
 

 

Confidential C 
Cennik obowiązuje od dnia 04.09.2020 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba samochodów  w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie. 

 

 

  

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ 

9 

 

 

 

Zapytaj sprzedawcę o ofertę specjalną 

na wersje MAXI i MAXI COMBI 

RENAULT FINANSOWANIE 
 

LEASING OD 101 %(1) 

LEASING 3 RATY GRATIS(2) 

RENAULT BUSINESS PLAN 

KREDYT 50/50(3) 

KREDYT ULGOWY(4) 

UBEZPIECZENIE 4,9%(5) 

 

 

DŁUGOŚĆ MIEJSCA SILNIK PACK CLIM

1.5 Blue dCi 95 71 000

1.5 Blue dCi 115 74 250

1.5 Blue dCi 95 74 250

1.5 Blue dCi 115 77 500

1.5 Blue dCi 95 77 500

1.5 Blue dCi 115 80 750

2-MIEJSCOWY

COMBI 

4-MIEJSCOWY

MAXI

STANDARD 2-MIEJSCOWY
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2-osobowe 4-osobowe

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania EBV i MSR ● ●

System kontroli trakcji ESC z systemem Extended Grip                           

i wspomaganiem ruszania pod górę 
● ●

Poduszka powietrzna kierowcy z systemem kontroli ciśnienia ● ●

Poduszka powietrzna pasażera z systemem kontroli ciśnienia 900 900

Boczna poduszka przednia chroniąca głowę i klatkę piersiową kierowcy 750 750

Przednie pasy bezpieczeństwa z pirotechnicznymi napinaczami          

i ogranicznikami napięcia, regulowane na wysokość
● ●

Centralny zamek zdalnie sterowany falami radiowymi                         

z automatycznym blokowaniem drzwi w czasie jazdy
● ●

Koło zapasowe ● ●

Hamulce tarczowe z tyłu (standard dla dCi 110 oraz wersji Maxi) ● ●

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE - DRZWI I PRZESZKLENIE

Drzwi tylne 2-skrzydłowe, asymetrycznie dzielone nieprzeszklone 180° ● 

Drzwi tylne asymetrycznie dzielone przeszklone 180°,                             

z szybą tylną ogrzewaną i wycieraczką
 ●

Drzwi prawe odsuwane nieprzeszklone ● 

Drzwi prawe odsuwane z szybą stałą 1300 / P ●

Drzwi prawe odsuwane z szybą uchylną  200

Drzwi lewe odsuwane nieprzeszklone ● 

Drzwi lewe odsuwane z szybą stałą 1400 1400

Drzwi lewe odsuwane z szybą uchylną  1600

Pakiet przeszklenia całkowitego (m.in. z drzwiami prawymi                 

i z drzwiami tylnymi 180° przeszklonymi)
1400 ●

Szyby w klapie lub drzwiach tylnych dodatkowo przeciemniane (wymagane opcje przeszklenia 

drzwi tylnych/w wersjach Maxi Combi także szyby boczne tylne)
190 190

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Pakiet Style 750 750

Zderzak przedni i tylny z ozdobnymi wstawkami 600 600

Światła przeciwmgłowe (dostępne również oddzielnie) 290 290

Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie                             

i podgrzewane
● ●

Zderzaki przednie i tylne pełne z wytrzymałego tworzywa                     

- w kolorze szarym
● ●

Ochronne listwy boczne szare ● ●

Kierunkowskazy w kolorze białym ● ●

Lakier niemetalizowany 0 0

Lakier metalizowany 1300 1300

Automatyczne włączanie świateł mijania 100 100

KANGOO EXPRESS

Pack Clim
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SILNIK 1.5 Blue dCi 95 1.5 Blue dCi 115

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6

1 461 1 461

Typ wtrysku bezpośredni (turbo) bezpośredni (turbo)

Paliwo Diesel Diesel

Ilość cylindrów 4 4

8 8

70 (95) przy 3750 85 (115) przy 3750

Maksymalny moment Nm EWG przy obr/min 230 przy 1750 260 przy 1750

Filtr cząstek stałych FAP tak tak

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 163 163

Kangoo Express 12,3 9,9

Kangoo Epress Maxi (2/4-miejsowe) 13,2 10,6

ZUŻYCIE PALIWA (WLTP)

Emisja CO2 (g/km) 142/166 141/165

Cykl mieszany (l/100km) 5,7/6,3 5,3/6,2

Pojemność zbiornika paliwa (l) 60 60

Pojemność zbiornika Adblue (l) 17,4 17,4

POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (dm
3
 według normy ISO)

Minimalna / Maksymalna 1300 / 4600

0-100 km/h

Pojemność (cm3)

Ilość zaworów

Moc maksymalna KM EWG (KM DIN) przy obr/min
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Renault Kangoo Express wynosi od 5,3 do 6,3 l/100km, a emisja CO2 od 140  do 166 g/km. 

Wartości te zostały określone w ramach oficjalnych procedur badawczych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z  przepisami 

obowiązującymi w dniu publikacji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić 

się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także 

od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki 

drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać                                   
na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. 

Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części                                 

i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na renault.pl        

i u Autoryzowanych Partnerów Renault.  

 

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 obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą 

ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  

 

 

(1) 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. Liczba samochodów w promocji ograniczona.  

O szczegóły oferty zapytaj najbliższego Autoryzowanego Partnera Renault. 

(2) 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%. 

(3) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 2,90% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 900 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 40 

450,00 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 173,05 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach 

wynosi 41 623,05 zł. Całkowita kwota kredytu: 40 450,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 41 623,05 zł. Stan na dzień 18.05.2020 r. 

(4) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,90% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 698 zł okres 36 miesięcy, wpłata własna 29 

975,95 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 628,88 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 829,56 

zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 304,19 zł. Całkowita kwota kredytu : 40 722,05 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 950,75 zł. Stan na dzień 

03.04.2020. 

(5) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC/OC/NNW/CA ) w cenie 4,9% wartości samochodu w Programie Renault-PZU dostępny w połączeniu z ofertą 

Renault Finansowanie dla Kangoo Express. Ubezpieczenie w Programie Renault-PZU skierowane jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich 

Przedsiębiorstw. 
 

Stan oferty na dzień 04.09.2020. 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. 

 

 


