RENAULT
CLIO
cenník

Platnost cenníka od 1. 11. do 31. 12. 2021.

verzia

cenníková cena

akciová cena

mesačná splátka

12 500 €
13 500 €
14 300 €
19 350 €

12 100 €
13 100 €
13 900 €
18 550 €

155 €
166 €
176 €
269 €

14 900 €
16 600 €
20 750 €

14 100 €
15 800 €
19 950 €

180 €
201 €
285 €

18 300 €
22 450 €

17 500 €
21 650 €

222 €
314 €

ZEN
SCe 65
TCe 90
TCe 100 LPG
E-Tech 140

INTENS
TCe 90
TCe 140
E-Tech 140

R.S.LINE
TCe 140
E-Tech 140

špeciálne zvýhodnenie pre skladové vozidlá až 1 200 €
viac na: www.renaultbezcakania.sk

400 €
bonus 800 €
pre verziu E-Tech 140

www.renault.sk

získajte bonus
v hodnote

400 €

pri výkupe vášho
starého vozidla*

zľava až

už od

na nákup
príslušenstva**

mesačne pri financovaní
Renault Easy

160 €

155 €/

sledujte nás na sociálnych sieťach

Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Akciová cena platí po odpočítaní zľavy
a bonusu pri výkupe starého vozidla. 
20211027–13
*
Platí pre verziu Intens TCe 90 a TCe 140, a verziu R.S. Line TCe 140.
**	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.
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Reprezentatívny príklad financovania nájdete na
poslednej strane cenníka.

ROKOV

ZÁRUKA

zľava

RENAULT

Renault Clio – vyberte si ten pravý
ZEN
hlavné prvky sériovej výbavy:
• predné, bočné a hlavové airbagy
• full LED predné svetlomety
• systém upozornenia pred opustením jazdného pruhu s aktívnou
korekciou jazdnej dráhy

• manuálna klimatizácia
• rádio s farebným dotykovým displejom 7"
• oceľové disky kolies 16" flexwheel, design Amicitia
• volant potiahnutý umelou kožou
• chrómované ozdobné prvky na volante, palubnej doske
a ventilačných otvoroch

• chrómové prvky na prednej mriežke chladiča a dverách
• nemetalický lak biela Glacier

INTENS
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti Zen:
• automatická klimatizácia
• hands-free karta Renault
• zadné parkovacie senzory
• farebný prístrojový štít 7"
• svetlomety full LED Performance s podpisom v tvare písmena C
• vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a sklopné
• kombinácia látkového čalúnenia s umelou kožou
• disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Philia
• systém Multi-sense s 3 režimami pre nastavenie celého vozidla
• ambientné osvetlenie
• tmavý strop

R.S. LINE
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti Intens:
• multimediálny a navigačný systém Easy Link 7"
• predné, zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera
• športový nárazník s integrovanou lištou F1
• bočné lišty vo farbe Gun Metal
• zadný difúzor vo farbe Gun Metal
• tónované zadné okná
• športové sedadlá
• hliníkové športové pedále
• dekory so štruktúrou karbónu (stredný pás na palubnej doske,
výplne dverí)

• sedadlá R.S. Line s prvkami z umelej kože a červeným prešívaním
• červené prvky na ventilačných otvoroch
• volant potiahnutý perforovanou kožou, s logom R.S. Line
• disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Magny Cours

vyrazte dopredu – Renault Clio

inovatívne technológie, moderný dizajn a prvky
uľahčujúce život – to všetko ponúka Renault Clio
objavujte a užívajte si
Objavovanie miest bude ešte jednoduchšie s multimediálnym systémom
Easy Link s až 9,3" displejom. Systém naviac dokáže dynamicky meniť trasu
podľa aktuálnej dopravnej situácie alebo vyhľadávať body záujmu cez Google
Places. Zároveň podporuje Apple CarPlay, takže vaše obľúbené aplikácie,
telefonáty ani výber hudby nebudú problém.

