
RENAULT 
CAPTUR
cenník

Platnosť cenníka od 16. 6. 2022.



 20220616–48
Cenníková cena a prípadné obchodné akcie sú platné do 30. 6. 2022 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo 
s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, 
verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy, katalógovej ceny či prípadne obchodnej akcie.
Akciová cena platí po odpocítaní zlavy a bonusu pri výkupe starého vozidla. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. 
* Bonus vo výške 600 € platí pre všetky verzie a výbavy, dodatočný bonus 400 € platí pre verzie Techno a R.S. Line.
**  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.

verzie  cenníková cena akciová cena 

EQUILIBRE
TCe 90 17 000 € 16 400 € 

TECHNO   

TCe 90 19 300 € 18 300 €
TCe 140 21 500 € 20 500 €
TCe 140 EDC 23 500 € 22 500 €
E-Tech hybrid 145 25 000 € 24 000 €
E-Tech plug-in 160 30 600 € 29 600 €

R.S. Line   

TCe 160 EDC 26 800 € 25 800 € 

získajte bonus v hodnote

až 1 000 €
pri výkupe vášho  
starého vozidla*

zľava až

160 €
na nákup príslušenstva**

sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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RENAULT

www.youtube.com/renaultsk
https://www.facebook.com/renaultsk/
https://www.instagram.com/renault_sk/


EQULIBRE
hlavné prvky sériovej výbavy:

• full LED predné svetlomety
• systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou 

korekciou jazdnej dráhy
• systém rozpoznávania dopravných značiek
• tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• predné, bočné a hlavové airbagy
• multimediálny systém Easy Link 7"
• prístrojový štít so 4,2" displejom
• e-call – systém pre privolávanie pomoci v prípade nehody
• svetelný senzor
• výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
• elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
• manuálna klimatizácia
• volant potiahnutý umelou kožou
• stredová konzola s lakťovou opierkou
• 17" oceľové kolesá flexwheel
• nemetalický lak modrá marine fumé

TECHNO
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti Equlibre:

•  full LED svetlomety LED Pure Vision Performance so svetelným 
podpisom v tvare písmena „C“, 3D efektom zadných svetiel 
a automatickým prepínaním diaľkových svetiel

• predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera
• multimediálny a navigačný systém Easy Link
• digitálny prístrojový štít vodiča so 7" displejom
• dažďový senzor
• automatická klimatizácia
• poloautomatická parkovacia brzda s funkciou auto-hold
• hands-free karta Renault
• elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
• elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
• čalúnenie v kombinácii látka/umelá koža
• disky kolies z ľahkých zliatin 17"

R.S. LINE
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti Techno:

• športový nárazník s integrovanou lištou F1
• bočné lišty vo farbe gun metal
• zadný difúzor vo farbe gun metal
• prístrojový štít 10"
• multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3"
• zatmavené zadné sklá
• dvojfarebné lakovanie karosérie
• hliníkové športové pedále
•  plávajúca stredová konzola s voličom prevodovky typu e-shifter 
• dekory v interiéru so štruktúrou karbónu
•  čalúnenie s prvkami z umelej kože a červeným prešívaním
• červené prvky na ventilačných otvoroch
• tmavý strop
•  volant potiahnutý perforovanou kožou s logom R.S. Line
•  disky kolies z ľahkých zliatin 18", design magny cours

Renault Captur – vyberte si ten pravý



všetko dokonale pod kontrolou

Vďaka multimediálnemu systému Easy Link s až 9,3" displejom budete 
mať prehľad nad všetkým. Navigačný systém s dynamickým prispôsobením 
trasy podľa aktuálnej situácie, predpoveď počasia, vaše obľúbené aplikácie 
a hudba prostredníctvom Apple CarPlay/Android Auto alebo ceny paliva na 
najbližších čerpacích staniciach. To všetko máte k dispozícii.

