
RENAULT 
KANGOO 

NOVÝ

cenník

Platnosť cenníka od 6. 2. 2023.



verzie
cenníková 

cena
mesačná 
splátka*

EQUILIBRE
TCe 100 22 600 € 191 €  
TCe 130 23 800 € 201 €  
Blue dCi 95 24 400 € 206 €  
Blue dCi 115 25 400 € 215 €

TECHNO
TCe 130 25 500 € 216 €  
TCe 130 EDC 27 500 € 233 €  
Blue dCi 115 27 100 € 230 €  
Blue dCi 115 EDC 29 100 € 247 €

 20230223-35
Cenníková cena a prípadné obchodné akcie sú platné do 31. 3. 2023 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.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
*  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 viac informácií kontaktujte vášho dealera.
**  príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka. 
zahŕňa splátku financovania a havarijného poistenia Renault Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Reprezentatívny 
príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.

www.renault.sk sledujte nás na sociálnych sieťach

Nový Renault Kangoo  
už od

191 € mesačne
a s dotáciou 400 € do ceny vozidla  
s financovaním Renault Easy**

zľava až

160 €
na nákup príslušenstva*

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


EQUILIBRE 
hlavné prvky sériovej výbavy:

•	 elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému stabilizácie prívesu
•	 tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•	 ISOFIX na sedadle spolujazdca a na zadných krajných sedadlách
•	 systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou jazdnej dráhy
•	 active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov
•	 16" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi flexwheel, design liman
•	 full LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare „C“
•	 vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, elektricky sklopné
•	 manuálna klimatizácia
•	 okná v zadných posuvných dverách výklopné
•	 rádio DAB, MP3, Bluetooth, USB, Jack 4×15W, 1DIN

TECHNO
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti Equilibre:

•	 aktívny systém sledovania mŕtveho uhla
•	 strešný nosič
•	 čierna palubná doska s dreveným dekorom
•	 kožený volant
•	 výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča „Komfort“ s bedrovou opierkou
•	 sedadlo spolujazdca pozdĺžne a výškovo nastaviteľné
•	 automatická dvojzónová klimatizácia
•	 výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá na zadnej strane lakťovej opierky
•	 hands-free karta s oddeleným zamykaním nákladového priestoru, lakované vonkajšie kľučky dverí
•	 multimediálny systém Easy Link s 8" displejom a funkciou zrkadlenia smartphone

nový Renault Kangoo – vyberte si ten pravý



atmosféra, ktorá vás pohltí

Posaďte sa do vzdušného interiéru a užívajte si jeho neopakovateľnú 
atmosféru. Komfortné sedadlá a moderná palubná doska s chrómovanými 
dekormi robia z novej generácie modelu Kangoo ideálne vozidlo pre cestovanie. 
V kabíne vozidla nájdete 49 l úložných priestorov a množstvo praktických 
detailov, ako panoramatické zrkadlo pre kontrolu detí na zadných sedadlách. 

nekonečné možnosti

Nakladať je naozaj hračka vďaka nízkej hrane batožinového priestoru. 
Výnimočná modularita interiéru prináša výhody, ako je rovná podlaha pri 
sklopených zadných sedadlách. Dĺžka ložnej plochy potom vďaka sklopnému 
sedadlu spolujazdca dosahuje až 2,7 m! Skvelo využiteľný je aj strešný nosič 
s integrovanými priečnikmi v pozdĺžnych lištách, ktoré je možné behom 
okamihu vyklopiť bez nutnosti použiť akékoľvek náradie.

technológie na dosah ruky

Špeciálne navrhnutý držiak na telefón je možné umiestniť pred vodiča na 
pravú alebo ľavú stranu od volantu. V kombinácii s multimediálnym systémom 
Easy Link s 8" obrazovkou a funkciou zrkadlenia smartphone prináša nové 
Kangoo tu najmodernejšiu konektivitu v praktickom balení. To všetko bez 
kompromisov v oblasti výhľadu z vozidla a ergonómie ovládania. 

nový Renault Kangoo



sériová a voliteľná výbava

Equilibre Techno
pakety
paket easy pilot (adptívny tempomat stop&go, elektronická parkovacia brzda, Easy Pilot – asistent pre 
jazdu po diaľnici a v kolóne, prístrojový štít so 7" farebným multifunkčným displejom)
len pre automatickú prevodovku EDC