jazdite a parkujte bez námahy
Vďaka parkovacím senzorom a kamerovému systému 360°, ktorý využíva
4 kamery s funkciou zobrazenia vozidla z vtáčej perspektívy bude parkovanie
omnoho jednoduchšie. Naviac technológia ako Easy Pilot s asistentom
pre jazdu po diaľnici a v kolónach, sledovaním mŕtveho uhla a adaptívnym
tempomatom vám dodajú pocit bezpečia a bezstarostnosti.

nasadnite a buďte ako doma
Štýlové prvky interiéru ako napríklad farebné výduchy klimatizácie, svetlosivý
pás palubnej dosky a sivé výplne dverí, kožený volant, lakťová opierka
alebo polokožené čalúnenie. Všetky tieto prvky prispievajú k príjemnému
a prémiovému pocitu a zaručia, že sa vždy do vozidla radi vrátite.

Renault Clio E-Tech Hybrid

radosť z jazdy, výkon aj úspora paliva a emisií CO2
spoznajte Renault Clio E-Tech hybrid
úspornejší, a predsa bez starostí
Technológia E-Tech Hybrid prináša spojenie elektrického pohonu s pohonom
na benzín. Nielenže hybridná prevádzka znižuje prevádzkové náklady a je
šetrná k životnému prostrediu, ale ani vás nijak neobmedzuje. Clio E-Tech
Hybrid totiž nie je nutné nabíjať – elektromotor získava energiu napríklad
rekuperáciou a vy sa tak nemusíte starať o jeho nabíjanie. Systém sám
prepína medzi benzínovým a elektrickým pohonom.

v meste aj na diaľnici
Hybridná technológia E-Tech zažiari v meste aj na dlhších trasách. V meste
zníži spotrebu až o 40% a zvládne až 80% času jazdy výhradne na elektrinu.
Zároveň si užijete živšiu jazdu, ktorú hybrid ponúka. Na dlhších trasách oceníte
automatickú prevodovku a plynulú, pohodlnú jazdu. Na displeji prístrojového
štítu môžete sledovať, či je využívaný elektrický alebo spaľovací pohon.

pohodlný a efektívny
Renault Clio E-Tech Hybrid 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 elektromotor výrazne brzdí
pri uvoľnení brzdového pedálu a ukladá elektrickú energiu, aby ju následne
mohol použiť a znížiť spotrebu.

sériová a voliteľná výbava
poznámka

Zen

Intens

R.S. Line

920 €

-

-

430 €

430 €

-

-

780 €

-

pakety
pack zen plus (elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky
sklopné, automatické prepínanie diaľkových svetiel, dažďový a svetelný
senzor, hands-free karta Renault, automatická klimatizácia, elektricky
ovládané zadné okná, lakťová opierka, LED stropné osvetlenie)
pack navigácia (multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 7",
systém rozpoznávania dopravných značiek s upozornením na prekročenie
povolenej rýchlosti)
pack navigácia plus (navigačný systém Easy Link, displej 9,3", systém
nutné s niektorým
rozpoznávania dopravných značiek s upozornením na prekročenie
z pack parking
povolenej rýchlosti)
pack viditeľnosť (predné hmlové svetlomety, automatické prepínanie
diaľkových svetiel)
pack parking (predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera)
pack parking 360 (predné a zadné parkovacie senzory, kamerový systém
360° – 4 kamery s funkciou zobrazenia okolia vozidla z vtáčej perspektívy
a možnosťou prepínania pohľadu)
pack parking 360 plus (predné, zadné, bočné parkovacie senzory, zadná
nutné s Multi-sense
a Easy Link 9,3" alebo
parkovacia kamera, inteligentný parkovací asistent Easy Park Assist,
pack navigácia extra
kamerový systém 360°)
pack winter (vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedadlá, volant
potiahnutý jemnou kožou)
pack drive (poloautomatická parkovacia brzda s funkciou auto-hold,
vysoká stredová konzola s lakťovou opierkou a úložným priestorom,
elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo)
pack standard safety (bez aktívneho núdzového brzdenia a safe distance
dočasne povinné pre
výbavy Zen a Intens
warning)
pack safety (adaptívny tempomat, systém sledovania mŕtveho uhla)
pack easy pilot (Easy Pilot – asistent pre jazdu po diaľnici a v kolónach,
adaptívny tempomat, systém sledovania mŕtveho uhla)