už žiadne kompromisy

Štýlový exteriér v štýle SUV s výraznými krivkami, vyššou svetlou výškou a širokou 
ponukou personalizácie farebného prevedenia. Potešiť však môžete aj vašu 
racionálnu stránku. Vďaka prvkom výbavy ako jednoducho posuvná druhá 
lavica, ktorá zvýši objem batožinového priestoru na 536 litrov, alebo dvojité dno 
batožinového priestoru sa už nemusíte rozhodovať medzi prak tickosťou a štýlom.

bezpečné, bezstarostné

Vďaka inovatívnym technológiám môže byť cestovanie bezpečnejšie. Systém 
sledovania mŕtveho uhla, adaptívny tempomat, Easy Pilot – asistent pre 
jazdu po diaľnici a v kolónach, varovanie pred opustením jazdného pruhu 
alebo kamerový systém 360° – 4 kamery s funkciou zobrazenia okolia vášho 
vozidla z vtáčej perspektívy a možnosťou prepínania pohľadu. Teraz môže 
byť riadenie bezstarostné. 

dynamický a štýlový

Športová verzia R.S. Line premení cesty v zážitok. Výrazné dizajnové prvky 
exteriéru, zadný difúzor v sivej Gun Metal, zatmavená zadné sklá alebo 
športový nárazník zvýrazňujúci jej dynamickosť. Atmosféru športového 
vozidla naviac dodáva aj interiér vybavený hliníkovými športovými pedálmi, 
čalúnením sedadiel s prvkami umelej kože a červeným prešívaním, dekory 
so štruktúrou karbónu alebo volantom s perforovanou kožou.

Renault Captur – štýlový spoločník pre všetky vaše cesty 
do mesta, na vidiek, za zážitkami

v ústrety zážitkom – Renault Captur



radosť z jazdy, výkon aj úspora paliva a emisií CO2  
vyberte si to pravé pre vás z ponuky Captur E-Tech

úspornejší, a predsa bez starostí  
Captur E-Tech hybrid 145

Technológia E-Tech hybrid prináša spojenie elektrického pohonu s benzínovým. 
Okrem toho, že používanie hybridu znižuje prevádzkové náklady a je šetrné 
k životnému prostrediu, ale ani vás inak neobmedzuje. Renault Captur E-Tech 
hybrid totiž nie je nutné nabíjať – elektromotor získava energiu napríklad 
rekuperáciou a vy sa tak nemusíte starať o jeho prevádzku. Naviac zvládnete 
jazdiť 80 % času v meste na elektrinu a spotrebu v meste tak znížite až o 40 %. 
Systém sám prepne medzi benzínovým a elektrickým pohonom, všetko je 
následne veľmi pohodlné a prirodzené.

prispôsobivý, úsporný  
Captur E-Tech plug-in 160

Túžite po elektrickom výkone, úspornosti a zároveň chcete cestovať bez 
obmedzení? Captur E-Tech plug-in 160 ponúka spojenie všetkých týchto 
vlastností. Vozidlo môžete jednoducho nabíjať aj u vás doma z 230V zásuvky. 
Dojazd 50 km (kombinovaný cyklus WLTP) na elektrinu vám umožní výrazne 
usporiť náklady napríklad na cestovanie do práce. Zároveň sa nemusíte 
obmedzovať v prípade dlhších ciest, Renault Captur E-Tech plug-in 160 sa 
dokáže po vybití akumulátoru sám prepnúť do hybridného režimu.

pohodlne, efektívne – Renault E-Tech

Renault E-Tech je inovatívna a exkluzívna technológia, ktorá je chránená 
150 patentmi a bola vyvinutá na základe našich skúseností v oblasti 
elektromobilov. Captur E-Tech je vybavený multimódovou automatickou 
prevodovkou, ktorá zaistí efektívnu a bezstarostnú jazdu. Prevodovka naviac 
disponuje režimom B, vďaka ktorému môžete jazdiť takmer bez použitia 
brzdového pedálu. Pri jazde v režime B totiž elektromotor výrazne brzdí 
pri uvoľnení plynového pedálu a ukladá elektrickú energiu, aby ju následne 
mohol využiť a znížil spotrebu.

