
Renault Clio
Zvádzanie nikdy neskončí

ZÍSKAJTE BoNUS
V HoDNoTE AŽ
1 700 €

PRi VÝKUPE VÁŠHo
STARÉHo VoZiDlA

VÝBAVA V HoDNoTE  
400 € ZADARMo

Platnost ceníku od 4.7.2018 do 31.8.2018

RENAUlT EASY
RENAUlT Clio  
ADVANTAGE UŽ oD  
6,69 € DENNE

S AKoNTÁCioU UŽ oD 
0% A ZÁRUKoU oDKUPU 
NA KoNCi



Platnosť cenníka od 4.7.2018 do 31.8.2018 20180704-02
Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.
Ponuka výbavy v hodnote 400 € zadarmo sa nedá uplatniť na príplatkové farby karosérie, ponuku originálneho príslušenstva a nie je 
možná kombinácia s veľkoodberateľskými podmienkami. Výška odkupného bonusu pre benzínové motorizácie je 700 €, pre dieselové 
motorizácie je 1 700 €. Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z  podmienok nastane skôr) sa riadi 
konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit leasing Slovakia, a.s.

Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk

TEST 2012

Verzia Cenníková cena

ADVANTAGE

Energy TCe 75 10 390 €

Energy TCe 90 10 690 €

Energy dCi 75 12 840 €

liMiTED

Energy TCe 75 11 390 €

Energy TCe 90 11 690 €

Energy dCi 90 15 040 €

iNTENS
Energy TCe 90 12 690 €

Energy dCi 90 16 040 €

liFE

liFE

liFE

ADVANTAGE

ADVANTAGE

ADVANTAGE

liMiTED

iNTENS

Naviac oproti výbave Advantage:

•	  Multimediálny a navigačný systém 
Media Nav Evolution

•	Predné hmlové svetlomety
•	Zadné parkovacie senzory
•	Disky kolies z ľahkých zliatin 16"
•	Pack Look vo farbe chrómu
•	Zatmavené zadné okná

Naviac oproti výbave limited:

•	  Predné svetlomety  
LED PURE VISION

•	Dažďový a svetelný senzor
•	Hands-free karta Renault
•	Elektricky ovládané zadné okná

•	Manuálna klimatizácia
•	Rádio s oddeleným displejom
•	Volant potiahnutý kožou
•	Čelné a bočné airbagy
•	Elektronický stabilizačný systém ESC
•	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•	Elektricky ovládané okná vpredu
•	LED denné svietenie

ZÍSKAJTE BoNUS
V HoDNoTE AŽ
1 700 €

PRi VÝKUPE VÁŠHo
STARÉHo VoZiDlA

VÝBAVA V HoDNoTE  
400 € ZADARMo
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RENAUlT EASY
RENAUlT Clio  
ADVANTAGE UŽ oD  
6,69 € DENNE

S AKoNTÁCioU UŽ oD 
0% A ZÁRUKoU oDKUPU 
NA KoNCi



RENAUlT Clio

S moderným financovaním Renault Easy môžete mať nové Clio už od 6,69 € denne!

MoToR ADVANTAGE liMiTED iNTENS

Energy TCe 75 10 390 € 
6,69 € denne

11 390 € 
7,39 € denne -

Energy TCe  90 - - 12 690 €
8,09 € denne

liFE

liFE

liFE

ADVANTAGE

ADVANTAGE

ADVANTAGE

liMiTED

iNTENS

Naviac oproti výbave Advantage:

•	  Multimediálny a navigačný systém 
Media Nav Evolution

•	 Predné hmlové svetlomety
•	 Zadné parkovacie senzory
•	 Disky kolies z ľahkých zliatin 16"
•	 Pack Look vo farbe chrómu
•	 Zatmavené zadné okná

Naviac oproti výbave limited:

•	  Predné svetlomety  
LED PURE VISION

•	 Dažďový a svetelný senzor
•	 Hands-free karta Renault
•	 Elektricky ovládané zadné okná

•	 Manuálna klimatizácia
•	 Rádio s oddeleným displejom
•	 Volant potiahnutý kožou
•	 Čelné a bočné airbagy
•	 Elektronický stabilizačný systém ESC
•	  Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•	 Elektricky ovládané okná vpredu
•	 LED denné svietenie

Doprajte si výbavu Limited namiesto výbavy 
Advantage iba za 70 centov denne naviac. 