nutné s pack drive,
iba pre E-Tech 140,
k dispozícii neskôr

-

240 €

240 €

-

300 €

-

-

500 €

-

-

-

400 €

-

400 €

-

-

320 €

320 €

-300 €

-300 €

-

-

-

400 €

-

-

700 €

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

aktívna a pasívna bezpečnosť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd
elektronický stabilizačným systémom ESC s protišmykovým systémom ASR
a kontrolou nedotáčavosti CSV
asistent rozjazdu do kopca
systém kontroly tlaku v pneumatikách
čelné airbagy na strane vodiča a spolujazdca spolujazdca s možnosťou
deaktivácie airbagu
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
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
active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov
safe distance warning system
e-call – systém pre privolanie pomoci v prípade nehody
systém sledovania mŕtveho uhla
•
P

v sérii
dostupné v pakete

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

pre výbavu Zen
pack navigácia
pre výbavu Intens
pack navigácia/pack
navigácia plus

•

-

-

P

P

•

pre výbavu R.S. Line
pack safety/pack easy
pilot

•

•

•
•
•

-

-

200 €/P

sériová a voliteľná výbava
poznámka

Zen

Intens

R.S. Line

•
P
•
P
•
•
•
P
•
200 €

•
•
•
•
•
P
P
•
•
•
•
P

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200 €

•

•

•

komfort
manuálna klimatizácia
automatická klimatizácia jednozónová
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
hands-free karta Renault pre bezkľúčové odomykanie a štartovanie
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
volant potiahnutý umelou kožou
volant potiahnutý jemnou kožou
sportový volant R.S. Line potiahnutý kožou Nappa/perforovanou kožou Nappa
vyhrievaný volant
elektrické ovládanie predných okien s impulzným ovládaním
elektrické ovládanie zadných okien s impulzným ovládaním
sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 4 smeroch
sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 4 smeroch
športové sedadlá vpredu
vyhrievanie predných sedadiel
zadné sedadlá s deleným operadlom v pomere 2/3 : 1/3 sa 3 výškovo
nastaviteľnými hlavovými opierkami
osvetlenie pre druhý rad sedadiel
dvojitá podlaha batožinového priestoru
predná lakťová opierka s úložným priestorom

pack zen plus
pack zen plus

pack winter
pack winter
pack zen plus

pack winter

-

•

•

100 €

-

-

P

P

P

•
-

•
P

•
P

-

•

•

pack parking

200 €
-

•
P

•

pack parking 360

-

P

-

pack parking 360 plus

-

-

P

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

-

350 €

350 €

350 €

450 €

450 €

450 €

•

-

-

nie je možné pre verziu
E-Tech 140
pre výbavu Zen pack zen
plus, pre výbavy Intens
a R.S. Line pack drive

riadenie
elektrický posilňovač riadenia
poloautomatická parkovacia brzda s funkciou auto-hold
systém Multi-sense (3 režimy nastavenia celého vozidla);
s ambientným osvetlením interiéru
zadné parkovacie senzory
zadné a predné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera
zadné a predné parkovacie senzory, kamerový systém 360° (4 kamery
s funkciou zobrazenia okolia vozidla z vtáčej perspektívy s možnosťou
prepínania pohľadov)
Easy Park Assist (predné, zadné a bočné parkovacie senzory, kamerový
systém 360° (4 kamery s funkciou zobrazenie okolie vozidla z vtáčej
perspektívy s možnosťou prepínania pohľadu), inteligentný parkovací
asistent – pozdĺžny, kolmý a uhlový)
palubný počítač
ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa
imobilizér
sada na opravu pneumatík
rezerva
samozaceľujúce sa pneumatiky
predpríprava z výroby pre ťažné zariadenie – labutí krk
predpríprava z výroby pre ťažné zariadenie – elektricky ovládané, výklopné

