rade
•	Zaplechované boky vzadu
•	Homologácia N1
•	 Imobilizér
•	  Predný nárazník čiastočne lakovaný, chrómovaná mriežka chladiča, lakovaný kryt koľajníc posuvných dverí, 

vonkajšie spätné zrkadlá nelakované, nelakované kľučky dverí, čiastočne lakovaný zadný nárazník, zadné 
stĺpiky lakované

•	Volant potiahnutý umelou kožou
•	Kryt batožinového priestoru
•	 LED vnútorné osvetlenie
•	  Vnútorné kľučky dverí, obvod výduchov klimatizácie a okolia chrómovaný
•	Krytá priehradka na palubnej doske
•	Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•	  Dvojmiestne sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedákom
•	Vyhrievané zadné sklo a zadný stierač
•	4,2" farebný displej prístrojovej dosky
•	Manuálna klimatizácia vpredu
•	  Elektricky ovládané predné okná s impulzným ovládaním na strane vodiča
•	 16'' oceľové disky kolies s celoplošnými okrasnými krytmi
•	 Titánovo čierna palubná doska
•	 Látkové čalúnenie Kompo
•	Držiaky na nápoje v rohoch palubnej dosky
•	Gumená podlaha v nákladovom priestore
•	Uzatvárateľná schránka pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná
•	 Krytá priehradka na palubnej doske
•	 12V zásuvka na palubnej doske
•	Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou
•	  Trojmiestna lavica v druhom rade s čiastočne sklopným bočným operadlom
•	 Full LED svetlomety s denným svietením so svetelným podpisom v tvare „C“
•	Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky ovládané a sklopné
•	Vnútorné spätné zrkadlo
•	 Systém sledovania tlaku v pneumatikách
•	 Svetelný senzor
•	 Plnohodnotná rezerva
•	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
•	Rádio DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4x15W 1DIN, USB port
•	Ovládanie rádia pod volantom
•	 Pravé posuvné dvere s pevným oknom
•	 Ľavý bočný panel s pevným oknom
•	 Zadné dvere otvárateľné do 180°, presklenné

Cenník

COMBI VAN

Výbava COOL

L1
Blue dCi 110 28 800 €
Blue dCi 150 EDC 32 700 €
Blue dCi 170 EDC 33 700 €

L2
Blue dCi 110 30 500 €
Blue dCi 150 EDC 34 400 €
Blue dCi 170 EDC 35 400 €

www.renault.sk Sledujte nás na sociálnych sieťach



RENAULT TRAFIC COMBI VAN

Technológie a dizajn

Interiéru dominuje úplne nová elegantná palubná doska. Využite naplno 
možnosti multimediálneho systému Easy Link s 8" displejom umožňujúcim 
zrkadlenie smartphone. Medzi prvkami výbavy sa dá nájsť napríklad bez-
drôtové nabíjanie. 

Cestovanie v pokoji a v bezpečí 
Užite si jazdu bez starostí, Nový TRAFIC COMBI VAN sa postará o vaše 
bezpečie. Vozidlo je možné vybaviť množstvom jazdných asistentov 
a bezpečnostných systémov. Adaptívny tempomat vám pomáha 
udržovať bezpečnú vzdialenosť od vozidiel pred vami, nové parkovacie 
senzory sle dujú okolie vozidla a umožňujú bezpečné a pohodlné 
zakončenie každej jazdy. 

Nový TRAFIC COMBI VAN:  
Až 4,1 m3 priestoru pre náklad 
Nový TRAFIC COMBI VAN je ideálnym spoločníkom do práce aj na 
dovolenku. Praktický a objemný batožinový priestor vyhovie transportným 
prepravám športovcov aj remeselníkov, bez kompromisov v oblasti 
pohodlia pasažierov. K dispozícii je tiež plne sklopná lavica v druhom rade 
sedadiel umožňujúca transport nadrozmerných predmetov. 



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
COMBI VAN

COOL
PAKETY
Pack Navigácia (Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou  
a funkciou zrkadlenia smartphone s online pripojením, bezdrôtové nabíjanie smartphone) PCV68 800 €

Pack Design (Disky kolies z ľahkých zliatin 17", zatmavené zadné  bočné okná a zadné sklo,  
predný nárazník lakovaný, vonkajšie spätné zrkadlá lakované; nutné s Pack Viditeľnosť) PCV70 600 €

Pack Design 2 (Disky kolies z ľahkých zliatin 17", predný nárazník lakovaný, bočné ochranné lišty 
lakované, zadný nárazník lakovaný; nutné s Pack Viditeľnosť) PCV74 750 €