Advantage limited intens
PAKETY
Pack Media Nav (multimediálny a navigačný systém Media Nav Evolution, Bluetooth® hands-free s funkciou 
audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých zdrojov, 
vstup USB, Jack a iPod, ovládanie rádia pod volantom, výkon 4 x 20 W , mapové pokrytie východnej Európy)

400 € - -

Pack R-Link (multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením, Bluetooth® hands-free 
s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých 
zdrojov, vstup USB, Jack, iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládanie rádia pod volantom, 6 reproduktorov, prístup 
k on-line aplikáciám, výkon 4 x 35 W, mapové pokrytie celej Európy; nutné s automatickou klimatizáciou 
alebo Pack Klimatizácia)

- - 600 €

Pack Bose (multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením, Bluetooth® hands-free 
s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých 
zdrojov, vstup USB, Jack, iPod, audiosystém Bose, ovládanie rádia pod volantom , 7 reproduktorov 
vr. subwoofera, prístup k on-line aplikáciám, výkon 4 x 35 W, mapové pokrytie celej Európy; nutné 
s automatickou klimatizáciou alebo Pack Klimatizácia)

- - 1 050 €

Pack City (Easy Park Assist - 360 ° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent 
- pozdĺžny, kolmý a uhlový; nutné s automatickou klimatizáciou alebo Pack Klimatizácia a ďalej s Pack R-Link alebo 
Pack Bose)

- - 380 €

Pack Klimatizácia Plus (automatická klimatizácia, dažďový a svetelný senzor, vonkajšie spätné zrkadlá 
elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné) - 500 € -

Pack Klimatizácia (automatická klimatizácia, vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané 
a sklopné, zatmavené zadné okná) - - 480 €

Pack Easy (Hands-free karta Renault, elektricky ovládané zadné okná, impulzné ovládanie okna vodiča) - 360 € •
Pack Komfort (stredová lakťová opierka vpredu, vnútorné stropné osvetlenie LED, elektrochromatické 
vnútorné spätné zrkadlo, vyhrievané predné sedadlá, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, nie je 
možné s Pack GT Line)

- - 320 €

Pack GT Line Exteriér 16" (predný a zadný nárazník GT, bočné ochranné panely dverí vo farbe karosérie, 
disky kolies z ľahkej zliatiny 16", dizajn GT Line; nie je možné na motorizáciu 
1,2 16V 75, nie je možné s farbou sivá Titanium, nie je možné s inými prvkami interiérovej a exteriérovej 
personalizácie )

550 € - -

Pack GT Line Full 17" (predný a zadný nárazník GT, bočné ochranné panely dverí vo farbe karosérie, disky 
kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn GT, predné športové sedadlá s čalúnením GT, výškovo nastaviteľné 
sedadlo spolujazdca, športový volant, športové pedále; nie je možné s prednou lakťovou opierkou pre 
vodiča, nie je možné s farbou sivá Titanium, nie je možné s inými prvkami interiérovej a exteriérovej 
personalizácie)

- - 870 €

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNoSŤ
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd • • •
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV • • •
Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia • • •
Asistent rozjazdu do kopca • • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • • •
Predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) • • •
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča a spolujazdca • • •
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných 
sedadlách • • •

Systém kontroly zapnutia bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách • • •
Bezpečnostné opierky hlavy výškovo nastaviteľné na všetkých sedadlách • • •
Systém ISOFIX - príprava pre upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách • • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti • • •
VoNKAJŠÍ VZHĽAD
Vonkajšie spätné zrkadlá čierne / vo farbe karosérie / čierne lesklé -/•/- -/-/• -/•/-
Vonkajšie kľučky predných dverí čierne / vo farbe karosérie 	-/• 	-/• 	-/•

Predný a zadný nárazník GT Pack GT Line 
Exteriér 16" - Pack GT Line

Full 17"
Oceľové disky kolies 15", design okrasných krytov kolies Paradise • - -
Oceľové disky kolies 15", design okrasných krytov kolies Extreme 0 € - -
Oceľové disky kolies 15", design okrasných krytov kolies Lagoon 0 € - -
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Celsium - • -
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Pulsize (bližšie informácie v sekcií Personalizácia ) - - •

Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design GT Line (nie je možné na motorizáciu 1,2 16V 75) Pack GT Line 
Exteriér 16" - -

Disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Optemic v čiernej farbe - - 300 €
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Optemic vo farbe sivá Erbé - - 300 €

Disky kolies z ľahkých zliatin 17", design GT - - Pack GT Line Full
17"

Špeciálny nemetalický lak: sivá Urban 470 € 470 € 470 €
Metalický lak 470 € 470 € 470 €
Špeciálny metalický lak červená Flamme, červená Intense, biela Nacré 550 € 550 € 550 €
Špeciálny metalický lak modrá Iron 650 € - 650 €
•	 v sérii
0 – voliteľné za 0 €

VoliTEĽNÁ VÝBAVA



VoliTEĽNÁ VÝBAVA

Advantage limited intens
VNÚToRNÝ VZHĽAD
Tmavý interiér • • •
Čalúnenie Fortunate čierno-sivé - - -
Čalúnenie Sport sivo-čierne • - -
Čalúnenie Limited čierno-sivé - • -
Čalúnenie Intens čierne - - •
Čalúnenie Intens čierno-sivé so semišovými prvkami - - 70 €
Čalúnenie Intens čierno-červené so semišovými prvkami (nie je možné s Pack Interiér Sivá Fumé Satine, 
Pack Interiér vo farbe Sivá Fumé s postupným prechodom a palubnou doskou a prvkami výplní dverí vo 
farbe Sivá Fumé)

- - 70 €

Čalúnenie Intens čierno-sivé so semišovými prvkami (nie je možné s Pack Interiér vo farbe Červená Floride 
anodizovaná, Pack Interiér vo farbe Červená s postupným prechodom a palubnou doskou a prvkami výplní 
dverí v tmavočervenej farbe)

- - 70 €

Čalúnenie GT Line (nutné s Pack GT Line Full 17") - - 0 €
Kožené čalúnenie GT Line (nutné s vyhrievaním predných sedadiel a Pack GT Line Full 17") - - 1 100 €
Palubná doska a prvky výplní dverí v čiernej farbe (nemäkčené) - - -
Palubná doska a prvky výplní dverí v čiernej farbe • • •
ViDiTEĽNoSŤ A oSVETlENiE
LED denné svietenie • • •
Predné svetlomety LED PURE VISION (na Limited nutné s dažďovým a svetelným senzorom) - 590 € •
Predné hmlové svetlomety (nie je možné s Pack GT Line) 160 € • •
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, asférické na strane vodiča • • •

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, vyhrievané - Pack 
Klimatizácia Plus

 Pack 
Klimatizácia

Tónované sklá • • •

Zatmavené zadné sklá - • Pack 
Klimatizácia

Dažďový a svetelný senzor - 40 €/Pack 
Klimatizácia Plus •

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo - - Pack Komfort
Vnútorné stropné osvetlenie z LED pre predných cestujúcich - - Pack Komfort
RiADENiE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • • •
Palubný počítač • • •
Zadné parkovacie senzory 200 € • •
Zadné parkovacie senzory vrátane zadnej parkovacej kamery - 100 € -
Predné a zadné parkovacie senzory vrátane zadnej parkovacej kamery (nie je možné s Pack City) - - 200 €
Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent - 
pozdĺžny, kolmý a uhlový) - - Pack City

Systém Eco-mode - - •
Súprava na opravu pneumatík (nie je možné s rezervou) • • •
Rezerva 80 € 80 € 80 €
KoMFoRT
Manuálna klimatizácia • • •

Automatická klimatizácia - Pack 
Klimatizácia Plus

Pack 
Klimatizácia

Karta Renault • • -
Hands-free karta Renault - Pack Easy •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • • •
Kožený volant • • •

Športový volant, športové pedále - - Pack GT Line
Full 17"

Elektricky ovládané predné okná • • •
Elektricky ovládané zadné okná - Pack Easy •
Impulzné ovládanie okna vodiča - Pack Easy •
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča • • •

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujadzca - -
Pack Komfort / Pack 

GT Line
Full 17"

Vyhrievané predné sedadlá - 200 € 200 €

Predné športové sedadlá s čalúnením GT - - Pack GT Line
Full 17"

Stredová lakťová opierka vpredu (nie je možné s Pack GT Line Full 17") - - Pack Komfort
Odkladacia schránka pred sedadlom spolujazdca • • •
Úložné priestory v predných a zadných dverách, úložný priestor pred sedadlom spolujazdca • • •
Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 - 2/3 • • •
Kryt batožinového priestoru • • •
•	 v sérii
0 – voliteľné za 0 €