pack drive

nie je možné
na TCe 100 LPG
iba na E-Tech, nie je
možné s diskami kolies
z ľahkej zliatiny 17"
nie je možné
s TCe 100 LPG
nie je možné
s TCe 100 LPG

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 efektom a svetelným podpisom
predné LED hmlové svetlomety
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, manuálne sklopné
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, elektricky sklopné
tónované sklá
zatmavené zadné okná
svetelný senzor
dažďový a svetelný senzor
elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
•
P

v sérii
dostupné v pakete

pack viditeľnosť

pack viditeľnosť
pack zen plus
pre výbavu Zen pack look
zen, pre výbavu Intens
pack look intens
pack zen plus
pack drive

-

•

•

•
•
160 €
•
P
•

P
•
•
P
•
•

P
•
•
P
•
•

P

P

•

•
P
-

•
P

•
P

sériová a voliteľná výbava
Zen

Intens

R.S. Line

•

-

-

-

•

•

•

•

-

pack navigácia

P

P

•

na výbavu Intens
pack navigace plus,
na výbavu R.S. Line
nutné s niektorým
z pack parking

-

P

350 €

•

-

-

-

•

•

-

•

•
-

-

-

•

-

-

950 €

100 €

100 €

-

100 €

100 €

-

100 €

100 €

-

200 €

250 €

-

poznámka

multimédia
prístrojový panel s analógovými prístrojmi a 4,2" farebným
multifunkčným displejom
prístrojový panel so 7" farebným multifunkčným displejom
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)
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)
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)

na Zen E-Tech 140 ako
štandardná výbava

vnútorný vzhľad
tmavý interiér, svetlý strop a obloženie stĺpikov
tmavý interiér, tmavý strop a obloženie stĺpikov
dekory s karbónovou štruktúrou (stredný pás na palubnej doske, výplne dverí)
látkové čalúnenie 3D Mountain, tmavé
kombinácia látkového čalúnenia s umelou kožou, sivé/tmavé
kombinácia látkového čalúnenia s umelou kožou,
tmavé s červeným a bielym prešívaním
kožené čalúnenie R.S. Line, koža Riviera,
tmavé s červeným a svetlosivým prešívaním
pack touch – červená

pack touch – oranžová

pack touch – modrá
pack ambiance – svetlosivá
•
P

nutné s osvetlením
pre druhý rad sedadiel

•

nutné s vyhrievanými
prednými sedadlami
nie je možné s lakmi
karosérie oranžová
Valencia, modrá
Céladon a modrá Iron
nie je možné s lakmi
karosérie červená
Flamme, modrá
Céladon a modrá Iron
nie je možné s lakmi
karosérie červená
Flamme
iba na E-Tech 140

v sérii
dostupné v pakete
pack touch obsahuje – ozdobnú lištu výduchu klimatizácie
pack ambiance – svetlosivá obsahuje na Zen: svetlo sivý pás palubnej dosky, na Intens: svetlo sivý pás palubnej dosky, svetlo sivé výplne dverí

