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Clio Generation TCe 75

odkupný bonus 800€

Cenníková cena

11 090 €

ZĽAVA AŽ 160 EUR NA
NÁKUP PRÍSLUŠENSTVA

Akciová zľava

800 €

https://bezcakania.renault.sk/clio-generation-tce-75-v1977/

Záruka Renault 5 rokov

Akciová cena

10 290 €
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Farba:
Sivá Titanium
Umiestnenie:
WINKLER, s.r.o., Michalovce
Číslo vozidla:
A1867
Palivo:
Benzín
Farba čalúnenia:
Tmavý interiér
Sériová výbava:
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);
Systém Bass Reflex pre predné reproduktory; Manuálna klimatizácia; Elektricky ovládané predné okná; Palubný počítač;
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti; Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča; Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant; Karta
Renault; Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané; LED denné svietenie; Systém ISOFIX - príprava pre
upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách; 4x airbag; ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a
asistenčným systém bŕzd; Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV;
Oceľové disky kolies 15", design Paradise; Súprava na opravu pneumatík
Doplnková výbava:
Rezerva,Dažďový a svetelný senzor,Technické kritérium SK (Prednastavenie jazyka palubného počítača, mapové pokrytie
navigácie, legislatívou vyžadované štítky) (Prednastavenie jazyka palubného počítača, mapové pokrytie navigácie, legislatívou
vyžadované štítky)

https://bezcakania.renault.sk/clio-generation-tce-75-v1977/
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Akciová ponuka platí od 1.10. do 30. 11. 2020. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy.
Špeciálny bonus až 4 000 € platí pre skladové vozidlá Renault ZOE. Ponuka zimných pneumatík zdarma platí podľa rozmeru pneumatík v
základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od
aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Pre viac informácií kontaktujte vášho predajcu Renault. Ponuka príslušenstva nie je
zlúčiteľná s balíkmi príslušenstva a vzťahuje sa na ceny príslušenstva bez montáže. Pri nákupe príslušenstva v hodnote 400 € získate
zľavu 80 €, pri nákupe nad 600 € získate zľavu 120 €, pri nákupe nad 800 € získate zľavu 160 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
Pre viac informácií kontaktujte vášho dealera. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa
riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Tieto internetové stránky slúžia k
prezentácii vozidiel RENAULT, ktoré sú súčasťou skladových zásob jednotlivých predajcov autorizovanej siete RENAULT. Zobrazenie
vozidla je len ilustratívne. Uvedená cena je záväzná iba u predajcu Renault, ktorý je vyššie výslovne uvedený, Renault Slovensko, spol. s
r.o. nezaručuje reálnu dostupnosť Vami vybraného vozidla a ani uvedenú cenu. Pre konkrétne informácie a záväznú ponuku kontaktujte
vybraného predajcu. Prezentácia vozidiel na tejto internetovej stránke nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a odoslanie
vyplneného formulára nie je záväznou objednávkou vozidla, ale informatívny záujem o vybrané vozidlo. konkrétne podmienky predaja
vybraného vozidla vám poskytne vami vybraný predajca autorizovanej siete RENAULT, ktorý vás bude po odoslaní riadne vyplneného
formulára kontaktovať do 24 hodín.
Nové CLIO: spotreba 3,2 – 3,4 do 4,3 – 4,7 (l/100 km), emisie CO2 95 – 101 do 119 – 126 (g/km); CLIO a CLIO Grandtour: spotreba 5,8 –
6,4 (l/100 km), emisie CO2 131 – 144 (g/km); Nový CAPTUR : spotreba 3,9 - 7,5 (l/100 km), emisie CO2 108 - 111 do 125 - 129 (g/km);
CAPTUR: spotreba 5,5 – 5,6 do 5,5 – 5,9 (l/100 km), emisie CO2 125 – 127 do 125 – 348 (g/km); MEGANE: spotreba 3,9 – 4,2 do 7 – 7,2
(l/100 km), emisie CO2 102 – 110 do 125 – 131 (g/km); MEGANE Grandtour: spotreba 3,9 – 4,2 do 7,0 – 7,2 (l/100 km), emisie CO2 102 –
110 do 125 – 131 (g/km); MEGANE GrandCoupé: spotreba 3,8 – 4,0 do 7,1 – 7,2 (l/100 km), emisie CO2 106 – 110 do 125 – 131 (g/km);
GRAND SCENIC: spotreba 4,8 – 4,9 do 5,9 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 127 – 129 do 136 – 141 (g/km); k ADJAR: spotreba 4,3 – 4,5 do
5,9 – 6,1 (l/100 km), emisie CO2 112 – 117 do 135 – 139 (g/km); KOLEOS: spotreba 5,0 do 6,5 - 6,8 (l/100 km), emisie CO2 143 - 144 do
150 - 152 (g/km); Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba elektrickej energie 17,3 – 19,1 (kWh/100 km), žiadne emisie CO2 (g/km),
trieda energetickej účinnosti A+. Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

https://bezcakania.renault.sk/clio-generation-tce-75-v1977/

