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*	 Zahŕňa	splátku	financovania	a	havarijného	poistenia.	 20221129-23
Cenníková	cena	a	prípadné	obchodné	akcie	sú	platné	do	31.	12.	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.
Uvedené	ceny	sú	bez	DPH.
1)	 	Reprezentatívny	príklad	financovania	Renault	Easy	pre	Renault	Kangoo	VAN	E-TECH	EV45	11	kW	Advance:	Pri	financovaní	vozidla	prostredníctvom	finančného	lízingu	s	úrokom	

4,45	%	p.a.	na	4	roky	a	pri	financovanej	hodnote	15	850	€		zaplatíte	47	mesačných	splátok		s	havarijným	poistením	vo	výške	295,62	€	a	poslednú	splátku	s	havarijným	poistením	
vo	výške	8	006,63	€.	Poplatok	za	spracovanie	obchodného	prípadu	je	0	€,	predajná	cena	je	1,20	€,	poplatok	pri	ukončení		lízingovej	zmluvy	je	60	€	a	RPMN	=	13,16	%.	Celková	
čiastka	s	havarijným	poistením,	ktorú	48	splátkami	zaplatíte	je	vo	výške	21	961,79	€.	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	10	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	10	000	km/ročne).

Renault	Financial	Services	znamená	financovanie	poskytované	spoločnosťou	UniCredit	Leasing	Slovakia,	a.s..

nový Renault Kangoo van e-tech elektrický 
už od

296 € mesačne
s financovaním Renault easy1)

www.renault.sk sledujte nás na sociálnych sieťach

motorizácie  cenníková cena mesačná splátka*

advanCe
EV45 11 kW 31 700 € 296 €  

extRa  

EV45 11 kW 32 600 € 305 €  
EV45 22 kW 33 000 € 308 €  

extRa open SeSame by Renault  

EV45 11 kW 33 500 € 313 €  
EV45 22 kW 33 900 € 317 €

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


advanCe 
hlavné prvky sériovej výbavy:

•	 ABS	s	elektronickým	rozdeľovačom	brzdnej	sily	a	asistenčným	
systémom	bŕzd

•	 elektronický	stabilizačný	systém	ESC	vr.	asistenta	rozjazdu	do	
kopca	a	systému	stabilizácie	prívesu

•	 ISOFIX	na	sedadle	spolujazdca
•	 e-call	–	systém	pre	privolanie	pomoci	v	prípade	nehody
•	 15"	oceľové	disky	kolies	s	okrasnými	krytmi	mini	carten
•	 sada	na	opravu	pneumatík
•	 čierna	palubná	doska	s	čiernym	dekorom
•	 plastová	podlaha	kabíny
•	 plastový	volant
•	 otvorená	schránka	pred	sedadlom	spolujazdca
•	 stredová	konzola	bez	lakťovej	opierky
•	 LED	denné	svietenie
•	 vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	nastaviteľné	a	vyhrievané,	
manuálne	sklopné

•	 4,2"	farebný	displej	prístrojovej	dosky
•	 kúrenie	bez	klimatizácie
•	 sklopný	kľúč	s	tromi	tlačidlami
•	 príprava	na	rádio
•	 plechová	prepážka	plná

•	 čiastočné	plastové	obloženie	nákladového	priestoru	(spodná	
polovica	dverí	a	bokov)

•	 12V	zásuvka	v	nákladovom	priestore
•	 ľavá	predná	časť	nákladového	priestoru	plná
•	 pravé	posuvné	dvere	plné
•	 zadné	dvere	otvárateľné	do	uhla	180°	plné
•	 nabíjací	kábel	(6m)	pre	nabíjanie	z	wallbox	a	verejného	nabíjania
•	 látkové	čalúnenie	inti

extRa
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti advance:

•	 tempomat	s	obmedzovačom	rýchlosti
•	 čierna	palubná	doska	so	sivým	dekorom
•	 zásuvka	Easy	Life	pred	sedadlom	spolujazdca
•	 stredová	konzola	s	lakťovou	opierkou
•	 automatická	jednozónová	klimatizácia
•	 elektrické	ovládanie	predných	okien	s	impulzným	ovládaním	na	
strane	vodiča

•	 rádio	DAB,	MP3,	Bluetooth,	USB,	Jack,	4×15W,	1DIN
•	 látkové	čalúnenie	kylia

extRa open SeSame by Renault
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti extra:

•	 sklopné	sedadlo	spolujazdca	umožňujúce	prepravu	dlhých	
predmetov	(bez	úchytov	ISOFX)