VoliTEĽNÁ VÝBAVA

Advantage limited intens
MUlTiMÉDiÁ
Systém Bass Reflex v predných reproduktoroch • • •
Rádio s oddeleným displejom (s Bluetooth® hands-free s funkciou audiostreaming, podporuje prehrávanie 
MP3 formátu, vstup USB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, kolíska na smartphone, podpora aplikácie 
pre Android / iPhone R & GO, výkon 4 x 20 W)

• - -

Multimediálny a navigačný systém Media Nav Evolution (navigačný systém, Bluetooth® hands-free 
s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby 
z externých zdrojov, vstup USB, Jack a iPod, ovládanie rádia pod volantom, 6 reproduktorov, výkon  
4 x 20 W, základné mapové pokrytie)

Pack Media Nav • •

Multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením (navigačný systém TomTom, 
Bluetooth® hands-free s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť 
prehrávania hudby z externých zdrojov, vstup USB, Jack, iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládanie rádia pod 
volantom, 6 reproduktorov, prístup k on-line aplikáciám, výkon 
4 x 35 W)

- - Pack R-Link

Multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením (navigačný systém TomTom, Bluetooth® 
hands-free s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby 
z externých zdrojov, vstup USB, Jack, iPod, audiosystém Bose, ovládanie rádia pod volantom, 7 reproduktorov vr. 
subwoofera, prístup k on-line aplikáciám, výkon 4 x 35 W)

- - Pack Bose

Mapové pokrytie Európy (stredná a východná Európa so systémom Media Nav Evolution) Pack Media Nav 0 € 0 €

Mapové pokrytie celej Európy - - Pack R-Link / Pack 
Bose

•	 v sérii
0 – voliteľné za 0 €

Advantage limited intens
DiSKY KoliES
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Pulsize - - •
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Pulsize v čiernej farbe - - 100 €
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Pulsize vo farbe Sivá Erbé - - 100 €
EXTERiÉR
Pack Look Advantage (bočné ochranné panely dverí čierny plast, ozdobné lišty vo farbe chrómu; nie je 
možné s Pack GT Line) 100 € - -

Pack Look vo farbe chrómu (bočné ochranné panely dverí v čiernom lesku, ozdobné lišty vo farbe chrómu; 
nie je možné s Pack GT Line) 200 € • •

Pack Look GT Line (bočné ochranné panely dverí vo farbe karosérie, ozdobné lišty vo farbe Dark Metal) Pack GT Line 
Exteriér 16" - Pack GT Line Full 

17"
iNTERiÉR
Pack interiér vo farbe Čierna Grand Brillant - - 100 €
Pack interiér vo farbe Červená Floride anodizovaná (nie je možné s látkovým čalúnením Intense čierno-
sivé so semišovými prvkami a palubnou doskou a prvkami výplní dverí vo farbe Sivá Fumé) - - 100 €

Pack interiér vo farbe sivá Fumé satine (nie je možné s látkovým čalúnením Intense čierno-červené so 
semišovými prvkami a palubnou doskou a prvkami výplní dverí v tmavočervenej farbe) - - 100 €

Pack interiér GT Line s modrými prvkami - - Pack GT Line Full 
17"

Pack interiér Limited - • -

Pack look = bočné ochranné panely a zadný difúzor lesklej čiernej farby + lišty na prednej maske, bočných ochranných paneloch a veku piatych dverí v príslušnej farbe.
Pack interiér = orámovanie radiacej páky, postranné výduchy ventilácie a lišty na dverách v príslušnej farbe alebo dekore.

PERSoNAliZÁCiA

ZMlUVNÉ ZÁRUKY A SERViSNÉ ZMlUVY

TCe 75 Energy TCe 90 Energy dCi 90
Zmluvná záruka Renault - 5 rokov / 100 000 km • • •
Servisná zmluva GARANCiA PlUS
(možnosť dokúpenia počtu kilometrov k päťročnej záruke) 
- 5 rokov / 150 000 km*

159 € 159 € 159 €

Servisná zmluva EASY SERViCE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) 
- 5 rokov / 60 000 km

399 €
689 €

399 €
779 €

399 €
769 €

Servisná zmluva EASY SERViCE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)  
- 5 rokov / 100 000 km

499 €
819 €

499 €
929 €

499 €
949 €

•	 v sérii
*  Ponuka rozšírenia km u Garancie Plus je platná len v prípadoch, keď už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka Garancia Plus na 5 rokov / 100 000 km v cene nového vozidla.  

