Vytlačené:

21. 1. 2021

15:42:03

Číslo vozidla:

SKLADOVÉ VOZIDLÁ RENAULT

Nové ZOE Intens R135

Zimné pneumatiky zdarma

Cenníková cena

38 120 €

https://bezcakania.renault.sk/nove-zoe-intens-r135-v5014/

Záruka Renault 5 rokov

Akciová zľava

4 000 €

Akciová cena

34 120 €
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Farba:
Modrá Céladon
Umiestnenie:
AUTO IDEAL, s.r.o., Bratislava
Číslo vozidla:
2027A
Palivo:
Elektrina
Farba čalúnenia:
Tmavý interiér
Sériová výbava:
Pack Navigácia (multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3", systém rozpoznávania dopravných značiek s
upozornením na prekročenie povolenej rýchlosti); Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou korekciou jazdnej
dráhy; Systém sledovania mŕtveho uhla; Systém rozpoznávania dopravných značiek s upozornením na prekročenie povolenej
rýchlosti; Disky kolies z ľahkých zliatin 16", dizajn Elective, čierne s diamantovým efektom; Full LED predné svetlomety LED Pure
Vision; Predné LED hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut; Predné a zadné parkovacie senzory; Zadná parkovacia
kamera; Poloautomatická parkovacia brzda; Volič prevodovky typu E-Shifter s režimom "B"; Automatická klimatizácia; Hands-free
karta Renault; Indukčné nabíjanie pre smartphone; digitálny prístrojový štít s možnosťou úpravy zobrazenia, displej 10"; Zásuvka
pre nabíjanie v prednej časti vozidla (pod logom Renault); Systém nabíjania Caméléontm na nabíjanie z rôznych typov nabíjacích
staníc (1 alebo 3 fázová, až do 22 kW); Nabíjací kábel (6,5 m) pre nabíjanie z Wallbox a verejného nabíjania
Doplnková výbava:
Rychlodobíjanie DC (50kW),Fakturácia batérie,Predné, zadné, parkovacie senzory, inteligentný parkovací asistent Easy Park
Assist,Pack Winter (Vyhrievanie predných sedadiel, vyhrievanie volantu, volant potiahnutý kožou Nappa),Príprava pre
alarm,Palubný počítač v slovenčine

https://bezcakania.renault.sk/nove-zoe-intens-r135-v5014/
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Akciová ponuka platí od 1.1. do 28. 2. 2021. 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. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
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/nove-zoe-intens-r135-v5014/