•	 variabilná	delená	prepážka	(s	drôtenou	otočnou	časťou)

nové Kangoo van e-tech elektrické – vyberte si to pravé



nové Kangoo van e-tech elektrické

open Sesame by Renault

Nové	Kangoo	Van	E-Tech	elektrické	preberá	všetky	inovácie	modelu	Kangoo	
Van.	Vďaka	absencii	B	stĺpiku	na	pravej	strane	karosérie	ponúka	nové	
Kangoo	Van	E-Tech	elektrické	najširší	bočný	prístup	na	trhu:	1	446	mm.	
To	je	dvakrát	viac	ako	predchádzajúci	model.	Táto	najnovšia	inovácia	je	
výnimočne	praktická	v	uliciach	mesta,	uľahčuje	nakladanie	a	vykladanie	
bočnými	dverami,	v	prípade,	že	podmienky	naokolo	neumožňujú	dostatočné	
otvorenie	zadných	dverí.

dojazd až 300 km

Vďaka	svojej	novej	lithium-iónovej	batérii	s	využiteľnou	kapacitou	45	kWh	
sa	nové	Kangoo	Van	E-Tech	elektrické	môže	pochváliť	dojazdom	až	300	km	
v	cykle	WLTP.	Vodičom	tak	umožňuje	ostať	v	pokoji	aj	pri	celodenných	
pracovných	cestách	pri	zachovaní	veľmi	prívetivých	prevádzkových	nákladov.	
Batéria	umiestnená	pod	podlahou	vozidla	nijak	nezasahuje	do	nákladového	
priestoru	a	neobmedzuje	jeho	vynikajúcu	využiteľnosť,	na	ktorú	sú	užívatelia	
vozidla	Kangoo	Van	zvyknutí.

efektívny pohon

O	pohodovú	jazdu	bez	stresu	sa	stará	elektromotor	s	výkonom	90	kW	
a	krútiacim	momentom	245	Nm.	Pre	dosiahnutie	špičkovej	efektivity	
prevádzky	je	nové	Kangoo	Van	E-Tech	elektrické	vybavené	radom	moderných	
technológií.	K	dispozícii	sú	3	úrovne	regeneratívneho	brzdenia,	vodič	tak	
má	možnosť	zvoliť	ideálny	režim	pre	akúkoľvek	situáciu.	Tepelnú	pohodu	
bez	kompromisov	v	oblasti	efektivity	pomáha	udržiavať	tepelné	čerpadlo.	



sériová a voliteľná výbava

advance extra
extra open 
Sesame by 

Renault
pakety
paket easy pilot (adaptívny	tempomat	stop&go,	Easy	Pilot	–	asistent	pre	jazdu	po	
diaľnici	a	v	kolóne,	systém	varovania	pred	opustením	jazdného	pruhu	s	automatickou	
korekciou	jazdnej	dráhy,	aktívny	systém	sledovania	mŕtveho	uhla,	active	emergency	
braking	system	s	detekciou	chodcov	a	cyklistov,	prístrojový	štít	s	10"	farebným	
multifunkčným	displejom)
nutné s koženým volantom, elektronickou parkovacou brzdou, 16" kolesami a systémom Easy Link

PCU44 - 2	050	€ 2	050	€

paket viditeľnosť (hmlové	svetlomety,	full	LED	svetlomety	so	svetelným	podpisom	
v	tvare	C) PCV82 460	€ 460	€ 460	€

paket viditeľnosť 2 (hmlové	svetlomety,	full	LED	svetlomety	so	svetelným	podpisom	
v	tvare	C,	LED	smerovky,	automatické	prepínanie	diaľkových	svetiel) PCU70 - 640	€ 640	€

paket parkovanie (predné,	zadné	a	bočné	parkovacie	senzory,	zadná	parkovacia	
kamera,	displej	rear	view	assist) PCV92 - 740	€ 740	€

paket parkovanie 2 (zadná	parkovacia	kamera,	displej	rear	view	assist,	Easy	Park	
Assist,	predné,	zadné	a	bočné	parkovacie	senzory) PCV90 - 770	€ 770	€

paket parkovanie 3 (predné,	zadné	a	bočné	parkovacie	senzory,	zadná	parkovacia	
kamera,	systém	sledovania	mŕtveho	uhla) PCV76 - 560	€ 560	€

paket extended grip (16"	oceľové	disky	kolies,	systém	kontroly	trakcie	Extended	Grip,	
celoročné	pneumatiky) PCV94 280	€ 280	€ 280	€

paket drevené obloženie (drevená	podlaha	nákladového	priestoru,	drevené	obloženie	
nákladového	priestoru,	LED	osvetlenie	nákladového	priestoru)
nutné s kotviacimi krúžkami na bokoch nákladového priestoru