Servisnú zmluvu EASY SERViCE za PRoMo cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

     

Servisná zmluva EASY SERViCE

Päťročná zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 399 €.



Využite cenové zvýhodnenie 20% v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

BAlÍKY PRÍSlUŠENSTVA

Priečne strešné nosiče 149,00 €
Vnútorné kryty prahov predných dverí CLIO  - predné 29,90 €
Nosič bicyklov Proride 80 na strešné tyče - 1 bicykel 119,00 €
Predná lakťová opierka 169,00 €
Textilné koberce Premium  74,90 €
Gumové koberce  45,90 €
Držiak telefónu - čierny  20,90 €
Vaňa batožinového priestoru obojstranná  42,90 €
Sieť batožinového priestoru - horizontálna  40,90 €
Súprava povinnej výbavy Renault (autolekárnička, pracovné rukavice, lano, výstražná vesta a trojuholník)  39,90 €
Mechanické zabezpečenie radiacej páky Construct od 229,00 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 
Ceny balíkov príslušenstva sú uvedené už po zľave a bez montáže.

Hliníkové strešné tyče, vaňa batožinového priestoru obojstranná, 
gumové koberce.

Cena 191 €

Ťažné zariadenie RDSO vr. 7-pin kabeláže, vaňa batožinového 
priestoru obojstranná, gumové koberce.

Cena 400 €

Shark anténa, textilné koberce Premium, vnútorné kryty prahov 
dverí - predné.

Cena 146 €

Textilné koberce Premium (sivé Carbone / červené Rouge), stredová 
lakťová opierka, vaňa batožinového priestoru obojstranná.

Cena 230 €

VÝBER Z oRiGiNÁlNEHo PRÍSlUŠENSTVA RENAUlT



TECHNiCKÉ ÚDAJE A RoZMERY
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*  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).
1) Platí pre verziu bez audiosystému Surround Sound System Bose.

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing, a.s.

Reprezentatívny príklad financovania Renault Clio Life 1,2 16V 75 platí pri financovaní Fair Lízing s Renault Finance: Pri financovanej hodnote 4 944,50 € na 36 mesiacov, 
bude výška vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 154,54 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu 
je 0 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 8,77 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude  
5 624,64 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

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.

MoToRiZÁCiA Energy TCe 75 Energy 
TCe 90

Energy 
dCi 90 

Typ prevodovky manuálna 5-stup. manuálna
5-stup. manuálna 5-stup.

Zdvihový objem (cm3) 898 898 1 461
Palivo benzín benzín nafta
Počet valcov / ventilov 3 / 12 3 / 12 4 / 8
Typ vstrekovania nepriame nepriame Common Rail

Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 56 / 76
při 5 500

66 / 90   
pri 5 500

66 / 90 
pri 4 000

Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 120 pri 2500 140  pri 2 250 220 pri 1 750
Emisná norma Euro 6c Euro 6c Euro 6c
Systém Stop&Start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno áno
PNEUMATiKY*

185/65 R15 88T 185/65 R15 88T 185/65 R15 88T
195/55 R16 87H 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H
205/45 R17 88V 205/45 R17 88V 205/45 R17 88V

VÝKoNY
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) 12,3 12,1 11,8
Maximálna rýchlosť (km/h) 178 178 181
SPoTREBA A EMiSiE**
Mestská premávka / mimo mesto / 
priemerná spotreba (l) 6,3 - 6,5 / 4,2 - 4,4 / 5,0 - 5,2 6,3 - 6,5 / 4,2 - 4,4 / 5,0 - 5,2 4,3 - 4,8 / 3,6 - 3,8 / 4,0 - 4,1

Emisie CO2 (g/km) 113 - 118 113 - 118 104 - 108
Objem palivovej nádrže 45 45 45
RoZMERY A HMoTNoSTi***
Objem batožinového priestoru (l)1) 300 300 300
Prevádzková hmotnosť (kg) 1 165 1 165 1 235
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 630 1 630 1 700
Maximálna povolená celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 200 1 200 1 200
Maximálna povolená celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 580 580 615