Renault Captur E-Tech hybrid 145 a E-Tech plug-in 160



sériová a voliteľná výbava

poznámka Equilibre Techno R.S. Line 

pakety
pack navigation (multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 7", systém 
rozpoznávania dopravných značiek s upozornením na prekročenie povolenej 
rýchlosti)

550 € - -

pack winter comfort equilibre (vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný volant, 
volant potiahnutý kožou, vyhrievané čelné sklo) nutné s pack comfort 600 € - -

pack comfort (hands-free karta Renault, automatická klimatizácia, dažďový 
a svetelný senzor) 520 € - -

pack full screen (multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3", 
digitálny prístrojový štít 10")

 nie je možné na 
E-Tech 160 Plug-in - 650 € -

pack full screen & bose (multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 
9,3", digitálny prístrojový štít 10", audiosystém Bose s deviatimi reproduktormi vr. 
subwooferu)

 nie je možné na 
E-Tech plug-in 160 - 1 150 € -

pack bose (multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3", digitálny 
prístrojový štít 10", audiosystém Bose s deviatimi reproduktormi vr. subwooferu)

len pre E-Tech plug-in 
160 a R.S. Line - 500 € 500 €

pack winter comfort E-Tech (vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný volant, volant 
potiahnutý kožou)

len pre E-Tech 145 
a E-Tech plug-in 160 - 400 € -

pack winter (vyhrievané čelné sklo, vyhrievané predné sedadlá)

nutné s pack 
advanced driving 

assist techno /  
R.S. line; len pre TCe 
140 a TCe 160 EDC

- 360 € 360 €

pack winter comfort techno (vyhrievané čelné sklo, vyhrievané predné sedadlá, 
vyhrievaný volant)

len pre TCe 90 
a TCe 140; nutné 

s volantom 
potiahnutým kožou

- 480 € -

pack driving (adaptívny tempomat, systém sledovania mŕtveho uhla, volant 
potiahnutý kožou, rear cross traffic alert)

len na TCe 90 a TCe 
140 - 680 € -

pack advanced driving assist techno (adaptívny tempomat, easy pilot, systém 
sledovania mŕtveho uhla, volant potiahnutý kožou, vyhrievaný volant, rear cross 
traffic alert)

- 1 000 € -

pack advanced driving assist R.S. line (adaptívny tempomat, easy pilot, systém 
sledovania mŕtveho uhla, vyhrievaný volant, rear cross traffic alert) - - 920 €

pack city premium (predné, bočné a zadné parkovacie senzory, kamerový systém 
360°, Easy Park Assist)

na Techno nutné 
s pack full screen - 600 € 600 €

• v sérii
P dostupné v pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka Equilibre Techno R.S. Line 

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 • • •

rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia alebo nehody • • •
asistent rozjazdu do kopca • • •
systém kontroly tlaku v pneumatikách • • •
predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca 
(s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) • • •

bočné airbagy 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 isofix – príprava pre upevnenie detskej sedačky na zadných bočných 
sedadlách a na sedadle spolujazdca • • •

rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia 
alebo nehody • • •

tempomat s obmedzovačom rýchlosti • • •

adaptívny tempomat
pack driving, pack
advanced driving

assist
- P P

systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou korekciou jazdnej 
dráhy • • •

systém rozpoznávania dopravných značiek • • •
systém rozpoznávania dopravných značiek s upozornením  
na prekročenie povolenej rýchlosti pack navigation P • •

active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov - - •
safe distance warning system - - •
e-call – systém pre privolávanie pomoci v prípade nehody • • •