PCV12 550	€ 550	€ 550	€

paket design (16"	oceľové	disky	kolies	s	okrasnými	krytmi	mini	carten,	systém	
kontroly	tlaku	v	pneumatikách,	elektronická	parkovacia	brzda) PCV88 400	€ 400	€ 400	€

paket design plus (16"	oceľové	disky	kolies	s	okrasnými	krytmi	flexwheel,	design	
liman,	elektronická	parkovacia	brzda) PCV86 - 350	€ 350	€

paket komfortné sedenie (sedadlo	vodiča	komfort,	výškovo	nastaviteľné	sedadlo	
spolujazdca) PCV44 - 90	€ -

paket komfortné sedenie plus (vyhrievané	sedadlo	vodiča,	výškovo	nastaviteľné	
sedadlo	vodiča	komfort	s	bedrovou	opierkou) PCV78 - 160	€ 160	€

paket presklenie 1 (vyhrievané	zadné	sklo	a	zadný	stierač,	plechová	prepážka	
s	oknom,	samozatmavovacie	spätné	zrkadlo,	zadné	dvere	otvárateľné	do	uhla	180°	
presklené)

PCV58 250	€ 250	€ -

paket presklenie 2 (vyhrievané	zadné	sklo	a	zadný	stierač,	ľavé	posuvné	dvere	
presklené	s	otvárateľným	oknom,	pravé	posuvné	dvere	s	otvárateľným	oknom,	zadné	
dvere	otvárateľné	do	uhla	180°	presklené)

PCV96 450	€ 450	€ -

•	 v	sérii												-						nie	je	dostupné												P						dostupné	v	pakete



sériová a voliteľná výbava

advance extra
extra open 
Sesame by 

Renault
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 40	€ • •
adaptívny	tempomat	stop&go
nutné s active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov, koženým volantom 
a elektronickou parkovacou brzdou

RVDIST - 550	€/P 550	€/P

airbag	vodiča AIRBA1 • • •

airbag	vodiča	a	spolujazdca AIRBA2 
AIRBDE 190	€ 190	€ 190	€

bočné	a	hlavové	airbagy	vodiča	a	spolujazdca
nutné s airbagom vodiča a spolujazdca ABLAVI 250	€ 250	€ 250	€

ISOFIX	na	sedadle	spolujazdca ISOFIX • • -
systém	sledovania	únavy	vodiča
nutné s parkovacími senzormi DAALT 25	€ 25	€ 25	€

systém	rozpoznávania	dopravných	značiek	s	varovaním	o	prekročení	povolenej	
rýchlosti
nutné s multimediálnym systémom Easy Link s 8" displejom, navigáciou

AVOSP1 220	€ 220	€ 220	€

systém	rozpoznávania	dopravných	značiek
nie je možné s multimediálnym systémom Easy Link s 8" displejom, navigáciou AVTSR1 220	€ 220	€ 220	€

systém	sledovania	mŕtveho	uhla
nutné s prednými, zadnými a bočnými parkovacími senzormi alebo Easy Park Assist – predné, zadné 
a bočné parkovacie senzory

DANGMO - 250	€/P 250	€/P

aktívny	systém	sledovania	mŕtveho	uhla
nutné s LKA02 a active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov BSD02 440	€ 440	€P 440	€/P

systém	varovania	pred	opustením	jazdného	pruhu	s	automatickou	korekciou	jazdnej	
dráhy
nutné s active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov a aktívnym systémom 
sledovania mŕtvého uhla

LKA05 330	€ 330	€/P 330	€/P

active	emergency	braking	system	s	detekciou	chodcov	a	cyklistov
nutné so systémom varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou 
jazdnej dráhy

AEBS05 480	€ 480	€/P 480	€/P

e-call	–	systém	pre	privolanie	pomoci	v	prípade	nehody RCALL • • •
alarm* ALAR01 440	€ 440	€ 440	€
vonkajšia	zvuková	signalizácia	pri	cúvaní BRUIFR 20	€ 20	€ 20	€
príprava	na	alarm PREALA 60	€ 60	€ 60	€

komfort a multimédiá
kúrenie	bez	klimatizácie CHAUF2 • - -
automatická	jednozónová	klimatizácia CA02 - • •
vyhrievaný	kožený	volant
k dispozícii neskôr; nutné s adaptívnym tempomatom stop&go PCV80 - 90	€ 90	€

vyhrievané	čelné	sklo
k dispozícii neskôr; nutné s vyhrievanými sedadlámi alebo vyhrievaným sedadlom vodiča PBCH - 200	€ 200	€

elektrické	ovládanie	predných	okien LVAVEL • - -
elektrické	ovládanie	predných	okien	s	impulzným	ovládaním	na	strane	vodiča LVCIPE 80	€ • •
centrálne	zamykanie	s	deaktiváciou	vnútorných	kľučiek	dverí	pri	zamknutí	
(Superlocking) SUPCPE 80	€ 80	€ 80	€

sklopný	kľúč	s	tromi	tlačidlami SOPC2C • • •
hands-free	karta	s	oddeleným	zamykaním	nákladového	priestoru,	lakované	vonkajšie	
kľučky	dverí
nutné s plechovou prepážkou plnou alebo plechovou prepážkou s oknom

