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Platnost ceníku od 1. 2. 2023 pouze do vyprodání skladových zásob.



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 31. 5. 2023 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo 
s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, 
konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.  20230428–22
*  Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 

15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmiňované částky jsou včetně DPH. Pro více 
informací kontaktujte vašeho dealera.

Smluvní záruka 5 let nebo 100 000 km (podle toho, která z podmínek nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou 
součástí objednávky.

sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

verze  ceníková cena

ICOnIC
R135 52 kWh 1 027 000

sleva až

4 000 kč
na nákup příslušenství*

let
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Renault

ICOnIC
hlavní prvky sériové výbavy:

•	 přední a boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce
•	 systém varování před opuštěním jízdního pruhu s aktivní 

korekcí jízdní dráhy
•	 tempomat s omezovačem rychlosti
•	 systém sledování mrtvého úhlu
•	 systém rozpoznávání dopravních značek
•	 automatické přepínání dálkových světel
•	 volant potažený umělou kůží
•	 full LED přední světlomety LED Pure Vision
•	 přední LED mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do 

zatáček
•	 automatická klimatizace
•	 hands-free karta Renault
•	 systém nabíjení Caméléon na nabíjení z různých typů 

nabíjecích stanic, výkon až 22 kW AC
•	 multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3"
•	 digitální přístrojový štít, displej 10"
•	 přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera
•	 elektrické ovládání předních a zadních oken
•	 zatmavená zadní okna
•	 látkové čalounění z recyklovaných materiálů Recytex, tmavě 

šedé / umělá kůže
•	 disky kol z lehkých slitin 17", design elington

https://www.youtube.com/user/renaultCZE
https://www.facebook.com/renault.cz
https://www.instagram.com/renault_cz/


sériová a volitelná výbava

poznámka Iconic

pakety
pack winter comfort (vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla) 8 000

aktivní a pasivní bezpečnost
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd •
elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV •
systém aktivního nouzového brzdění s detekcí chodců a cyklistů •
rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody •
asistent rozjezdu do kopce •
systém kontroly tlaku v pneumatikách •
přední airbagy na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) •
boční airbagy •
tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech •
systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech •
3 hlavové opěrky vzadu •
systém isofix – příprava na upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech •
zvuková signalizace pro chodce •
tempomat s omezovačem rychlosti •
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s aktivní korekcí jízdní dráhy •
systém sledování mrtvého úhlu •
systém rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti •

komfort
systém vyhřívání – tepelné čerpadlo •
automatická klimatizace •
hands-free karta Renault •
vyhřívaná přední sedadla pack winter comfort P
vyhřívaný volant pack winter comfort P
volant potažený umělou kůží •
výškově a podélně nastavitelný volant •
elektrické ovládání předních oken •
elektrické ovládání zadních oken •
zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3 : 2/3 •

řízení
elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem •
palubní počítač •
přední, zadní a boční parkovací senzory, inteligentní parkovací asistent Easy Park Assist •
zadní parkovací kamera •
poloautomatická parkovací brzda •
volič prevodovky typu e-shifter s režimem „B“ •
systém eco-mode •
sada na opravu pneumatík •

viditelnost a osvětlení    
full LED přední světlomety LED Pure Vision •
přední LED mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček •
vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná •
automatické přepínání dálkových světel •
tónovaná skla •
zatmavená zadní okna •
dešťový a světelný senzor •

nabíjení
zásuvka pro nabíjení v přední části vozidla (pod logem Renault) •
systém nabíjení Caméléon na nabíjení z různých typů nabíjecích stanic  
(1 nebo 3 fázová, až do 22 kW) •

nabíjecí kabel (6,5 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení •
rychlonabíjení DC s adaptérem CCS Combo (50 kW) 25 000
• v sérii
P dostupné v paketu



sériová a volitelná výbava

poznámka Iconic

multimédia
digitální přístrojový štít s možnostmi úpravy zobrazení, displej 10" •
multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3" •

vnitřní vzhled
látkové čalounění z recyklovaných materiálů Recytex, tmavě šedé / umělá kůže •

vnější vzhled
kryty vnějších zpětných zrcátek černé lesklé •
anténa ve tvaru žraločí ploutve •
přední vnější kliky dveří v barvě karoserie •
zadní vnější kliky dveří černé •
disky kol z lehkých slitin 16", design Seidon, tmavé s diamantovým efektem 0
disky kol z lehkých slitin 17", design Elington, černé •
nemetalický lak bílá glacier 0
metalický lak šedá highland, černá etoile, šedá titanium, modrá céladon 14 000
speciální metalický lak modrá nocturne, červená flamme, fialová blueberry 17 000