systém sledovania mŕtveho uhla
pack driving, pack 
advanced driving 

assist
- P P

rear cross traffic alert – upozornenie na vozidla prichádzajúce z priečneho smeru pri 
opustení parkovacieho miesta

pack driving, pack 
advanced driving 

assist
- P P

• v sérii
P dostupné v pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka Equilibre Techno R.S. Line 

komfort
manuálna klimatizácia • - -
automatická klimatizácia jednozónová pack comfort P • •
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • • •
hands-free karta Renault pre bezkľúčové odomykanie a štartovanie pack comfort P • •
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • • •
volant potiahnutý umelou kožou • • •

volant potiahnutý jemnou kožou

pack winter comfort, 
pack driving; pre 

Techno samostatne 
len pre TCe 90  

a TCe 140

P 80 €/P -

vyhrievaný volant pakety winter 
comfort P P -

elektrické ovládanie predných okien s impulzným ovládaním • • •
elektrické ovládanie zadných okien s impulzným ovládaním • • •
sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch • • •
sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch - • •

vyhrievanie predných sedadiel pack winter; pakety 
winter comfort 200 €/P 200 €/P 200 €/P

zadné sedadlá s deleným operadlom v pomere 2/3 : 1/3 s 3 výškovo nastaviteľnými 
hlavovými opierkami • • •

zadná lavica posuvná • • •

dvojitá podlaha batožinového priestoru nie je možné pre 
E-Tech plug-in 160 - • •

dvojitá podlaha batožinového priestoru, dojazdová rezerva 350 € - -
plávajúca stredová konzola s voličom prevodovky typu e-shifter a úložným 
priestorom

len pre automatickú 
prevodovku - 200 € •

predná lakťová opierka s úložným priestorom • • •
indukčná nabíjačka telefónu 120 € 120 € •
• v sérii
P dostupné v pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka Equilibre Techno R.S. Line 

riadenie
elektrický posilňovač riadenia • • •
poloautomatická parkovacia brzda - • •
poloautomatická parkovacia brzda s funkciou auto-hold - • •
systém Multi-sense (3 režimy nastavenia celého vozidla); s ambientným osvetlením 
interiéru - • •

zadné parkovacie senzory 200 € - -
predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera - • •
predné, zadné a bočné parkovacie senzory, kamerový systém 360 (4 kamery 
s funkciou zobrazenia okolia vozidla z vtáčej perspektívy a možnosťou prepínania 
pohľadu), Easy Park Assist

pack city premium - P P

palubný počítač • • •
ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa • • •
imobilizér • • •
súprava na opravu pneumatík • • •

dojazdová rezerva nie je možné na  
E-Tech plug-in 160 200 € 200 € 200 €

predpríprava z výroby pre ťažné zariadenie – labutí krk 200 € 200 € 200 €
predpríprava z výroby pre ťažné zariadenie – demontovateľné 
bez náradia 250 € 250 € 250 €

predpríprava z výroby pre ťažné zariadenie – elektricky ovládané, výklopné 300 € 300 € 300 €

viditeľnosť a osvetlenie
full LED svetlomety LED Pure Vision • - -
full LED svetlomety LED Pure Vision Performance so svetelným podpisom v tvare 
písmena „C“ - • •

automatické prepínanie diaľkových svetiel - • •
LED denné svietenie • • •
LED zadné svetlomety • - -
LED zadné svetlomety s 3D svetelným podpisom - • •
vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané • 0 0

vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné len s pack city
premium - 0 0

tónované sklá • • •

vyhrievané čelné sklo pack winter/pakety 
winter comfort P P -

zatmavené zadné okná - - •
svetelný senzor • - -
dažďový a svetelný senzor pack comfort P • •
elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo - • •
• v sérii
P dostupné v pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka Equilibre Techno R.S. Line 

nabíjanie
palubná nabíjačka 3,7 kW len pre E-Tech  

plug-in 160 - • -

kábel pre nabíjanie flexi pre štandardnú zásuvku 8/10 A, dĺžka 6,5 m len pre E-Tech  
plug-in 160 - • -

