
Renault
KANGOO Z.E.

CENNÍK1)

AKUMULÁTOR 2-miestny MAXI 2-miestny

33 kWh 28 700 €    29 900 €   

1) Platnosť cenníka iba do vypredania skladových zásob.  20211005-19
Platnosť cenníka od 6. 10. 2021. Uvedené ceny sú bez DPH.  
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
* Registrácia elektrododávek dodávok v rokoch 2010-2017 (kumulatívne) v krajinách spoločenstva EÚ podľa štatistík spoločnosti ACEA (http://www.acea.be).
Hodnota dojazdu uvedená podľa WLTP Vlow - v kombinovanom cykle  
** Pre dĺžku 36 mesiacov a akontáciu 40 %
  103% Financovanie je financovanie poskytované spoločnosťou Renault Finance a platí len pre podnikateľov a firmy. Renault Finance znamená financovanie 

poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

100% elektrické

103% FINANCOVANIE

CELKOVÉ PREPLATENIE IBA 3 %**
ŽIADNE SKRYTÉ POPLATKY
MOŽNOSŤ ODKLADU SPLÁTOK O 3 MESIACE

NAJPREDÁVANEJŠIA
ELEKTRODODÁVKA
V EURÓPE

S DOJAZDOM AŽ 230 KM*



VÝBAVA

KANGOO 2-miestny
MAXI  

2-miestny
BEZPEČNOSŤ
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd, systém núdzového 
brzdenia

ABS • •

Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca ESPHSA • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti. RV 200 € 200 €
Airbag vodiča AIRBA1 • •
Airbagy vodiča a spolujazdca AIRBA2 240 € 240 €
Bočné airbagy vodiča a spolujazdca. Nutné s airbagmi vodiča a spolujazdca a pozdĺžnym  
a výškovým nastaviteľným sedadlom vodiča

ABLAV 200 € 200 €

VONKAJŠÍ VZHĽAD A DISKY KOLIES
Oceľové disky 15" RTOL15 • •
Okrasné kryty kolies EGEE ENJO01 • •
Dizajn paket (Strieborná mriežka predného nárazníka, lakované časti karosérie  
nad zadným nárazníkom). Nutné s prednými hmlovými svetlometmi

ACCTC5 120 € 120 €

Bez polepov "Z.E." SSDECA 0 0
Metalický lak   - 370 € 370 €  
INTERIÉR
Uzatvárateľná schránka pred spolujazdcom PRTBAG 40 € 40 €
Lakťová opierka s odkladacím priestorom (nečalúneným) CSRGAC 60 € 60 €
Úložný priestor nad hlavami vodiča a spolujazdca RANPAV 80 € 80 €
SEDADLÁ
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča. Nutné s ľavými posuvnými dverami s fixným oknom 
alebo ľavými posuvnými dverami s otvárateľným oknom

COREHA 100 € 100 €

Sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúce prevoz dlhých predmetov.  
Nutné s lakťovou opierkou s odkladacím priestorom (nečalúneným)

PASRAB 200 € 200 €

VIDITEĽNOSŤ
Denné svietenie (funkcia integrovaná do hlavných svetlometov) RUNLI 40 € 40 €
Predné hmlové svetlomety PROJAB 150 € 150 €
Dažďový a svetelný senzor. Nutné s prednými hmlovými svetlometmi ALEVA 40 € 40 €
Vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá RET04 • •
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá. Nutné s impulzným ovládaním 
elektrického okna vodiča

RET05 80 € 80 €

Vyhrievané zadné okno so stieračom ELA LAC 80 € 80 €
RIADENIE
Palubný počítač ADAC • •
Zadné parkovacie senzory RDPROX 250 € 250 €
Zadná parkovacia kamera vr. zadných parkovacích senzorov. Nutné s dažďovým a svetelným 
senzorom, nemožno s zadnými výklopnými dverami presklenými

RDAR04 600 € 600 €

Plnohodnotná rezerva RSNORM • •
KOMFORT
Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom. Obsahuje klimatizáciu s peľovým filtrom PKCAF1 1 000 € 1 000 €
Kľúč s dvoma tlačidlami SOP01A • •
Prídavné kúrenie naftové CHAUAD 800 € 800 €
Predné elektricky ovládané okná LVAVEL • •
Impulzné ovládanie elektrického okna vodiča LVILVE 80 € 80 €
Vyhrievané predné sedadlá. Nutné s pozdĺžne a výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča. SGACHA 200 € 200 €
Fajčiarsky set AVCACF 20 € 20 €
MULTIMÉDIÁ
Rádio MP3 Bluetooth® USB Jack, ovládanie pod volantom, integrovaný displej RAD90A • •

• v sérii 
0 voliteľné za 0 €



VÝBAVA

KANGOO 2-miestny
MAXI  

2-miestny
NÁKLADOVÝ PRIESTOR
Plechová prepážka plná CLCTOL • •
Plechová prepážka s oknom CLCVIT 40 € 40 €
Variabilná delená prepážka drôtená. Nutné so sklopným sedadlom spolujazdca  
umožňujúceho prevoz dlhých predmetov