Pack Viditeľnosť (Hmlové svetlomety, dažďový a svetelný senzor) PCV90 100 €
Pack Bezpečné cesty (Systém varovania pred opustením jazdného pruhu, systém sledovania 
mŕtveho uhla, rozpoznávanie dopravných značiek s upozornením na prekročenie povolenej 
rýchlosti, AEBS, automatické prepínanie diaľkových svetiel; nutné s prednými, zadnými a bočnými 
parkovacími senzormi, elektricky sklopnými zrkadlami, navigáciou a zadnou parkovacou kamerou)

PCV88 1 100 €

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 kontroly trakcie Extended Grip ASRESP •

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti RV •
Airbagy vodiča a spolujazdca AIRBA2 •
Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca ABLAVI 480 €
Trojbodové bezpečnostné pásy s výškovou reguláciou a predpínačmi CEAVRH •
Systém sledovania únavy vodiča (nutné s parkovacími senzormi) DAALT 190 €
Rozpoznávanie dopravných značiek AVTSR1 280 €
Rozpoznávanie dopravných značiek s upozornením na prekročenie povolenej rýchlosti  
(nutné s navigáciou) AVOSP1 280 €/Paket

Systém sledovania mŕtveho uhla (nutné s prednými, zadnými  
a bočnými parkovacími senzormi a elektricky sklopnými vonkajšími spätnými zrkadlami) DANGMO 100 €/Paket

Systém varovania pred opustením jazdného pruhu DLIGM1 420 €/Paket
Active emergency braking system AEB04 520 €/Paket
Centrálne zamykanie s deaktiváciou vnútorných kľučiek dverí pri zamknutí (Superlocking) SUPCPE 100 €
Sklopný kľúč s 3 tlačidlami (zamykanie/odomykanie/odomykanie dverí alebo  
veka batožinového priestoru, k vozidlu dva kľúče - sklopný a náhradný nesklopný) SOP02C •

Hands-free karta SOP03C 350 €
Náhradný kľúč CLESUP 80 €
Imobilizér ANTIDI •
Príprava pre alarm PREALA 80 €
VONKAJŠÍ VZHĽAD
16'' oceľové disky kolies s celoplošnými okrasnými krytmi •
Disky kolies z ľahkých zliatin 17" strieborné PCV98 500 €
Nemetalický lak Biela Glacier •
Nemetalický lak (okrem Bielej Glacier)  240 €
Metalický lak alebo farba karosérie mimo štandardnú ponuku 840 €
Nelakovaný predný nárazník, maska chladiče bez chrómovaných líšt,  
bez lakovaného krytu koľajnice posuvných dverí, čierne kryty spätných zrkadiel,  
čierne bočné ochranné lišty, čierne kľučky dverí

ACCNTC 0 €

Predný nárazník čiastočne lakovaný, chrómovaná mriežka chladiča, lakovaný kryt koľajnice 
posuvných dverí, vonkajšie spätné zrkadlá nelakované, nelakované kľučky dverí,  
čiastočne lakovaný zadný nárazník, zadné stĺpiky lakované

ACCTC4 •

Predný nárazník lakovaný, vonkajšie spätné zrkadlá lakované, chrómovaná maska chladiča, 
lakovaný kryt koľajnice posuvných dverí, nelakované kľučky dverí, čiastočne lakovaný zadný 
nárazník, zadné stĺpiky lakované

ACCTC5 120 €/Paket

Predný nárazník lakovaný, vonkajšie spätné zrkadlá lakované, chrómovaná maska chladiča, 
lakovaný kryt koľajnice posuvných dverí, nelakované kľučky dverí, bočné ochranné lišty lakované, 
zadný nárazník lakovaný  
(nutné s pack Viditeľnosť, nie je možné s farbou Sivá Urban)

ACCTC9 480 €/Paket

Tónované sklá VT •
Zatmavené zadné bočné okná a zadné sklo VSTLAR 160 €/Paket



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
COMBI VAN

COOL
INTERIÉR  
Titánovo čierna palubná doska HARM06 •
Látkové čalúnenie Kompo DRAP11 •
Látkové čalúnenie Java DRAP03 80 €
Volant potiahnutý umelou kožou VLMOU1 •
Kožený volant VLCUIR 120 €
Držiaky na nápoje v rohoch palubnej dosky - •
Gumená podlaha v nákladovom priestore TACHCA •
LED vnútorné osvetlenie ECLHB2 •
Vnútorné kľučky dverí, obvod výduchov klimatizácie a okolia reproduktorov chrómované PRLUX •
Uzatvárateľná schránka pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná - •
Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná BTAGA3 100 €
Krytá priehradka na palubnej doske RGPDB1 •
12V zásuvka na palubnej doske - •
SEDADLÁ
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou CORMA1 •
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča „Komfort“ s lakťovou  
a bedrovou opierkou CORHAC 200 €

