12

ROK PRODUKCJI 2017
CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ
CENA NETTO W ZŁ
SILNIK

LIFE

1.2 16V 75

38 800

Energy dCi 75

46 500

Przestronne wnętrze oraz duży bagażnik o pojemności 911 dm3
i ładowności do ponad 520 kg.

RABAT

RENAULT FINANSOWANIE

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ O OFERTĘ NA SAMOCHODY Z
ROCZNIKA 2017.

LEASING 3 RATY GRATIS(1)
LEASING OD 101%(2)
RENAULT BUSINESS PLAN
KREDYT 50/50 0% (3)
KREDYT 4X25(4)
KREDYT ULGOWY(5)

Cennik obowiązuje od dnia 07.11.2017 r., dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2017 roku. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi i nie uwzględniają rabatu. Szczegóły w salonie.

LIFE

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania
Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera z przodu
Boczne poduszki powietrzne
Regulator - ogranicznik prędkości
System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist)

●
●
●
●
●
●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) z funkcją zapobiegania poślizgowi kół pędnych przy ruszaniu (ASR)

●

Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa

●

Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem

●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia
Górna listwa ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault

●

Boczne listwy ochronne i listwa zderzaka tylnego w kolorze czarnym o ziarnistej fakturze

●

Obudowa lusterek bocznych w kolorze czarnym
Przednie zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
Tylne zewnętrzne klamki drzwi ukryte przy tylnym słupku
Tylny spojler dachowy
Stalowe obręcze kół 15", wzór Extreme
Lakier metalizowany / metalizowany specjalny
Lakier niemetalizowany / niemetalizowany specjalny

●

●

●
●
●
●

1626/1789
0/772

WYGLĄD WNĘTRZA
Tonacja grafitowa wnętrza
Tapicerka szara Fortunate
Wewnętrzne klamki drzwi chromowane

●
●
●

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE
Światła przeciwmgłowe
Światła do jazdy dziennej z diodami LED
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej
Wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy
Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania

407/P
●
●

81/P
●

PROWADZENIE POJAZDU i URZĄDZENIA KONTROLNE
Karta Renault sterująca zdalnie centralnym zamkiem i służąca do uruchamiania auta (zamiast kluczyka)

●

Elektryczne, zmienne wpomaganie układu kierowniczego

●

System kontroli ciśnienia w oponach

●

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości

●

Komputer pokładowy

●

Zespół wskaźników analogowo-cyfrowych

●

Wskaźnik zmiany biegów

●

Autostradowy tryb pracy kierunkowskazów

●

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
Koło zapasowe

●

325

KOMFORT
Klimatyzacja manualna

1626/P

Szyby przednie regulowane elektrycznie

●

Osłona przeciwsłoneczna z zamykanym lusterkiem po stronie kierowcy

●

Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera bez lusterka

●

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

●

Zagłówki przednie z regulacją wysokości

●

Przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej

●

MULTIMEDIA
Instalacja do montażu radioodtwarzacza

●

System Renault BASS REFLEX

●

Radioodtwarzacz R&GO 2x20W, zintegrowany wyświetlacz, Bluetooth®, gniazdo USB i jack

P

Uchwyt do smartfona compatybilny z radioodtwarzaczem R&GO
Multimedialny ekran dotykowy 7" z radioodtwarzaczem 2x20W, Bluetooth® , gniazdem USB i jack
Funkcja nawigacji dla multimedialnego ekranu dotykowego 7" z radioodtwarzaczem 2x20W, Bluetooth®,
gniazdem USB i jack
Mapa Europy - wersja podstawowa

P
813
813
0

PAKIETY
Pakiet Klimat: klimatyzacja manualna, radioodtwarzacz R&GO z uchwytem do smartfona, wycieraczki o zmiennej
częstotliowości pracy
Pakiet R&GO: radioodtwarzacz R&GO 2x20W, zintegrowany wyświetlacz, Bluetooth®, gniazdo USB i jack,
uchwyt do smartfona

2439
813

● = seryjnie P = element pakietu - = niedostępne

Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.

SILNIKI
Typ skrzyni biegów
Norma emisji spalin
Pojemność skokowa (cm3)
Rodzaj wtrysku
Rodzaj paliwa
Typ silnika
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy (obr./min)

1.2 16V 75

Energy dCi 75

manualna 5-biegowa

manualna 5-biegowa

Euro 6
1 149
wielopunktowy sekwencyjny
benzyna

Euro 6
1 461
bezpośredni z Common Rail
diesel

wolnossący, wielopunktowy sekwencyjny

turbo, wtrysk bezpośredni z common rail

54 (73) przy 5500

55 (75) przy 4000

Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy (obr./min)

107 przy (4250)

200 przy (1750)

Stop & Start i układ odzyskiwania energii podczas hamowania
Układ kierowniczy
Wymiary opon standardowych

tak
zmienne elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (w standardzie)
15” : 185 / 65 R15 88T

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m ze startu zatrzymanego / 1000 m ze startu zatrzymanego (s)

167
14"5
19”5 / 36”1

168
14"0
19”1 / 35”8

128
7,2/4,7/5,6

85
3,5/3,1/3,3

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Emisja CO2 (g/km)
Cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100 km)

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA VDA
3

563

Pojemność bagażnika (VDA) w dm do wysokości tylnej półki

POJEMNOŚĆ
45

Pojemność paliwa (I)

MASA (KG)
Masa własna pojazdu (bez opcji)

1 048

1 139

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1 564

1 695

Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą

2 464

2 595

900

900

Maksymalna masa przyczepy hamowanej (w granicach maksymalnej
masy zestawu przyczepowego)

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów
objętych promocją ograniczone. Podane ceny są cenami netto. Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w
zależności od wyposażenia samochodu. Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Poza wielkością zużycia paliwa przez
samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2
jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Samochody Renault podlegają recyklingowi, zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części
dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na renault.pl i u
Autoryzowanych Partnerów Renault.
(1) Leasing 3 raty gratis to trzy pierwsze, miesięczne, bezpłatne raty w ofercie dla przedsiębiorstw o następujących parametrach: okres leasingu 36, 48, 60
miesięcy, minimalna opłata wstępna 20%.
(2) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska
Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.
(3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 639 zł,
okres 12 miesięcy, wpłata własna 35 320 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 765,98 zł. Rata
kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 37 085,48 zł. Całkowita kwota kredytu: 35 319,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 37 085,48 zł. Stan na dzień
07.11.2017.
(4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 4x25 wynosi 9,26%.
(5) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,91%.
Stan oferty na dzień 07.11.2017. Oferta dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2017. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Oferta ważna do
wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach Renault.
Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne
związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający zastrzega możliwość zmiany ceny w każdym czasie
w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W
takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły
u Autoryzowanych Partnerów Renault.