PCV28 - 150	€ -

hands-free	karta,	lakované	vonkajšie	kľučky
nutné s variabilnou delenou prepážkou drôtenou PCV26 - 100	€ 100	€

príprava	na	rádio SRA06 • - -
rádio	DAB,	MP3	Bluetooth,	USB,	Jack	4x15W	1DIN RA44A 200	€ • •
multimediálny	systém	Easy	Link	s	8"	displejom	a	funkciou	zrkadlenia	smartphone
nutné s parkovacími senzormi RA412 - 500	€ 500	€

multimediálny	systém	Easy	Link	s	8"	displejom,	navigáciou	a	funkciou	zrkadlenia	
smartphone
nutné s parkovacími senzormi

NA41A - 750	€ 750	€

bezdrôtové	nabíjanie	smartphone
nie je možné so stredovou konzolou bez lakťovej opierky a prípravou na rádio REACTI 120	€ 120	€ 120	€

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



sériová a voliteľná výbava

advance extra
extra open 
Sesame by 

Renault
viditeľnosť a riadenie
LED	denné	svietenie FDIU2 • • •
full	LED	svetlomety	so	svetelným	podpisom	v	tvare	„C“ LEDH2 410	€/P 410	€/P 410	€/P
hmlové	svetlomety FFGL2 110	€/P 110	€/P 110	€/P
vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	nastaviteľné	a	vyhrievané,	manuálne	sklopné RET03 • • •
vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	nastaviteľné	a	vyhrievané,	elektricky	sklopné RET04 - 50	€ 50	€
samozatmavovacie	spätné	zrkadlo
nutné se zadnými dverami otvárateľnými do uhla 180° presklenými alebo zadnou parkovacou 
kamerou

RVIAT 250	€/P 250	€/P 250	€

displej	rear	view	assist	(premieta	obraz	situácie	za	vozidlom)
nutné so zadnou parkovacou kamerou a parkovacími senzormi RVICM 500	€ 500	€ 500	€

spätné	zrkadlo RVIMA 20	€ 20	€ 20	€
spätné	zrkadlo	Wideview	pre	sledovanie	mŕtveho	uhla RETVIS 40	€ 40	€ 40	€
automatické	prepínanie	diaľkových	svetiel PRAHL 190	€ 190	€/P 190	€/P
vyhrievané	zadné	sklo	a	zadný	stierač
nutné so zadnými dverami otvárateľnými do uhla 180° presklenými ELA LAC P P 100	€

zadné	parkovacie	senzory ITPK1 200	€ 200	€ 200	€
predné,	zadné	a	bočné	parkovacie	senzory
so systémom Easy Link vyžaduje zadnú parkovaciu kameru ITP15 - 350	€/P 350	€/P

Easy	Park	Assist,	predné,	zadné	a	bočné	parkovacie	senzory
nutné so zadnou parkovacou kamerou a systémom Easy Link ITPK7 - 400	€/P 400	€/P

zadná	parkovacia	kamera
nutné s parkovacími senzormi, bez Easy Linku nutné so samozatmavovacím spätným zrkadlom 
alebo displejom rear view assist

RRCAM - 200	€/P 200	€/P

Easy	Pilot	(asistent	pre	jazdu	po	diaľnici	a	v	kolóne) ADR00 - P P
obmedzovač	rýchlosti	90	km/h LVIT01 40	€ 40	€ 40	€
obmedzovač	rýchlosti	100	km/h LVIT02 40	€ 40	€ 40	€
obmedzovač	rýchlosti	110	km/h LVIT03 40	€ 40	€ 40	€
obmedzovač	rýchlosti	30	km/h LVIT06 40	€ 40	€ 40	€
4,2"	farebný	displej	prístrojovej	dosky MET03 • • •
prístrojový	štít	so	10"	farebným	multifunkčným	displejom MET05 - P P
systém	kontroly	trakcie	Extended	Grip
nutné s celoročnými pneumatikami ESPGRL 100	€/P 100	€/P 100	€/P

