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Cennik obowiązuje od 05.07.2021. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Prezentowana oferta dotyczy samochodów z rocznika 2021. Liczba aut w promocji ograniczona. Prezentowane 

ceny i oferta dotyczą wersji z silnikami Euro6 DFull. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na odręki.renault.pl.   

Data publikacji 05.07.2021. 

 

GAMA 2021 

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ 

UBEZPIECZENIE 4,9%(1) 
 

 

 

 
 

RENAULT FINANSOWANIE 

KREDYT 50/50(3) 

KREDYT ULGOWY(4) 

KREDYT FLEXI(5) 

LEASING OD 101%(6) 

LEASING 103% NA 3 LATA(7) 

RENAULT BUSINESS PLAN 

 

 

 
 

Nowe Renault KANGOO VAN już od 76 900 zł 

SILNIK PACK CLIM OPEN SESAME by RENAULT

1.3 TCe 100 76 900

1.3 TCe 130 80 900

1.5 Blue dCi 75 81 900

1.5 Blue dCi 95 82 900
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Prowadzenie samochodu i bezpieczeństwo
PACK CLIM

OPEN SESAME by Renault
Czujniki parkowania - tył / tył, boki i przód 900 / 1900

Poduszka powietrzna kierowcy / odłączana poduszka powietrzna pasażera /poduszki boczne i kurtynowe (tylko z poduszką powietrzną pasażera z przodu) ● / 800 / 1200

Aktywny system utrzymania pasa ruchu 1500

System Rear View Assist (tylko z czujnikami parkowania) 2000

Ogranicznik prędkości do 30, 90, 100, 110, 120, 130 km/h 0

Kamera cofania (tylko z czujnikami parkowania) 900

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) z systemem wspomagania ruszania pod górę (HSA) ●

Układ kontroli stabilności przyczepy ●

System ostrzegania o obiektach w martwym polu (tylko z czujnikami parkowania) / z korektą toru jazdy 600 / 2000

Easy Park Assist 2500

System Extended Grip z oponami wielosezonowymi 900

Aktywny system hamowania awaryjnego 1500

Lusterko Wide-View mirror 250

Przednie światła przeciwmgłowe 500

Światła halogenowe ze światłami do jazdy LED / światła FULL LED ● / 1000

Regulator i ogranicznik prędkości ●

Koło zapasowe 500

System monitorowania ciśnienia w oponach 100

Wygląd zewnętrzny PACK CLIM

Zderzak przedni i tylny, obudowy lusterek i klamki w kolorze czarnym ●

Koła stalowe, kołpaki Carten 15” / 16" ● / 600

Koła stalowe, kołpaki Liman 16" 700

Boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia 500

Wyposażenie specjalistyczne PACK CLIM

6 obrotowych uchwytów do mocowania ładunku w podłodze ●

Standardowy hak holowniczy z 13-stykową wiązką 3000

Fabryczna instalacja do montażu dodatkowego wyposażenia 250

Zwiększona ładowność 1000

Modułowa przegroda ze składanym fotelem pasażera ●

Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej 100

Gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej 100

Podłoga ze sklejki z powłoką antypoślizgową (9 mm) / z bocznymi panela ochronnymi (5 mm) 990 / 1500

Stalowa osłona silnika 600

Zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa  450

System Open Sesame by Renault ●

Komfort PACK CLIM

Podłokietnik ●

Automatyczne wycieraczki przedniej szyby/ przednie reflektory ●

Schowek nad przednią szybą / schowek Easy Life ● / ●

Manualny układ ogrzewania i klimatyzacji / automatyczna klimatyzacja dwustrefowa ● / 1000

Elektrycznie regulowane szyby przednie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy ●

Lusterka boczne elektrycznie i ogrzewane / składane ● / 200

Multimedia PACK CLIM

Bezprzewodowa ładowarka do smartfona - ładowanie indukcyjne 800

System Easy Link z 8 ekranem 8”: system multimedialny z ekranem dotykowym 8”, z systemem Android Auto™ lub Apple CarPlay™, Bluetooth®, gniazdem 
USB w desce rozdzielczej, 2 gniazdami USB i jednym gniazdem 12 V w schowku nad kierownicą

1900

System Easy Link + nawigacja z ekranem 8”: system multimedialny z ekranem dotykowym 8”, kompatybilny z systemem Android Auto™ lub Apple 
CarPlay™, Bluetooth®, gniazdo USB w desce rozdzielczej

2900

Radio R&Go Radio Connect (gniazdo USB, gniazdo jack) ●

Uchwyt na smartfona 100
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(1) Prześwit pojazdu nieobciążonego (2) Szerokość otworu bocznego (3) Długość przedziału ładunkowego 

po złożeniu przegrody i siedzenia pasażera (4) Długość przedziału ładunkowego do przegrody zajmującej 

całą szerokość kabiny (5) Szerokość w odległości 700 mm od progu bagażnika (6) Szerokość w odległości 

100 mm od progu bagażnika 

 

 

  

Wartości zużycia paliwa dla modelu Nowe Renault KANGOO VAN, w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 5,4 do 6,9 l/100 km, a 

emisja CO2 od 141 do 163 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Stan na 10.06.2021.  

Zużycie i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych, na które wpływają m. in. styl i warunki 

jazdy, dodatkowe wyposażenie samochodu zainstalowane po rejestracji pojazdu,  jego stan techniczny. Sprawdź szczegóły u Autoryzowanych Partnerów 

Renault lub na stronie wltp.renault.pl. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.renault.pl 

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. 

http://www.renault.pl/
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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) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 4,9% wartości samochodu w Programie RENAULT- ERGO HESTIA 

dla modelu Express VAN. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

(2) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,00% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 97 780,00 zł, okres 12 miesięcy, 

wpłata własna 48 890 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana prowizja bankowa: 2 444,50 zł. Rata kredytu 

do spłaty po 12 miesiącach wynosi 51 334,50 zł. Całkowita kwota kredytu: 48 890,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 51 334,50 zł. Stan 

na dzień 20.04.2021 r. 

(3) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,24% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 93 001,00 zł okres 48 

miesięcy, wpłata własna 37 200,40 zł, stałe oprocentowanie nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: prowizja bankowa: 2 232,02 

zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 3 342,68 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 385,52 zł. Całkowita kwota kredytu : 55 800,60 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty: 66 505,04 zł. Stan na dzień 20.04.2021 r. 

(4) RRSO dla Kredytu Flexi wynosi 2,99% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 79 654 zł, okres 24 miesiące, 

wpłata własna 38 233,92 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0,00%, finansowana prowizja bankowa: 1 863,90 zł. Wysokość 

raty 21 641,99 zł. Całkowita kwota kredytu: 41 420,08 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 43 283,98 zł. Rata płatna jednorazowo w 12. 

miesiącu obowiązywania umowy kredytowej 21 641,99 zł, oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy 21 641,99 zł. Stan na dzień 

20.04.2021 r. 

(5) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez 

RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zawarcie umowy 

leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 

(6) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorców. Całkowita suma opłat wynosi 103% przy 

następujących parametrach: opłata wstępna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki Leasingu 

103% na 3 lata oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych 

Partnerów Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 

 

Stan oferty na dzień 05.07.2021. Szczegóły w salonach Renault. 

 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne 

związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. 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. 

 