PCV64 - 1 480 €

paket interiér techno (bezdrôtové nabíjanie smartphone, spätné zrkadlo pre kontrolu detí, držiak na 
smartphone) PCV46 - 120 €

paket interiér equilibre (sklopné stolky na opěradlech predných sedadiel, spätné zrkadlo pre kontrolu 
dětí, držiak na smartphone, bezdrôtové nabíjanie smartphone) PCV70 230 € -

paket sklopné sedadlo (sklopné stolíky na operadlách predných sedadiel, sklopné sedadlo spolujazdca) PCV92 230 € -
paket pohodlný prístup (okná v zadných posuvných dverách elektricky ovládané, handsfree karta 
s oddeleným zamykaním nákladového priestoru, lakované kľučky) PCV74 220 € -

aktívna a pasívna bezpečnosť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd ABS • •
elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému stabilizácie prívesu ESPHSA • •
tempomat s obmedzovačom rýchlosti RVFRN1 • •
adaptívny tempomat stop&go
nutné s koženým volantom a elektronickou parkovacou brzdou
paket easy pilot

RVDIST 500 € 500 €/P

čelné airbagy na strane vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie airbagu AIRBA2 
AIRBDE • •

bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca ABLAT • •
bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy vpredu a vzadu ABLAT • •
ISOFIX na sedadle spolujazdca a zadných krajných sedadlách ISOFIX • •
rozpoznávánie dopravných značiek AVTSR1 • •
rozpoznávánie dopravných značiek s upozornením na prekročenie povolenej rýchlosti
nutné s multimediálnym systémom Easy Link s 8" displejom a navigáciou AVOSP1 40 € 40 €

aktívny systém sledovania mŕtveho uhla
na Equilibre nutné s LED smerovkami v spätných zrkadlách BSD02 50 € •

systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou jazdnej dráhy LKA05 • •
active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov AEBS05 • •
e-call – systém pre privolanie pomoci v prípade nehody RCALL • •
alarm* ALAR01 440 € 440 €
systém sledovania únavy vodiča DAALT • •
príprava na alarm PREALA 70 € 70 €
upozornenie na nezapnuté pásy na všetkých sedadlách ALOUC5 • •

komfort a multimédiá
manuálna klimatizácia CA01 • -
automatická dvojzónová klimatizácia
nutné s výduchmi klimatizácie pre zadné sedadla na zadnej strane lakťovej opierky CA03 300 € •

výduchy klimatizácie dozadu pod prednými seaddlami AERA01 • •
výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá na zadnej strane lakťovej opierky AIRAR 60 € •
elektrické ovládanie okien s impulzným ovládaním na strane vodiča LVCIPE • •
okná v zadných posuvných dverách výklopné SSLVAR • -
okná v zadných posuvných dverách elektricky ovládané
paket pohodlný prístup LVAREL 180 €/P •

12V zásuvka a 2 USB porty pre druhý rad sedadiel PRIAC3 • •
sklopné stolíky na operadlách predných sedadiel
paket AVTBAR 80 €/P •

spätné zrkadlo pre kontrolu detí
pre výbavu Equilibre paket interiér equilibre, pre výbavu Techno paket interiér techno RETENF 20 €/P 20 €/P

centrálne zamykanie CPE • •
centrální zamykanie s deaktiváciou vnútorných kľučiek pri zamknutí (superlocking) SUPCPE 100 € 100 €
sklopný kľúč s tromi tlačidlami SOPC2C • -
hands-free karta s oddeleným zamykaním nákladového priestoru, lakované vonkajšie kľučky dverí SOP03C 100 €/P •
rádio DAB, MP3, Bluetooth, USB, Jack 4×15W, 1DIN RA44A • -
multimediálny systém Easy Link s 8" displejom a funkciou zrkadlenia smartphone RA412 600 € •
multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou a funkciou zrkadlenia smartphone NA41A 900 € 400 €
bezdrôtové nabíjanie smartphone
pre výbavu Equilibre paket interiér equilibre, pre výbavu Techno paket interiér techno REACTI 150 €/P 150 €/P