sériová a voliteľná výbava
poznámka

Zen

Intens

R.S. Line

•
0 €/P
•
-

•
0 €/P
•
-

•
•
•
•

P

P

•

•
•/P/•
400 €
0€
500 €

•
•
-/•/•
400 €
0€
500 €

•
•
•
-/-/•
•
0€
500 €

580 €

580 €

580 €

150 €

-

-

-

200 €

-

200 €

200 €

-

200 €

200 €

-

200 €

200 €

-

vonkajší vzhľad
vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
vonkajšie spätné zrkadlá čierna lesklá
kľučky predných dverí vo farbe karosérie
dekoratívny prvok na prednom blatníku s nápisom R.S. Line
špecifický predný a zadný nárazník R.S. Line
chrómovaná koncovka výfuku (verzie E-Tech majú koncovku skrytú)
zadný difúzor
chrómovaná maska chladiča
chrómovaná lišta okolo bočných okien
lišta na spodnej hrane dverí čierna/chrómovaná/vo farbe Gun Metal
oceľové disky kolies 16", flexwheel s designom okrasných krytov kolies Amicitia
disky kolies z ľahkých zliatin 16" design Philia, strieborné
disky kolies z ľahkých zliatin 16" design Philia, čierne s diamantovým efektom
disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Viva Stella, čierne s diamantovým efektom
disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Magny Cours, sivá s diamantovým efektom
nemetalický lak biela Glacier
metalický lak čierna Etoilé, modrá Céladon, sivá Platine, sivá Titanium
špeciálny metalický lak červená Flamme, oranžová Valencia, modrá Iron,
biela Quartz
pack look zen – spodné chrómované lišty dverí, tónované zadné okná,
kryty vonkajších spätných zrkadiel v lesklej čiernej farbe
pack look intens – tónované zadné okná, obloženie B a C stĺpikov v čiernej
lesklej farbe
pack look – čierna lesklá / chróm

pack look – oranžová

pack look – modrá

• v sérii
P dostupné v pakete
0 € volitelné za 0 €

pack look zen

pre výbavu Zen
pack look zen
pre výbavu Intens
pack look intens
nie je možné pre
motorizáciu SCe 65

pack look zen

s motormi
TCe 90 a TCe 100 LPG
chrómovaná
koncovka výfuku,
nie je možné pre
motorizáciu SCe 65
s motorom TCe
90 chrómovaná
koncovka výfuku
nutné s krytmi
vonkajších spätných
zrkadiel v čiernej, lesklé
nie je možné s lakmi
karosérie červená
Flamme, modrá Céladon
a modrá Iron, nutné
s krytmi vonkajších
spätných zrkadiel
v čiernej, lesklé
nie je možné s lakmi
karosérie červená
Flamme, oranžová
Valencia, modrá
Iron, nutné s krytmi
vonkajších spätných
zrkadiel v čiernej, lesklé,
len pre E-Tech 140

pack look čierna lesklá/chróm, oranžová, modrá obsahujú ozdobné lišty v maske chladiča, tenké bočné lišty na spodnej hrane bočných dverí, ozdobnú lištu na zadnom nárazníku

originálne príslušenstvo Renault

design
shark anténa – čierna
chrómované kryty spätných zrkadiel
športové pedále
vnútorné podsvietené kryty predných prahov dverí s nápisom Clio

37,90 €
71,9 €
od 61,9 €
96,90 €

interiér
textilné koberce Premium – sada 4 ks

80,90 €

textilné koberce Comfort – sada 4 ks

51,9 €

vešiak za opierku hlavy

76,9 €

predná lakťová opierka

179,00 €

magnetický držiak telefónu (do ventilačnej mriežky)
sieť batožinového priestoru
koberec batožinového priestoru
ochrana batožinového priestoru EasyFlex

26,90 €
od 40,9 €
40,9 €
139,00 €

bezpečnosť
predný parkovací senzor
deliaca mreža
detská sedačka Trifix 2 i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 mesiacov – 4 roky)
snehové reťaze Premium Grip
sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný trojuholník,
pracovné rukavice, reflexná vesta, lano)

159,00 €
69,9 €
359 €
od 329 €
39,90 €

preprava
strešné tyče QuickFix
nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin
nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží / 2 snowboardy)
strešný box pevný (380l–630 l) – čierny
tažné zařízení labutí krk (pro vozidla bez předpřípravy z výroby)