kábel pre nabíjanie flexi pre štandardnú 8/10 A a priemyselnú zásuvku 14 A, dĺžka 
6,5 m

len pre E-Tech  
plug-in 160 - 200 € -

kábel pre nabíjanie T2 kompatibilné s wallboxom, dĺžka 6,5 m len pre E-Tech  
plug-in 160 - 300 € -

multimédia
prístrojový štít s analógovými prístrojmi a 4,2" farebným multifunkčným displejom • - -
prístrojový štít so 7" farebným multifunkčným displejom - • -

prístrojový štít s 10" farebným multifunkčným displejom

pre Techno len 
pre E-Tech plug-in 
160; pre ostatné 
motorizácie pack 

full screen , pack full 
screen & bose, pack 

bose

- •/P •

multimediálny systém Easy Link, displej 7" (hudobný systém Arkamys, 6 
reproduktorov, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, 
2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládanie rádia pod volantom)

• - P

multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 7" (navigačný systém 
s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, vyhľadávanie 
bodov záujmu cez Google Places, hudobný systém Arkamys, 6 reproduktorov, 
Bluetooth s funkciou audiostreamingu, USB vstup, podporuje Apple CarPlay, 
ovládanie rádia pod volantom, online služby)

pack navigation P • •

multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3" (navigačný systém 
s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, vyhľadávanie 
bodov záujmu cez Google Places, 3D zobrazenie budov vo veľkých sídlach, hudobný 
systém Arkamys, 6 reproduktorov, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, 2 USB 
vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládanie rádia pod volantom, online služby)

samostatne len 
pre E-Tech plug-in 
160; pre ostatné 

motorizácie pack full 
screen

- 350 €/P -

multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3", Audio Bose (navigačný 
systém s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, 
vyhľadávanie bodov záujmu cez Google Places, 3D zobrazenie budov vo veľkých 
sídlach, hudobný systém Bose, 9 reproduktorov vrátane subwooferu Fresh Air 
Speaker, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, USB vstup, podporuje Apple 
CarPlay, ovládanie rádia pod volantom, online služby)

pack bose, pack full 
screen & bose - P P

vnútorný vzhľad
tmavý interiér, svetlý strop a obloženie stĺpikov • • -
tmavý športový interiér, tmavý strop a tmavé obloženie stĺpikov - - •
látkové čalúnenie 3D Mountain, tmavé • - -
kombinácia látkového čalúnenia s umelou kožou, sivé/tmavé, s bielym okrajom - • -
kombinácia látkového čalúnenia s umelou kožou, čierne s červeným a strieborným 
prešívaním - - •

vonkajší vzhľad
vonkajšie spätné zrkadlá čierne lesklé • • •
predné vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie • • •
chrómovaná maska chladiča • • •
chrómovaná lišta okolo bočných okien - • -
lišta na spodnej hrane dverí chrómovaná/sivá gun metal -/- •/- -/•

pozdĺžne strešné lišty
nie je možné so 
otvárateľným 

strešným oknom
250 € 250 € 250 €

strešné okno, otvárateľné
nie je možné 
s pozdĺžnymi 

strešnými lištami
- 1 000 € 1 000 €

oceľové disky kolies 17", flexwheel s designom okrasných krytov kolies nymphea • - -
disky kolies z ľahkých zliatin 17, design eridis, sivá erbé s diamantovým efektom 400 € • -
disky kolies z ľahkých zliatin 18", design pasadena, sivá erbé s diamantovým 
efektom - 600 € -

disky kolies z ľahkých zliatin 18", design silverstone - - • 
nemetalický lak modrá marine fumé 0 0 0 
metalický lak sivá highland, sivá cassiopée, čierna étoilé 520 € 520 € 520 €
špeciálny metalický lak červená flamme, modrá iron, biela nacré 620 € 620 € 620 €
jednofarebné lakovanie karosérie • • 0 
dvojfarebné lakovanie karosérie (čierna strecha) 500 € 500 € •
• v sérii
P dostupné v pakete
0  volitelné za 0 €