Dvojmiestne sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedákom BQFIXR •
Samostatné výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca „Komfort“ s lakťovou  
a bedrovou opierkou (nutné so sedadlom vodiča „Komfort“) PARHAC 200 €

Trojmiestna lavica v druhom rade s čiastočne sklopným bočným operadlom  
pre jednoduchý prístup do tretieho radu 3P2RAN •

Bez sedadiel v treťom rade 0P3RAN •
Trojmiestna lavica v druhom rade vyberateľná so sklopným operadlom a plne sklopná dopredu BARRAB 480 €
Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca  
(nutné s bočnými airbagmi) SGACHA 200 €

VIDITEĽNOSŤ
Full LED svetlomety s denným svietením so svetelným podpisom v tvare „C“ LEDH2 •
Hmlové svetlomety PROJAB Paket
Automatické prepínanie diaľkových svetiel PRAHL 0 €/Paket
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky ovládané a sklopné RET02 •
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a sklopné RET04 50 €
Vnútorné spätné zrkadlo RVIMA •
Svetelný senzor ALAEVM •
Dažďový a svetelný senzor ALEVA Paket
Vyhrievané zadné sklo a zadný stierač ELA LAC •
RIADENIE  
Zadné parkovacie senzory ITPK1 300 €
Predné, zadné a bočné parkovacie senzory (s multimediálnym systémom Easy Link,  
vyžaduje zadnú parkovaciu kameru) ITP15 400 €

Zadná parkovacia kamera (nutné s parkovacími senzormi  
a multimediálnym systémom Easy Link) RRCAM 350 €

Predné, zadné a bočné parkovacie senzory, parkovacia kamera PCV92 550 €
Obmedzovač rýchlosti 90 km/h LVIT01 40 €
Obmedzovač rýchlosti 100 km/h LVIT02 40 €
Obmedzovač rýchlosti 110 km/h LVIT03 40 €
Obmedzovač rýchlosti 120 km/h LVIT04 40 €
Obmedzovač rýchlosti 130 km/h LVIT05 40 €
Zosilnená batéria BATREF 80 €
4,2" farebný displej prístrojovej dosky MET03 •
Systém sledovania tlaku v pneumatikách DPRPN •
Celoročné pneumatiky (nie je možné na 17" disky kolies z ľahkých zliatin) PNEUTT 240 €
Plnohodnotná rezerva RSNORT •
Uzamykateľný držiak rezervného kolesa  
(nie je možné so sadou na opravu pneumatík) PNRSI 100 €

Sada na opravu pneumatík KTGREP 0 €



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
COMBI VAN

COOL
KOMFORT  
Manuálna klimatizácia vpredu CA01 •
Manuálna klimatizácia vpredu a vzadu s oddeleným ovládaním  
a zosilneným kúrením pre prednú časť vozidla CA04 1 350 €

Kúrenie pre zadnú časť vozidla s oddeleným ovládaním  
(Výduchy pre druhý rad) CHAUAD 400 €

Elektricky ovládané predné okná s impulzným ovládaním  na strane vodiča LVAVIP •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant •
Fajčiarsky paket AVCACF 30 €
MULTIMÉDIÁ  
Príprava na radio SRA06 0
Rádio DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4x15W 1DIN, USB port RA44A •
Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom a funkciou zrkadlenia smartphone,  
USB port na čelnej strane multimediálneho systému, dva nabíjacie USB porty  
v priehradke na palubnej doske

RA412 AIVCT 640 €

Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou a funkciou  
zrkadlenia smartphone, USB port na čelnej strane multimediálneho systému,  
dva nabíjacie USB porty v priehradke na palubnej doske

NA41A AIVCT 740 €/Paket

Ovládanie rádia pod volantom - •
EXTERIÉR  
Pravé posuvné dvere s pevným oknom PLDCVF •
Pravé posuvné dvere s posuvným oknom PLDCVO 150 €
Ľavý bočný panel s pevným oknom PNLGVF •
Ľavý bočný panel s posuvným oknom PNLGVO 200 €
Ľavé posuvné dvere s pevným oknom PLGCVF 500 €
Ľavé posuvné dvere s posuvným oknom PLGCVO 650 €
Presklené boky vzadu CSVITF 200 €
Zaplechované boky vzadu CSTOLE •
Zadné dvere otvárateľné do 180°, presklenné PARV18 •
Zadné výklopné dvere HAYVIT 200 €
Strešný nosič s manipulačnou plošinou GALER2 1 600 €/Paket
Strešný nosič GALERI 1 300 €
Rebrík na zadných dverách (nie je možné so zadnými výklopnými dverami,  
nutné so strešným nosičom) ECHLPT 300 €/Paket