189,00 €
499 €
149 €
od 369,00 €
od 429 €

tažné zařízení labutí krk (pro vozidla s předpřípravou z výroby)

119 €

tažné zařízení demontovatelné bez nářadí (pro vozidla bez
předpřípravy z výroby)

509 €

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

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík
KOMPLET
S HLINÍKOVÝM DISKOM

KOMPLET
S OCEĽOVÝM DISKOM

FULDA KR. CONTROL 2
195/55 R16 87H
eC dC b B72 dB

FULDA KR. CONTROL 2
195/55 R16 87H
eC dC b B72 dB

ZIMNÁ PNEUMATIKA
CONTINENTAL TS 860
195/55 R16 87H
eD dB b B72 dB

113,90 €/ks

455,60 €/sada 4 ks

151,90 €/ks

192,90 €/ks

607,60 €/sada 4 ks

PREZUTIE LEN ZA 11,90 €
špičková kvalita
renomovaný výrobca

771,60 €/sada 4 ks

ventil Standard
disk Flexi čierny
montáž
ozdobný kryt kolesa

ventil Standard
disk Philia
montáž
stredová krytka

VYSVETLIVKY: e valivý odpor d brzdné vlastnosti za mokra b vonkajšia hlučnosť
Uvedené ceny sú v eurách za 1 kus vrátane DPH. Cena kompletných kolies už zahŕňa ich kompletizáciu, montáž na vozidlo (práca a drobný materiál, ventily, závažia) a ozdobné kryty kolies/
stredové krytky, ktorých dizajn je zvolený podľa aktuálnej dostupnosti. Akciovú ponuku samostatných pneumatík nájdete na pneumatiky.renault.sk či u svojho autorizovaného predajcu
a v servise Renault, s ktorým, prosím, konzultujte aktuálnosť odporúčaných cien. Ponuka platí do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob u participujúcich autorizovaných predajcov a v servisoch
Renault. Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

zmluvné záruky
SCe 65
zmluvná záruka Renault – 5 rokov/100 000 km
navýšenie krytia záruky na 150 000 km*

TCe 90

TCe 100
LPG

TCe 140

E-Tech 140

•

•

•

•

•

159 €

159 €

159 €

159 €

269 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service
(pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + Comfort
Assistance) – 5 rokov/60 000 km
servisná zmluva Easy service
(pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + Comfort
Assistance) – 5 rokov/100 000 km

489 €
779 €

489 €
779 €

489 €
779 €

489 €
809 €

489 €
1 019 €

589 €
929 €

589 €
929 €

589 €
929 €

589 €
949 €

589 €
1 189 €

• 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.

technické údaje a rozmery
motorizácia
typ prevodovky
zdvihový objem (cm3)
palivo
počet valcov/ventilov
typ vstrekovania
maximálny výkon (kW/k)
pri otáčkach (ot./min)
maximálny krútiaci moment (Nm)
pri otáčkach (ot./min)
úroveň elektrifikácie
emisná norma
filter pevných částic

SCe 65

TCe 90

TCe 100 LPG

TCe 140

manuálna
5-stupňová
999
benzín
3/12
nepriame

manuálna
6-stupňová
999
benzín
3/12
nepriame

manuálna
6-stupňová
1 333
benzín
4/16
priame

49/67 pri 6 250

67/91 pri 5 000

95 pri 3 600

160 pri 2 000

euro 6
áno

euro 6
áno

manuálna
6-stupňová
999
benzín/LPG
3/12
nepriame
74/100 pri 4 600 (LPG)
67/90 pri 4 800 (benzín)
170 pri 2 000 (LPG)
160 pri 2 100 (benzín)
euro 6
áno