• v sérii            -      nie je dostupné            P      dostupné v pakete
*  dočasne nedostupné



sériová a voliteľná výbava

Equilibre Techno
viditeľnosť a riadenie

LED denné svietenie FDIU2 • •
full LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare "C" LEDH2 • •
hmlové svetlomety FFGL2 150 € •
dažďový a svetelný senzor ALEVA • •
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, manuálne sklopné RET03 0 0
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, elektricky sklopné RET04 • •
samozatmavovacie spätné zrkadlo RVIAT 300 € 300 €
spätné zrkadlo RVIMA • •
automatické prepínanie diaľkových svetiel PRAHL • •
vyhrievané zadné sklo a zadný stierač ELA LAC • •
zadné parkovacie senzory ITPK1 • •
predné, zadné a bočné parkovacie senzory ITP15 420 € 420 €
Easy Park Assist, predné, zadné a bočné parkovacie senzory
nutné s multimediálnym systémom Easy Link s 8" displejom a navigáciou alebo multimediálnym systémom Easy Link 
s 8" displejom, nutné so zadnou parkovacou kamerou

ITPK7 480 € 480 €

zadná parkovacia kamera
bez multimediálního systému Easy Link nutné se samozatmavovacím spätným zrkadlom RRCAM 240 € 240 €

Easy Park Assist, predné, zadné a bočné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera PCV42 - 350 €
Easy Park Assist, predné, zadní a bočné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera, 
samozatmavovacie spätné zrkadlo PCV80 600 € 600 €

Easy Pilot (asistent pre jazdu po diaľnici a v kolóne) ADR00 - P 
4,2" farebný displej prístrojovej dosky MET03 • •
prístrojový štít so 7" farebným multifunkčným displejom MET04 - P 
systém kontroly trakcie Extended Grip
nutné s celoročnými pneumatikami ESPGRL 120 € 120 €

elektronická parkovacia brzda FPASS 420 € 420 €
príprava na ťažné zariadenie THMPW 280 € 280 €

interiér a sedadlá
čierna palubná doska so sivým dekorom HARM03 • -
čierna palubná doska s dreveným dekorom HARM04 - •
držiak na smartphone SACTEL 40 €/P 40 €/P
otvorená schránka na hornej strane palubnej dosky SRGPDB • •
textilná podlaha kabíny TAMOQT • •
plastová podlaha kabíny TACHCA 80 € 80 €
textilná podlaha batožinového priestoru PLMOQT • •
plastová podlaha batožinového priestoru PLCPCA 120 € 120 €
plastový volant VLMOUS • -
kožený volant VLCUIR 50 € •
slnečná clona vodiča so zrkadlom a držiakom na dokumenty PSCO2 • •
zrkadlo v slnečnej clone spolujazdca PSPA2 • •
hlavica radiacej páky s chrómovým dekorom PLVT2 • •
uzatvárateľná schránka pred sedadlom spolujazdca BTAGA2 • •
zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca BTAGA3 60 € 60 €
kryt batožinového priestoru CCHBAG • •
sieť do nákladového priestoru FIRBAG 90 € 90 €
stredová konzola s lakťovou opierkou CSRAC1 • •
sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné COREHA • -
výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča Komfort s bedrovou opierkou
nutné se sedadlem spolujazdca pozdĺžne a výškovo nastavitelným alebo sedadlem spolujazdca sklopným COLOMB 96 € •

látkové čalúnenie chiku DRAP06 • •
sedadlo spolujazdca pozdĺžne nastaviteľné PARMA1 • -
sedadlo spolujazdca pozdĺžne a výškovo nastaviteľné
nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča Komfort s bedrovou opierkou PAREHA 48 € •

sedadlo spolujazdca sklopné
nutné so sklopnými stolíkmi na operadlách predných sedadiel PASESC 200 €/P 200 €

zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3–2/3 s 3 výškovo nastaviteľnými hlavovými opierkami 
sklopnými do úrovne podlahy batožinového priestoru SGAR02 • •

vyhrievané sedadlo vodiča
pre automatickú prevodovku EDC nie je možné s Easy Park Assist, prednými, zadnými a bočnými parkovacími senzormi, 
nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča Komfort s bedrovou opierkou, sklopným sedadlom spolujazdca, 
sklopnými stolíkmi na operadlách predných sedadiel