Strešný nosič s manipulačnou plošinou a rebríkom na zadných dverách PCV80 1 900 €

• v sérii
Okno vpravo/vľavo musí byť zhodný typ



ROZMERY – COMBI VAN
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VONKAJŠIE ROZMERY (mm)  L1  L2
Dĺžka 5 080 5 480
Šírka bez spätných zrkadiel 1 956 1 956
Výška nezaťaženého vozidla 1 973 1 974
Dĺžka predného previsu 1 014 1 014
Dĺžka zadného previsu 968 968
Rázvor 3 098 3 498
Svetlá výška 199 199
VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)
Šírka v lakťoch v prvom rade 1 624 1 624
Šírka v lakťoch v druhom rade 1 651 1 651
Šírka batožinového priestoru maximálna 1 662 1 662
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies 1 268 1 268
Výška batožinového priestoru po strechu 1 369 1 369
Dĺžka batožinového priestoru vo výške operadla sedačky 449 849
Dĺžka ložnej plochy 1 650 2 050
Dĺžka ložnej plochy - bez druhého a tretieho radu sedadiel 2 537 2 937
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (m³)
Základné usporiadanie 3,2 4,1
OBSADITEĽNOSŤ
Počet miest 5–6 5–6

Nezáväzné ceny s 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.

HMOTNOSTI - COMBI VAN

Manuálna prevodovka Automatická EDC
L1 L2 L1 L2

Maximálna povolená hmotnosť 1) 2 900 2 980 2 920 3 000
Pohotovostná hmotnosť 1 918–2 117 1 938–2 138 1 943–2 142 1 962–2 167
Prevádzková hmotnosť  1), 2) 1 993–2 192 2 013–2 213 2 018–2 217 2 037–2 242
Maximálne užitočné zaťaženie 3) 783–982 842–1 042 778–977 833–1 038
Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu 4) 2 000 2 000 1 630 1 630
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 4) 750 750 750 750

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. 



TECHNICKÉ ÚDAJE – COMBI VAN

Nezáväzné ceny s 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 Blue dCi 110 Blue dCi 150 EDC Blue dCi 170 EDC
Objem (cm3)/počet valcov /ventilov 1997/4/16
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min. 81 (110) pri 3 500 110 (150) pri 3 500 125 (170) pri 3 500
Maximálny krútiaci moment Nm pri ot./min. 300 pri 1 500 350 pri 1 500 380 pri 1 500
Typ vstrekovania Common rail s turbom s variabilnou geometriou
Palivo/objem palivovej nádrže (l) Nafta/80
Objem nádrže AdBlue® (l) 24,7
Emisná norma Euro 6
Prevodovka/počet stupňov Manuálna/6 Automatická EDC/6 Automatická EDC/6
Start & Stop a rekuperácia energie brzdením Sériová výbava
Filter pevných částic áno
Servisný interval1) Až 30 000 km/2 roky
VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h) 160 178 185
Zrýchlenie 0-100 km/h 16,1 11,8 8,6
SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO22)

Homologačný protokol WLTP
Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) 7,0-7,4 7,2-7,8 7,2-7,8
Emisie CO2 (g/km) 184,9-195,8 188,4-203,7 188,6-203,7
RIADENIE
Priemer otáčania stopový/obrysový  12,4–12,8/13,8–14,3
BRZDY
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej 
sily a asistenčným systémom bŕzd, systém 
núdzového brzdenia

Sériová výbava

Predné kotúčové ventilované brzdy  
Ø (mm)/hrúbka (mm) 296/28

- Z adné kotúčové ventilované brzdy  
Ø (mm)/hrúbka (mm)  280/12

ROZMER PNEUMATÍK
Sériové pneumatiky 215/65 R16
Příplatkové pneumatiky 215/60 R17
HOMOLOGÁCIA
Kategória N1

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 lišiť v závislosti na charakteru 
jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienkách a profilu trasy. Mimo prestavieb.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

Blue dCi 110 Blue dCi 150 
EDC

Blue dCi 170 
EDC

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

3 roky/100 000 km 299 € 299 € 299 €
4 roky/150 000 km 839 € 839 € 839 €

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

3 roky/100 000 km 635 €
935 €

635 €
1 019 €

635 €
1 019 €

4 roky/150 000 km 1 331 €
1 631 €

1 331 €
1 727 €

1 331 €
1 727 €

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 vrátane DPH. 
Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavrieť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.   
 