zlaté doplňky exteriéru včetně polepů na bocích karoserie
nelze pro laky modrá 

céladon a červená 
flamme

•

bez zlatých prvků karoserie 
povinně pro laky 
modrá céladon 

a červená flamme
0

• v sérii
P dostupné v paketu
0 volitelné za 0 Kč



originální příslušenství Renault

design
shark anténa 1 839
vnitřní osvětlené kryty předních prahů dvěří 3 699
vchrana hrany zavazadlového prostoru 1 639
vzduchové deflektory 1 639
zástěrky 1 129

bezpečnost
parkovací senzory – přední nebo zadní 4 790
zadní parkovací kamera 5 349
alarm 6 789
přídavné zpětné zrcátko na dohled dětí 429
dětská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narození do 83 cm / 
13 kg / 15 měsíců 7 799

sněhové řetězy Premium Grip 9 990

interiér
textilní koberce Premium – sada 4 kusů 2 049
gumové koberce – sada 4 kusů 2 149
přední loketní opěrka – různá barevná provedení od 3 799
koberec zavazadlového prostoru 1 399
síť zavazadlového prostoru – horizontální nebo vertikální 1 299

nabíjení
nabíjecí stanice EVlink Home 3P 11 kW 16A, s filtrem na 
RCD-DD, zásuvka T2 s integrovaným kabelem – délka 
5 metrů

25 590

nabíjecí stanice EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, 
T2S, RDCDD 6mA, RCD Asi 30mA, cívka MNx 38 990

nabíjecí kabel pro Wallbox – T2 32A – délka 6,5 metru 9 990
zásuvka pro domácí nabíjení Green Up – typ E * 4 190
nabíjecí kabel do zásuvky pro domácí nabíjení Green Up – 
T2 10–16A – délka 6,5 metru * 11 590

* Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně. 
Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství.
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.



smluvní záruky
R135 52 kWh

smluvní záruka Renault – 5 let / 100 000 km  •
navýšení krytí záruky na 150 000 km* 12 990

servisní smlouvy
servisní smlouva Easy service
pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem – 5 let / 60 000 km

6 490
13 490

servisní smlouva Easy service
pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem – 5 let / 100 000 km

6 990
13 990

• v ceně vozidla   
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. Součástí smluvní záruky Renault jsou asistenční služby  
Renault Assistance. Podrobné krytí smluvní záruky a Renault Assistance naleznete v záručních podmínkách k novému vozu. Podrobné krytí servisních smluv naleznete  
ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.
Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

https://cdn.group.renault.com/ren/cz/services/RENAULT_EASY_SERVICE_12_2022_CZ.pdf.asset.pdf/2e777ceb34.pdf


*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou jen orientační a vždy záleží na vybrané motorizaci nebo příplatkové výbavě. Více informací získáte u vašeho prodejce.
**  Uvedená spotřeba paliva a emisí CO2 jsou změřené podle metodiky stanovené podle platných právních predpisů vyžadovaných při homologizaci vozidla a slouží k porovnávání 

vozidiel v daných parametrech a stejných podmínkách. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách 
a profilu trasy.

*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítana hmotnost řidiče (75 kg).

technické údaje a rozměry

motorizace R135
maximální výkon (kW/k)  
při otáčkách (ot./min) 100 (135) / 4 200 až 11 163

maximální točivý moment (Nm)  
při otáčkách (ot./min) 245 / 1 500 až 3 600

typ baterie
celkové napětí (V) 400
kapacita (kWh) 52
počet modulů/článků 12 / 192

nabíjení
2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A) 34 h 30
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A) 16 h 10
7,4 kW (jednofázová nabíjecí stanice 32 A) 9 h 25
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A) 6 h
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A) 3 h
rychlonabíjení DC 50 kW (0–80 %) 1 h 10
maximální výkon nabíjení AC (kW) 22
maximální výkon nabíjení DC (kW) (na přání) 50

pneumatiky*
195 / 55 R16

215 / 45 R17 vpředu /  
205 / 45 R17 vzadu

výkony
zrychlení 0–50 km/h (s) 3,6
zrychlení 0–100 km/h (s) 9,5
maximální rychlost (km/h) 140

spotřeba a emise (WltP)**
spotřeba elektrické energie v kombinovaném cyklu (Wh/km) 177
emise CO2 (g/km) 0

dojezd
homologovaný dojezd – kombinovaný cyklus 352–386

rozměry a hmotnosti***
objem zavazadlového prostoru (l) 338
provozní hmotnost (kg) 1 577
maximální užitečné zatížení (kg) 425–486
maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 988
hmotnost baterie (kg) 326