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

originálne príslušenstvo Renault

design
bočné nášľapy vrátane komponentov na montáž 380,9 €
shark anténa 75,9 €
chrómované kryty spätných zrkadiel 84,9 €
športové pedále od 65,9 €
vnútorné kryty predných prahov dverí s nápisom Captur 30,9 €

bezpečnosť
bezpečnostné skrutky diskov – sada 4 kusov 40,9 €
súprava povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný 
trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano) 43,9 €

zadná parkovacia kamera 209 €
detská sedačka DUALFIX i-SIZE – od narodenia  
do 105 cm/18 kg/4 roky 659 €

snehové reťaze – Premium GRIP – 17" a 18" 409 €

interiér
textilné koberce – rôzne farebné prevedenia 71,9 €
gumové koberce – sada 4 kusov 82,9 €
chladiaci box 129 €
bezdrôtová indukčná nabíjačka na smartphone do stredovej konzoly 159 €
vešiak za opierku hlavy 82,9 €
ochrana batožinového priestoru EasyFlex 189 €
vaňa batožinového priestoru 83,9 €

preprava
strešné tyče QuickFix 219 €
strešný box (380–630l) od 389 €
nosič bicykla na strešné tyče 109 €
nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 kolesá – 13 pin 469 €
nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží/2 snowboardy) 149 €
ťažné zariadenie Labutí krk (pre vozidlá bez predprípravy z výroby) od 542,7 €
ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia (pre vozidlá bez 
predprípravy z výroby) od 733,8 €

ťažné zariadenie Labutí krk (pre vozidlá s predprípravou z výroby) od 245,8 €
ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia (pre vozidlá 
s predprípravou z výroby) od 436,9 €



zmluvné záruky
TCe 90 TCe 140 TCe 140 

EDC
 TCe 160 

EDC
E-Tech 

hybrid 145 
E-Tech  

plug-in 160
zmluvná záruka Renault –  
5 rokov/100 000 km • • • • • •

navýšenie krytia záruky na 150 000 km* 159 € 159 € 159 € 159 € 289 € 289 €

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

489 € 
899 €

489 €  
1 179 €

489 €  
1 179 €

489 €  
1 179 €

489 €  
1 279 €

489 €  
1 149 €

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

589 €  
1 069 €

589 €  
1 379 €

589 €  
1 379 €

589 €  
1 379 €

589 € 
1 449 €

589 € 
1 319 €

•  v cene vozidla
* 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. 
Servisná zmluva Easy service pre motorizácie E-Tech obsahuje výmenu autobatérie 12 V.
Asistenčné služby Renault Comfort Assistance sú poskytované v prípade, že na vozidle dôjde k nasledujúcim udalostiam, ktorých následkom je vozidlo nepojazdné alebo 
nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách podľa príslušných predpisov: defekt pneumatiky, vybitie batérie, zámena paliva, nedostatok paliva a zamrznutie paliva, 
strata alebo zabuchnutiu kľúčov alebo karty od vozidla, primrznutiu ručnej brzdy, poškodenie motorovej časti vozidla zverou.
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.

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 len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate  
u vášho 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.