elektronická	parkovacia	brzda
nutné s 16" diskami kolies, nie je možné s plnohodnotnou rezervou FPASS 350	€/P 350	€/P 350	€/P

sada	na	opravu	pneumatík KTGREP • • •
plnohodnotná	rezerva RSEC01 100	€ 100	€ 100	€
•	 v	sérii												-						nie	je	dostupné												P						dostupné	v	pakete



sériová a voliteľná výbava

advance extra
extra open 
Sesame by 

Renault
interiér a sedadlá
čierna	palubná	doska	s	čiernym	dekorom HARM01 • - -
čierna	palubná	doska	so	sivým	dekorom HARM02 - • •
látkové	čalúnenie	inti DRAP04 • - -
látkové	čalúnenie	kylia
na Advance nutné s dvojmiestnym sedadlom spolujazdca so sklopným stredným operadlom 
s držiakom na dokumenty alebo dvojmiestnym sedadlom spolujazdca

DRAP05 110	€ • •

zosilnené	látkové	čalúnenie
len pre heavy duty sedadlo vodiča, nutné so sklopným sedadlom spolujazdca TISIM1 - 120	€ 120	€

držiak	na	smartphone SACTEL 30	€ 30	€ 30	€
plastová	podlaha	kabíny TACHCA • • •
plastový	volant VLMOUS • • •
kožený	volant VLCUIR - 40	€/P 40	€/P
otvorená	schránka	pred	sedadlom	spolujazdca BTAGA1 • - -
zásuvka	Easy	Life	pred	sedadlom	spolujazdca BTAGA3 - • •
stredová	konzola	s	lakťovou	opierkou CSRAC1 60	€ • •
stredová	konzola	bez	lakťovej	opierky CSRBA1 • 100	€ 100	€
sedadlo	vodiča	pozdĺžne	nastaviteľné CORMA1 • - -
sedadlo	vodiča	výškovo	a	pozdĺžne	nastaviteľné COREHA 50	€ • •
výškovo	nastaviteľné	sedadlo	vodiča	komfort	s	bedrovou	opierkou
nie je možné pozdĺžne nastaviteľným sedadlom spolujazdca COLOMB - 80	€/P 80	€/P

heavy	duty	sedadlo	vodiča
nutné s bočnými a hlavovými airbagmi vodiča a spolujazdca, zosilneným látkovým čalúnením 
a sklopným sedadlom spolujazdca

CORHLR - 50	€ 50	€

sedadlo	spolujazdca	pozdĺžne	nastaviteľné PARMA1 • • -
sedadlo	spolujazdca	výškovo	a	pozdĺžne	nastaviteľné
nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča komfort s bedrovou opierkou PAREHA - 40	€/P -

sklopné	sedadlo	spolujazdca	umožňujúce	prepravu	dlhých	predmetov
nutné bez úchytov ISOFIX PASRAB - 200	€ •

dvojmiestne	sedadlo	spolujazdca
nie je možné s variabilnou delenou prepážkou drôtenou, nutné bez úchytov ISOFIX, nutné so 
stredovou konzolou bez lakťovej opierky, na Business nutné s látkovým čalúnením kilya a výškovo 
a pozdĺžne nastaviteľným sedadlom vodiča

BQFIXR 280	€ 280	€ -

dvojmiestne	sedadlo	spolujazdca	so	sklopným	stredným	operadlom	s	držiakom	na	
dokumenty
nie je možné s variabilnou delenou prepážkou drôtenou, nutné bez úchytov ISOFIX, nutné so 
stredovou konzolou bez lakťovej opierky

BQBUR1 - 300	€ -

vyhrievané	sedadlá
nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča komfort s bedrovou opierkou a pozdĺžne a výškovo 
nastaviteľným sedadlom spolujazdca

SGACHA - 200	€ -

vyhrievané	sedadlo	vodiča
nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča komfort s bedrovou opierkou alebo heavy duty 
sedadlom vodiča; nie je možné se pozdĺžne a výškovo nastaviteľným sedadlom spolujazdca

SGACHC - 120	€/P 120	€/P

•	 v	sérii												-						nie	je	dostupné											P						dostupné	v	pakete



sériová a voliteľná výbava

advance extra
extra open 
Sesame by 

Renault
vonkajší vzhľad
15"	oceľové	disky	kolies	s	okrasnými	krytmi	mini	carten RDIF10, 