SGACHC 144 € -

vyhrievané sedadlá
nie je možné so sklopným sedadlom spolujazdca SGACHA - 240 €

• v sérii            -      nie je dostupné            P      dostupné v pakete



sériová a voliteľná výbava

Equilibre Techno
vonkajší vzhľad
nemetalický lak biela mineral • •
metalický lak 650 € 650 €
tónované sklá VT • •
zatmavené zadné okná VTST01 60 € •
nárazníky vo farbe vozidla BCTC • •
vonkajšie kľučky vo farbe vozidla PGPRT2 • •
vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie REPNTC • •
strešný nosič BARTOI 200 € •
halogenové smerovky v spätných zrkadlách AVREPL • -
LED smerovky v spätných zrkadlách AVREP2 - •
zadné výklopné dvere HAYVIT • •
zadné dvere otvárateľné do uhlu 180° presklené PARV18 140 € 140 €

16" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi flexwheel, design liman RDIF21 
RTOL16 • •

17" disky kolies z ľahkých zliatin, design vereste PCV88 260 € 260 €
systém kontroly tlaku v pneumatikách (nepriamy) TPRM3 • •
celoročné pneumatiky
nie je možné so 17" disky kolies z ľahkých zliatin PNEUTT 280 € 280 €

súprava na opravu pneumatik KTGREP • •
plnohodnotná rezerva RSEC01 200 € 200 €
• v sérii            -      nie je dostupné            P      dostupné v pakete



originálne príslušenstvo Renault

dizajn 
predné vzduchové deflektory 66,90 €   
univerzálne zásterky – predné alebo zadné, súprava 2 kusov 41,90 €   
chrómované kryty kľučiek dverí 82,9 €   
vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí s nápisom 
Kangoo 153,9 € 

bezpečnosť
alarm 279,0 €   
zadné parkovacie senzory 213,90 €   
zadná parkovacia kamera 229,0 €   
snehové reťaze Premium Grip – veľkosť 70  
(205/60 R16 96T, 92H) 329,0 €

interiér
predná lakťová opierka 213,90 €   
vešiak za opierku hlavy 89,90 €   
gumové koberce – súprava 4 kusov 92,90 €   
textilné koberce Premium – súprava 4 kusov 81,90 €   
obojstranný koberec batožinového priestoru 51,90 €   
deliaca mreža 153,9 €

preprava
ťažné zariadenie Labutí krk vrátane kabeláže od 673,81 €   
ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia vrátane kabeláže od 697,90 €   
hliníkové strešné tyče – L1, L2 – súprava 2 kusov 243,90 €   
nosič  bicykla na strešné tyče 117,90 €   
nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin 509,00 €   
nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží / 2 snowboardy) 160,90 €   
strešný box (380–630l) od 429,00 €

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

zmluvné záruky
TCe 100 TCe 130 /  

130 EDC Blue dCi 95 Blue dCi 115 / 
115 EDC

zmluvná záruka Renault – 5 rokov/100 000 km • • • •
navýšenie krytia záruky na 150 000 km* 279 € 279 € 279 € 279 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service
pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom – 
5 rokov/60 000 km 

549 € 549 € 549 € 549 €
919 € 919 € 919 € 919 €

servisná zmluva Easy service
pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom – 
5 rokov/100 000 km

769 € 769 € 769 € 769 €
1 169 € 1 169 € 1 169 € 1 169 €

• v cene vozidla   
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy a nájazdu kilometrov kontaktujte Vášho predajcu. 
Podrobné krytie servisných zmlúv a zmluvnej záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach. 
Uvedené ceny sú vrátane DPH.  
* Ponuka navýšenia krytia záruky je platná len v prípade, kedy už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 rokov/150 000 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.