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

technické údaje a rozmery
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motorizácie TCe 90 TCe 140 TCe 140 EDC TCe 160 EDC

typ prevodovky manuálna  
6-stupňová

manuálna  
6-stupňová

dvojspojková EDC - 
7-stup. automatická

dvouspojková EDC - 
7stup. automatická

zdvihový objem (cm3) 999 1 333 1 333 1 333
palivo benzín benzín benzín benzín
počet valcov / ventilov 3/12 4/16 4/16 4/16
typ vstrekovania nepriame priame priame přímé
maximálny výkon (kW/k)  
pri otáčkách (ot./min) 67/91 pri 4 600 103/140 pri 4 500  

až 6 000
103/140 pri 4 500  

až 6 000
116 / 158 při 1 800  

až 3 750
maximálny krútiaci moment (Nm)  
pri otáčkách (ot./min) 160 pri 2 000 až 3 750 260 pri 1 750  

až 3 500
260 pri 1 750  

až 3 500 
270 při 1 800  

až 3 750
filter pevných častíc áno áno áno ano
úroveň elektrifikácie - mild-hybrid mild-hybrid mild-hybrid
emisná norma euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

pneumatiky*
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

výkony
maximálna rýchlosť (km/h) 168 196 196 204
zrýchlenie 0–100 km/h (s) 14,0 10,3 9,2 8,5

spotreba a emisie (WLTP)**
kombinovaný cyklus (l/100 km) 5,9 5,8 5,9–6,0 5,9
emisie CO2 (g/km) 133 131 134–135 133
objem palivovej nádrže (l) 48 48 48 48

rozmery a hmotnosti***
svetlá výška 174 174 174 174
objem batožinového priestoru (dm3) metóda VDA 404–536 404–536 404–536 404-536
prevádzková hmotnosť (kg) 1 257–1 381 1 309–1 415 1 342–1 462 1 373
maximálne užitočné zaťaženie (kg) 469–546 435–541 474–553 447-536
maximálna povolená celková hmotnosť(kg) 1 753 1 775 1 834 1 834
maximálna povolená celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 2 953 2 975 3 034 3 034
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 200 1 200 1 200 1 200
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 645 650 700 685
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*   Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate  
u vášho 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.

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.
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 E-Tech hybrid 145 E-Tech plug-in 160

typ prevodovky
multimódová automatická –  
2 stupne pre elektromotor,  

4 stupne pre spaľovací motor

multimódová automatická –  
2 stupne pre elektromotor,  

4 stupne pre spaľovací motor
zdvihový objem (cm3) 1 598 1 598
palivo benzín/elektrina benzín/elektrina
počet valcov/ventilov 4/16 4/16
typ vstrekovania - nepriame

maximálny výkon (kW/k)  
pri otáčkách (ot./min)

105 (143) (kombinovaný)
69 (94) pri 5 600 (spaľovací motor)

+ 36 (49) (elektromotor)
+ 15 (20) (štartér-generátor)

117 (160) (kombinovaný)
68 (91) pri 5 600 (spaľovací motor)

+51 (69) (elektrický motor)

maximálny krútiaci moment (Nm)  
pri otáčkách (ot./min)

148 pri 3 600 (spaľovací motor)
+ 205 (elektromotor)

+ 50 (štartér-generátor)
144 pri 3 200 (spaľovací motor)

+205 (elektrický motor)

úroveň elektrifikácie hybrid plug-in hybrid
emisná norma euro 6 euro 6

pneumatiky*
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

výkony
maximálna rýchlosť (km/h) 170 173 (135 EV mód)
zrýchlenie 0–100 km/h (s) 10,6 10,1

spotreba a emisie (WLTP)**
kombinovaný cyklus (l/100 km) 5,0–5,1 1,4
emisie CO2 (g/km) 113–115 33–34
objem palivovej nádrže (l) 48 39
kapacita batérie (kWh) 1,2 9,8

nabíjanie a dojazd
2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A) - 5 h
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A) - 3 h
dojazd v elektrickom režime (kombinovaný cyklus) (km) - 50

rozmery a hmotnosti***
svetlá výška 174 166
objem batožinového priestoru (dm3) metóda VDA 326–440 265–379
prevádzková hmotnosť (kg) 1 363 1 564–1 625
maximálne užitočné zaťaženie 480–533 435–496
maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 896 2 060
maximálna povolená celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 2 646 2 810
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 750 750
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 715 650