RTOL15 • • •

16"	oceľové	disky	kolies	s	okrasnými	krytmi	mini	carten RDIF20, 
RTOL16 P P P

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

16"	disky	kolies	z	ľahkých	zliatin PCV70 - 350	€ 350	€
nemetalický	lak	biela	mineral • • •
nemetalické	laky	okrem	bielej	mineral 150	€ 150	€ 150	€
metalický	lak	alebo	lak	mimo	štandardnej	ponuky 370	€ 	370	€ 370	€
systém	kontroly	tlaku	v	pneumatikách TPRM2 25	€/P 25	€/P 25	€/P
celoročné	pneumatiky
nutné s 16" diskami kolies PNEUTT 240	€/P 240	€/P 240	€/P

nárazníky	lakované	vo	farbe	vozidla BCTC - 300	€ 300	€
nárazníky	lakované	vo	farbe	vozidla,	lakovaný	kryt	lišty	posuvných	dverí PCU98 - 230	€ 230	€
vonkajšie	spätné	zrkadlá	lakované	vo	farbe	vozidla
nutné s LED smerovkami a aktívnym systémom sledovania mŕtveho uhla REPNTC - 10	€ 10	€

LED	smerovky
nutné s aktívnym systémom sledovania mŕtveho uhla a vonkajšími spätnými zrkadlami lakovanými 
vo farbe vozidla

AVREP2 - 20	€ 20	€

zatmavené	zadné	bočné	okná	a	zadné	sklo
len zatmavenie, presklené elementy ako samostatné opcie VTST01 50	€ 50	€ 50	€

bočné	ochranné	lišty	nelakované ACCNTC 100	€ 100	€ 100	€

exteriér
ľavá	predná	časť	nákladového	priestoru	plná PNLGT • • •
ľavé	posuvné	dvere	plné PLGCT 300	€ 300	€ -
ľavé	posuvné	dvere	presklené	s	otvárateľným	oknom PLGCVO 480	€/P 480	€/P -
pravá	predná	časť	nákladového	priestoru	plná
nie je možné s ľavými posuvnými dverami PNLDT 0 0 -

pravé	posuvné	dvere	plné PLDCT • • •
pravé	posuvné	dvere	s	otvárateľným	oknom PLDCVO 80	€/P 80	€/P -
zadné	dvere	otvárateľné	do	uhla	180°	plné PARP18 • • •
zadné	dvere	otvárateľné	do	uhla	180°	presklené
nutné s vyhrievaným zadným sklom a zadným stieračom PARV18 70	€/P 70	€/P 70	€

príprava	na	ťažné	zariadenie THMPW 220	€ 220	€ 220	€
ťažné	zariadenie ATREM 590	€ 590	€ 590	€
•	 v	sérii												-						nie	je	dostupné												0						voliteľné	za	0	€													P						dostupné	v	pakete



sériová a voliteľná výbava

advance extra
extra open 
Sesame by 

Renault
nákladový priestor
variabilná	delená	prepážka	drôtená	a	sklopné	sedadlo	spolujazdca	 PCV42 - 280	€ •
plechová	prepážka	plná CLCTOL • • -
plechová	prepážka	s	oknom CLCVIT 50	€/P 50	€/P -
kotviace	krúžky	upevnené	na	bočných	stenách PTANCC 25	€ 25	€ 25	€
drevená	podlaha	nákladového	priestoru PLCBO1 370	€/P 370	€/P 370	€/P
gumová	podlaha	nákladového	priestoru PLCPCA 100	€ 100	€ 100	€
smart	roof	rack	–	priestor	na	prepravu	dlhých	predmetov	pod	strechou
nie je možné so zadnými dverami otvárateľnými do uhla 180° presklenými, nutné s plechovou 
prepážkou plnou

PCV36 460	€ 460	€ -

čiastočné	plastové	obloženie	nákladového	priestoru	(spodná	polovica	dverí	a	bokov) HLIN01 • • •
obloženie	nákladového	priestoru	z	vystužených	plastov HLIN02 120	€ 120	€ 120	€
drevené	obloženie	nákladového	priestoru
nutné s kotviacimi krúžkami na bokoch nákladového priestoru HLIN03 330	€/P 330	€/P 330	€/P

kompletné	polypropylénové	obloženie	nákladového	priestoru	s	obložením	podbehov
nutné s drevenou podlahou nákladového priestoru a kotviacimi krúžkami na bokoch nákladového 
priestoru

