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Číslo vozidla:

SKLADOVÉ VOZIDLÁ RENAULT

KADJAR Intens TCe 140

Záruka Renault 5 rokov

Cenníková cena

26 520 €

odkupný bonus 400€

Akciová zľava

2 000 €

https://bezcakania.renault.sk/kadjar-intens-tce-140-v17618/

ZĽAVA AŽ 160 € NA NÁKUP
PRÍSLUŠENSTVA

Akciová cena

24 520 €
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Farba:
Červená Flamme
Umiestnenie:
Tempus Car, s.r.o., Košice
Číslo vozidla:
9502A
Palivo:
Benzín
Farba čalúnenia:
Tmavý interiér
Sériová výbava:
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo; Poloautomatická parkovacia brzda, Zadné parkovacie senzory, Vonkajšie
spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné, Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut,
Volant potiahnutý kožou, Hands-free karta Renault s funkciou Welcome Scenario, Manuálne nastaviteľná bedrová opierka,
Disky kolies z ľahkých zliatin 17 ", Posuvná stredová lakťová opierka, Multimediálny a navigačný systém Renault R-Link 2 so 7"
displejom, Dvojzónová automatická klimatizácia, Dažďový a svetelný senzor, Zatmavené zadné okná, Zadné sedadlá s
deleným operadlom 1/3 – 2/3 s funkciou Easy Break, Sedadlo spolujazdca sklopné, Ambientné osvetlenie stredovej konzoly.
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu, Automatické prepínanie diaľkových svetiel, Systém rozpoznávania
dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti jazdy, Predné parkovacie senzory, Strešné lišty, Zatmavené
zadné okná; Pochrómovaná maska chladiča; Špecifická predná a zadná ochrana spodku vozidla; Predné hmlové svetlomety s
chrómovaným orámovaním; Anténa v tvare žraločej plutvy; Uvítacie osvetlenie pod vonkajšími spätnými zrkadlami; Disky
kolies z ľahkých zliatin 18"; Volant potiahnutý kožou nappa; Sedadlá v kombinácii látkového čalúnenia s koženkou v čiernej
farbe
Doplnková výbava:
Pack Winter (Vyhrievané čelné sklo, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievanie predných sedadiel),Dojazdová rezerva
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Akciová ponuka platí od 1.4. do 31. 5. 2021. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy.
Zľava až 160 € na nákup príslušenstva sa vzťahuje 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 €. Ponuka zľavy na
príslušenstvo sa vzťahuje na ceny príslušenstva bez montáže. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Pre viac informácií
kontaktujte vášho predajcu.
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 kombinovaná spotreba 4,3 - 5,7 (l/100 km), emisie CO2 97 - 121 (g/km); Nový CAPTUR kombinovaná spotreba 1,4 - 5,9
(l/100 km), emisie CO2 33 - 134 (g/km); KADJAR kombinovaná spotreba 4,7 - 6,0 (l/100 km), emisie CO2 112 - 139 (g/km); Nový MEGANE
kombinovaná spotreba 4,5 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 118 - 149 (g/km); Nový MEGANE Grandtour kombinovaná 1,3 - 6,6 (l/100 km),
emisie CO2 28 - 142 (g/km); MEGANE GrandCoupé kombinovaná spotreba 4,0 - 5,7 (l/100 km), emisie CO2 106 – 130 (g/km). Uvedené
spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre
homologizáciu vozidla. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
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