195/55 R16
205/45 R17

195/55 R16
205/45 R17

195/55 R16
205/45 R17

195/55 R16
205/45 R17

160
17,1

180
12,2

180
12,5

205
9,4

5,1–5,3
116–121
42
-

5,2–5,3
117–119
42
-

5,2–5,3/7,0–7,11)
117–119/108–1101)
39
32

5,4
121–122
42
-

391
318
1 103
547
1 575

391
318
1 157
527
1 609

318
1 212
494
1 631

391
318
1 211
531
1 646

2 475

2 509

2 531

2 546

900

900

900

900

550

575

590

595

103/140 pri 4 500
260 pri 1 750
až 3 500
euro 6
áno

pneumatiky*
výkony
maximálna rýchlost (km/h)
zrýchlenie 0–100 km/h (s)

spotreba a emisie (WLTP)**
kombinovaný cyklus (l/100 km)
emisie CO2 (g/km)
objem palivovej nádrže (l)
využiteľný objem LPG nádrže (l)

rozmery a hmotnosti***
objem batožinového priestoru (l) metóda kvapalín
objem batožinového priestoru (l) s rezervou
prevádzková hmotnosť (kg)
maximálne užitočné zaťaženie (kg)
maximálna povolená celková hmotnosť (kg)
maximálna povolená celková hmotnosť jazdnej
súpravy (kg)
maximálna povolená hmotnosť
brzdeného prívesu (kg)
maximálna povolená hmotnosť
nebrzdeného prívesu (kg)

991

1 979

942

1 440

1 372

1 370

165

830

2 583
4 050

637

1 798*

šířka se
šírka
sosklopenými
sklopenými
vnějšími zpětnými
vonkajšími
spätnýmizrcátky
zrkadlami

1 988

1 464

1) LPG
*	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
motorizácia

E-Tech 140
multimódová automatická –
2 stupne pre elektromotor,
4 stupne pre spaľovací motor
1 598
benzín/elektrina
4/16
nepriame
103 (140) (kombinovaný)
67 (91) pri 5 600 (spaľovací motor)
+36 (49) (elektromotor)
+15 (20) (štartér-generátor)
144 pri 3 200 (spaľovací motor)
+205 (elektromotor)
+50 (štartér-generátor)
hybrid
euro 6
áno

typ prevodovky
zdvihový objem (cm3)
palivo
počet valcov/ventilov
typ vstrekovania
maximálny výkon (kW/k)
pri otáčkách (ot./min)
maximálny krútiaci moment (Nm)
pri otáčkach (ot./min)
úroveň elektrifikácie
emisná norma
filtr pevných částic

pneumatiky*
195/55 R16
205/45 R17

výkony
maximálna rýchlosť (km/h)
zrýchlenie 0–100 km/h (s)

180
9,9

spotreba a emisie (WLTP)**
kombinovaný cyklus (l/100 km)
emisie CO2 (g/km)
objem palivovej nádrže (l)
kapacita batérie (kWh)

4,3–4,4
97–100
39
1,2

rozmery a hmotnosti***
299
243
1 313
520
1 758
2 658
900
655

objem batožinového priestoru (dm3) so súpravou na opravu pneumatík
objem batožinového priestoru (l) s rezervou
prevádzková hmotnosť (kg)
maximálne užitočné zaťaženie (kg)
maximálna povolená celková hmotnosť (kg)
maximálna povolená celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg)
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg)
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

991

1 979

942

1 440

1 372

1 370

165

830

2 583
4 050

637

1 798*

šířka se
šírka
sosklopenými
sklopenými
vnějšími zpětnými
vonkajšími
spätnýmizrcátky
zrkadlami

1 988

1 464

*	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).
Reprezentatívny príklad platí pri financovaní Renault Easy pre verziu Zen SCe 65: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 4,64% p.a. na 4 roky a pri financovanej
hodnote 8 470 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 153,14 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 3 656,04 €. Poplatok za spracovanie
obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,22 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte
je vo výške 10 914,93 € . 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 Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..
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.