HLIN04 450	€ 450	€ 450	€

LED	osvetlenie	nákladového	priestoru PRLUMI 40	€/P 40	€/P 40	€/P
12V	zásuvka	v	nákladovom	priestore PRIAC2 • • •

doplnky pro e-tech karosárské prestavby
multiplexná	adaptačná	jednotka
nutné s káblami na prestavbu BOIADP 150	€ 150	€ 150	€

káble	na	prestavbu CABADP 140	€ 140	€ 140	€
nabíjací	kábel	(6m)	pre	nabíjanie	z	wallbox	a	verejného	nabíjania CACBL2 • • •
kábel	pre	nabíjanie	flexi	pre	štandardnú	8/10	A	a	priemyselnú	zásuvku	14	A CABDO2 300	€ 300	€ 300	€
kábel	pre	nabíjanie	flexi	pre	štandardnú	zásuvku	8/10	A CABDO3 220	€ 220	€ 220	€
nabíjanie	jednosmerným	prúdom	(DC)	s	výkonom	až	85	kW CHGS3 - 800	€ 800	€
•	 v	sérii												-						nie	je	dostupné												P						dostupné	v	pakete



*	 Jedná	sa	o	vzájomne	kompatibilne	príslušenstvo.	Odporúčame	objednávať	spoločne.				
**	 Jedná	sa	o	vzájomne	kompatibilne	príslušenstvo.	Odporúčame	objednávať	spoločne.					
Kompletnú	ponuku	príslušenstva	nájdete	v	našom	katalógu	alebo	cenníku	príslušenstva. 
Uvedené	ceny	príslušenstva	sú	bez	DPH	a	bez	montáže.

originálne príslušenstvo Renault

dizajn 
predné	vzduchové	deflektory 49,92 €   
univerzálne	zásterky	–	predné	alebo	zadné,	súprava	2	kusov 32,42 €   
chrómované	kryty	kľučiek	dverí 69,08 €

nákladový priestor
drevená	skrinka	–	na	ľavú	stranu	batožinového	priestoru 489,08 €   
drevené	vnútorné	obloženie	podbehov	kolies	Standard 90,83 €   
drevené	obloženie	bočných	stien	Standard 214,08 €   
drevené	obloženie	podlahy	Standard 196,58 €

interiér
predná	lakťová	opierka 170,75 €   
gumové	koberce	–	súprava	2	kusov	do	predného	radu 37,42 €   
textilné	koberce	Comfort	–	súprava	2	kusov	do	predného	radu 24,08 €

preprava
ťažné	zariadenie	Standard	vrátane	kabeláže od 472,50 €   
ťažné	zariadenie	Labutí	krk	vrátane	kabeláže od 464,17 €   
hliníkové	strešné	tyče	–	L1,	L2	–	súprava	2	kusov 140,83 €   
sklopný	nosič	na	rebrík 1 089,92 €   
hliníková	strešná	galéria 625,75 €

nabíjanie
nabíjacia	stanica	EVlink	Home	3P	11	kW	16A,	s	filtrom	na	 
RCD-DD,	zásuvka	T2	s	integrovaným	káblom	–	dĺžka	5	metrov 957,50 €   

nabíjacia	stanica	EVlink	Home	3P	11	kW	16A,	s	filtrom	 
na	RCD-DD,	zásuvka	T2	* 1 415,83 €   

nabíjacia	stanica	Smart	Wallbox	so	zásuvkou	T2	–	7,4/22	kW	–	
RFID	* 332,50 €   

nabíjací	kábel	pre	Wallbox	–	T2	32A	–	dĺžka	6,5	metra	* 140,83 €   
zásuvka	pre	domáce	nabíjanie	Green	Up	–	typ	E	** 324,17 €
nabíjací	kábel	do	zásuvky	Green	Up	pre	domáce	nabíjanie	–	T2	
10–16A	–	dĺžka	6,5	metra	** 324,17 €



rozmery
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1	 s	pozdĺžnymi	strešnými	tyčami	 5	dĺžka	ložnej	plochy	s	otvorenou	variabilnou	prepážkou	
2	 s	anténou	 	 a	sklopeným	sedadlom	spolujazdca
3	 nenaložené	vozidlo	 6	 dĺžka	ložnej	plochy	s	pevnou	prepážkou
4	 šírka	bočného	vstupu	 7	 vo	výške	100	mm	nad	prahom
	 	 8	 vo	výške	700	mm	nad	prahom

vonkajšie rozmery (mm)  
dĺžka 4	486
šírka	bez/so	spätnými	zrkadlami 1	860/2	159
výška	nezaťaženého	vozidla 1	808
dĺžka	predného	previsu 960
dĺžka	zadného	previsu 810
rázvor 2	716
svetlá	výška 160