CLCPIV 200 € 200 €

Upevňovacie oká v nákladovom priestore (6 ks) PTANCC 30 € 30 €
Presklené levé zadné okno CUGFX 20 € 20 €
Pravá predná časť nákladového priestoru plná. Nemožno s ľavými posuvnými dverami plnými* PNLDT • -
Pravé posuvné dvere plné* PLDCT 300 € •
Pravé posuvné presklené dvere s fixným oknom* PLDCVF 100 € 100 €
Presklené ľavé zadné okno CUDFX 20 € 20 €
Ľavá predná časť nákladového priestoru plná* PNLGT • •
Ľavá predná časť nákladového priestoru s fixným oknom* PNLGVF 100 € 100 €
Ľavé posuvné dvere plné* PLGCT - 300 €
Ľavé posuvné dvere s fixným oknom.* Nutné s pozdĺžne a výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča PLGCVF - 400 €
Zadné asymetrické krídlové dvere plné 2PAP18 • •
Zadné asymetrické krídlové dvere presklené + vyhrievané zadné sklo + stierač. PKVICH 240 € 240 €
Zadné výklopné dvere presklené. Nemožno so zadnou parkovacou kamerou  
vr. zadných parkovacích senzorov

HAYVIT 120 € -

Zadné výklopné dvere presklené + vyhrievané zadné sklo + stierač. Nemožno so zadnou parkovacou 
kamerou vr. zadných parkovacích senzorov

PKPRT1 200 € -

Gumová podlaha nákladového priestoru. Nemožno s drevenou podlahou TACHCA 100 € 100 €
Drevená podlaha. Nemožno s gumovou podlahou nákladového priestoru a plastovou ochranou bokov 
nákladového priestoru do úrovne okien

PLCBO1 300 € 300 €

Bez obloženia stropu nákladového / batožinového priestoru SSHABP • •
Plastová ochrana bokov nákladového priestoru do úrovne okien HLIN01 • •
Kompletná ochrana bokov / obloženie batožinového priestoru HLIN02 GARMI1 120 € 120 €
EXTERIÉR
Ťažné zariadenie ATREM 450 € -
DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY A ŠPECIFICKÁ VÝBAVA Z.E.
Multiplexová adaptačná jednotka BOIADP 160 € 160 €
Káble na prestavbu CABADP 140 € 140 €
Nabíjací kábel (6,5 m) pre nabíjanie z Wallboxu a verejného nabíjania, spolu s taškou Z.E. CACBL2 • •
Flexi nabíjací kábel pre občasné nabíjanie z domácej zásuvky CABDO1 400 € 400 €

• v sérii
0 voliteľné za 0 €
*) Bočné presklené okná vyžadujú okna v zadnej časti vozidla, a presklené zadné krídlové alebo výklopné dvere. Typ okien na oboch stranách vozidla musí byť rovnaký.

VONKAJŠIE ROZMERY 2-miestny  MAXI  
2-miestny

Dĺžka 4 282 4 666
Šírka bez / so spätnými zrkadlami 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
Výška nezaťaženého vozidla 1 805 1 810
Dĺžka predného previsu 875 875
Dĺžka zadného previsu 810 810
Rázvor 2 697 3 081
Svetlá výška 157 170
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)
Objem – základné usporiadanie (m3) 3,0 4,0
Objem – maximálny (m3) 3,5 4,6
Dĺžka (vo výške podlahy) 1 731 2 115
Dĺžka vo výške 0,4 m 1 476 1 862
Maximálna šírka 1 219 1 219
Šírka medzi podbehmi kolies 1 045 1 045
Výška 1 251 1 252
ZADNÉ DVERE
Výška hrany nákladového priestoru 558 575
Výška vstupu do nákladového priestoru 1 129 1 129
Šírka vstupu do nákladového priestoru 1 141–1 219 1 141–1 219

Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY



HMOTNOSTI 2-miestny MAXI 
2-miestny

Maximálna povolená hmotnosť1) 2 130 2 180

Pohotovostná hmotnosť1) 1 437–1 654 1 518–1 696

Prevádzková hmotnosť1), 2) 1 512–1 729 1 593–1 771

Max. užitočné zaťaženie3) 798 587

Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu4) 375 –

Max. hmotnosť brzdeného prívesu4) 375 –

1) Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.
2) Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %).
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.

MOTORIZÁCIA KANGOO Z.E.

Motor synchrónny s vinutím rotora

Palivo elektrický prúd

Maximálny výkon kW (k) 44 (60)

Maximálny krútiaci moment (Nm) 225

VÝKONY

Maximálna rýchlosť (km/h)
Kangoo Z.E. 130

Kangoo Z.E. Maxi (2-miestny) 130

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)
Kangoo Z.E. 20,6

Kangoo Z.E. Maxi (2-miestny) 20,6

AKUMULÁTOR

Typ akumulátora Lítium-iónová batéria

Hmotnosť akumulátora (kg) 255

Energetická kapacita (kWh) 33

Menovité napätie (V) 240 - 400

NABÍJANIE AKUMULÁTORA

Zásuvka 220V s kitom "Green Up" 12 h

7,4 kW (jednofázová nabíjacia stanica 32 A) 6 h

SPOTREBA

Spotreba elektrickej energie (Wh / km) - kombinovaný cyklus 
podľa WLTP 180–188

DOJAZD

Homologovaný dojazd - podľa platnej metodiky  
WLTP ((km) 230

Homologovaný dojazd - kombinovaný cyklus  
podľa WLTP (km) 230 / 214

ROZMERY PNEUMATÍK

Sériovo 195/65 R15 95 T

HMOTNOSTI

TECHNICKÉ ÚDAJE



Nezáväzné ceny bez DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne 
a nezaväzujú žiadnu zo 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.

SERVISNÉ ZMLUVY

33 kWh

GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, elektrických a elektronických porúch  
a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)
3 roky / 100 000 km 199 €
EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadkypredpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE)
3 roky /100 000 km 289 €
4 roky /150 000 km 479 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCIA PLUS a EASY SERVICE nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Uvedené ceny sú bez DPH.