https://cdn.group.renault.com/ren/sk/services/RENAULT_EASY_SERVICE_12_2022_SK.pdf.asset.pdf/225fdf9c09.pdf


rozmery a hmotnosti

1 vrátane strešného nosiča  5 dĺžka ložnej plochy so sklopeným zadným radom sedadiel a sklopeným sedadlom spolujazdca
2 vrátane antény  6 dĺžka ložnej plochy so sklopeným zadným radom sedadiel
3 svetlá výška  7 dĺžka ložnej plochy batožinového priestoru
4 šírka bočného vstupu  8 vo výške 100 mm nad prahom

batožinový priestor (l)        
objem batožinového priestoru      775
objem batožinového priestoru po strechu      1 030
objem batožinového priestoru so sklopeným zadným radom 
sedadiel      2 800

objem batožinového priestoru so sklopeným zadným radom 
sedadiel a sklopeným sedadlom spolujazdca      3 500

hmotnosti (kg) TCe 100 TCe 130
TCe  

130 EDC
Blue dCi  

95
Blue dCi  

115
Blue dCi  
115 EDC

maximálne užitočné zaťaženie 2) 459–596 459–596 455–571 435–536 435–536 456–586
maximálna povolená celková hmotnosť 1) 2 071 2 071 2 090 2 092 2 094 2 180
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu 3) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 3) 750 750 750 750 750 750

1) Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla. 
2)  Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla na zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou 

a výbavou vozidla.
3) Pri stúpaní 12%.

960 810 1 584
1 919
2 159

4 486
2 716

785
1 727

1 111 1 1111 060
14° 14°

1 064

1643 594

1 8381/18932

6154

1 8656

1 524 1 521 1 190

1 0207

2 7015

1 1908

1 596



*  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 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.
Reprezentatívny príklad financovania Renault Easy pre Renault Kangoo EQUILIBRE Tce 100: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 6,44 % p.a. 
na 4 roky a pri financovanej hodnote 11 100 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 190,60 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 
6 707,08 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 13,45 %. Celková čiastka 
s havarijným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je vo výške 15 726,53 €. V ponuke financovania je zohľadnená zľava z ceny vozidla vo výške 400 € s DPH len s financovaním 
EASY. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si 
ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo 
(4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka 
max. nájazdu 20 000 km/ročne).
Renault Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

technické údaje

motorizácie TCe 100 TCe 130 TCe 130 EDC Blue dCi 95 Blue dCi 115
Blue dCi 115 

EDC

typ prevodovky/počet stupňov manuálna/6 manuálna/6 dvojspojková 
EDC/7 manuálna/6 manuálna/6 dvojspojková 

EDC/7
objem (cm3) 1 333 1 333 1 333 1 461 1 461 1 461
počet valcov /ventilov 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8
maximálny výkon kW (k) pri ot./min. 75 (100) pri 4 500 96 (130) pri 4 500 96 (130) pri 4 500 70 (95) pri 3 750 85 (115) pri 3 750 85 (115) pri 3 750
maximálny krútiaci moment  
Nm pri ot./min. 200 pri 1 500 240 pri 1 500 240 pri 1 500 260 pri 1 750 270 pri 1 750 270 pri 1 750

typ vstrekovania priame priame priame common rail common rail common rail
palivo a objem palivovej nádrže (l) benzín/54 nafta/54
objem nádrže AdBlue® - 18,6
emisná norma Euro 6
filter pevných častíc áno
stop & start a rekuperácie energie 
brzdením áno

servisný interval1) 30 000 km/2 roky

výkony
maximálna rýchlosť (km/h) 168 183 184 164 175 177
zrýchlenie 0–100 km/h 14,7 12,9 11,6 15,1 13,6 13,2

riadenie
průměr otáčení stopový/obrysový 11,31/11,75

pneumatiky* séria
16" oceľové disky kolies 205/60 R16
17" disky kolies z ľahkých zliatin 205/55 R17

brzdy
predné kotúčové ventilované Ø (mm)/ 
hrúbka (mm) – zadné bubnové brzdy Ø tbc

spotreba paliva a emisie CO2
2)

homologačný protokol WLTP
kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) 6,8–7,0 6,8–6,9 6,8–6,9 5,3–5,4 5,7–5,8 5,6–5,7
emisie CO2 (g/km) 153–157 153–156 153–156 138–142 148–151 146–148
• v sérii
1) v závislosti na jazdnom štýle
2)  Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla a slúžia na 

porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, 
poveternostných podmienok a profilu trasy.