nákladový priestor
objem	–	s	pevnou	prepážkou	(m3) 3,3
objem	–	maximálny	(s	variabilnou	přepážkou,	m3) 3,8
dĺžka	(ve	výšce	podlahy	s	vnitřní	přepážkou)	(mm) 1	810
dĺžka	(vo	výške	podlahy	s	variabilnou	prepážkou)	(mm) 3	053
maximálna	šírka	(mm) 1	517
šírka	medzi	podbehmi	kolies	(mm) 1	247
výška	(mm) 1	215

posuvné bočné dvere (mm)
šírka	 716

zadné dvere (mm)
výška	hrany	nákladového	priestoru 585
výška	vstupu	do	nákladového	priestoru 1	115
šírka	vstupu	do	nákladového	priestoru 1	253



hmotnosti
hmotnosti verzie (kg)
open Sesame by Renault ev45

maximálna	povolená	hmotnosť	1) 2	220
minimálna	pohotovostná	hmotnosť 1	608
minimálna	prevádzková	hmotnosť	1),	2) 1	683
maximálne	užitočné	zaťaženie	3) 612
maximálna	povolená	hmotnosť	brzdeného	prívesu	4) 1	500
maximálna	povolená	hmotnosť	nebrzdeného	prívesu	4) 750

s b stĺpikom

maximálna	povolená	hmotnosť	1) 2	230
minimálna	pohotovostná	hmotnosť 1	642
minimálna	prevádzková	hmotnosť	1),	2) 1	717
maximálne	užitočné	zaťaženie	3) 585
maximálna	povolená	hmotnosť	brzdeného	prívesu	4) 1	500
maximálna	povolená	hmotnosť	nebrzdeného	prívesu	4) 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	PHM	pri	90%	naplnení	nádrže).
3)		Skutočnú	hodnotu	užitočného	zaťaženia	je	možné	zistiť	len	zvážením	konkrétneho	vozidla	pre	zistenie	presnej	prevádzkovej	hmotnosti,	ktorá	závisí	od	motorizácie	

a	výbavy	vozidla.
4)	Při	12%	stoupání.



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.

technické údaje

motorizácie ev45 11 kW ev45 22 kW
maximálny	výkon	kW	(k) 90	(120) 90	(120)
maximálny	krútiaci	moment	(Nm) 245 245

batérie
napätie	(V)	 240–408	V 240–408	V
kapacita	(kWh) 45 45
hmotnosť	(kg) 320 320

nabíjanie
2,3kW	domáca	zásuvka	(jednofázová	10	A)	 N/A
3,7kW	zabezpečená	zásuvka	Green'up	(jednofázová	16	A),	10-100% 13,1	h
7,4kW	wallbox	(jednofázová	32	A),	10-100% 6,3	h
11	kW	(trojfázová	nabíjacia	stanica	16	A),	10-100% 3,7	h
22	kW	(trojfázová	nabíjacia	stanica	32	A),	15-80% - 1,5	h
rýchlonabíjanie	DC	80	kW,	15-80% - 37	min

výkony
maximálna	rýchlosť	(km/h) 130–135 130–135
zrýchlenie	0–100	km/h 11,6 11,6

spotreba energie a emisie Co2
(2)

homologačný	protokol WLTP
kombinovaná	spotreba	energie	(kWh/100	km) N/A N/A
emisie	CO2	(g/km) 0 0

dojazd
dojazd	(km) 3003) 3003)

riadenie
priemer	otáčania	stopový/obrysový 11,1/11,6

brzdy
ABS	s	elektronickým	rozdeľovačom	brzdnej	sily,	systémom	núdzového	brzdenia	 
a	elektronický	systém	stabilizácie	ESC •

predné	kotúčové	ventilované	Ø	×	hrúbka/s	elektronickou	parkovacou	brzdou	(mm) 280×24/296×26
zadné	kotúčové	Ø	×	hrúbka/s	elektronickou	parkovacou	brzdou	(mm) 274×11/292×16

rozmer pneumatík*
sériové	pneumatiky 195/65R15	95H 195/65R15	95H
alernatívne	pneumatiky 205/60	R16	96H 205/60	R16	96H
servisný	interval	1) 40	000	km	/	2	roky
•	 v	sérii
1)		 v	závislosti	na	štýle	jazdy.
2)	 	Uvedená	spotreba	paliva	a	emisie	CO2	sú	merané	metodikou	stanovenou	podľa	platných	právnych	predpisov	vyžadovaných	pre	homologizáciu	vozidla	a	slúži	

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

3)	 v	závislosti	na	zvolenej	konfigurácii
*		 	Uvedené	rozmery	pneumatík	pre	jednotlivé	motorizácie	sú	len	orientačné	a	vždy	záleží	na	vybranej	verzii	alebo	príplatkovej	výbave.	Viac	informácií	Vám	poskytne	

prípadne	Váš	predajca.


