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EASY SERVICE  

Przedłużona gwarancja z przeglądami już od 1 699 zł(1) 

 

 

RENAULT FINANSOWANIE 

UBEZPIECZENIE 4,9%(2) 

KREDYT 50/50 0%(3) 

KREDYT ULGOWY(4) 

RENAULT BUSINESS PLAN 

LEASING OD 101% (5) 

LEASING 103% (6) 

 
 

 

 

4 

Wyprzedaż rocznika 2018 

Zyskaj 14% rabatu  

 

 
 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 

Cennik obowiązuje od dnia 02.04.2019 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Oferta dotyczy samochodów z rocznika 2018. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły w salonach Renault.  

. 

SILNIK BUSINESS ZEN

dCi 90 74 400 79 850

dCi 110 - 83 850
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BUSINESS ZEN

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania AFU                          

i funkcją MSR
● ●

System kontroli trakcji ESC z systemem Extended Grip                                

i wspomaganiem ruszania pod górę
● ●

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z systemem kontroli 

ciśnienia
● ●

Centralny zamek zdalnie sterowany falami radiowymi

z automatcznym blokowaniem drzwi w czasie jazdy
● ●

Koło zapasowe ● ●

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE - DRZWI I 

PRZESZKLENIE

Prawe drzwi boczne odsuwane przeszklone z szybą uchylną ● ●

Lewe drzwi boczne odsuwane przeszklone z szybą uchylną 1 350 ●

Tylne drzwi asymetryczne dwuskrzydłowe 180
0  

przeszklone, 

ogrzewane z wycieraczką
700 700

Klapa tylna przeszklona, ogrzewana z wycieraczką ● ●

Szyby boczne tylne i w drzwiach tylnych (lub klapie tylnej) dodatkowo 

przyciemniane
 220

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Zewnętrzne lusterka boczne z regulacją ręczną od wewnątrz, 

asferyczne po stronie kierowcy
● 

Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, 

w kolorze czarnym błyszczącym
- ●

Innowacyjne relingi dachowe podłużne z możliwością przestawienia 

do pozycji "2 w 1"
800 800

Światła przeciwmgłowe 350 350

Automatyczne włączanie świateł mijania 120 120

Czujnik deszczu i świateł (automatycznie włączane światła                        

i wycieraczki)
 450

Zderzaki i lusterka zewnętrzne, listwy w kolorze ciemnoszarym 

(w ramach pakietu Business)
● P

Zderzaki w kolorze nadwozia, lusterka w kolorze czarnym 

błyszczącym, listwy ciemnoszare
- ●

Zderzaki czarne w wkładką w kolorze ciemnoszarym, lusterka 

ciemnoszare błyszczące, listwy ciemnoszare
- -

Lakier niemetalizowany ● ●

Lakier metalizowany 1900 1900

Felgi stalowe 15˝ ● ●

Felgi aluminiowe 15˝ srebrne 1200 1 200

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA - KABINA I DESKA 

ROZDZIELCZA
Lusterko wewnętrzne dodatkowe do obserwacji dzieci na miejscach 

tylnych
220 220

Kierownica regulowana na wysokość ● ●

Kierownica pokryta skórą - 250

Klimatyzacja ręcznie sterowana P ●

Klimatyzacja automatycznie regulowana (wymagany Pakiet 

Widoczność)
 1 060

Filtr przeciwpyłkowy 100 ●

Szyby przednie opuszczane elektrycznie ● -

Szyby przednie opuszczane elektrycznie z włącznikiem impulsowym   

po stronie kierowcy
- ●

Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów dla pasażerów z tyłu 120 120

Zapalniczka oraz przenośna popielniczka 80 80
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BUSINESS ZEN

PROWADZENIE POJAZDU

Wspomaganie układu kierowniczego ● ●

Komputer pokładowy (wyświetlane informacje dotyczą eksploatacji 

pojazdu)
● ●

Regulator - ogranicznik prędkości (wymagany radioodtwarzacz) 480 480

Czujniki z tyłu wspomagające parkowanie 850 850

KOMUNIKACJA
Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym 

wyświetlaczem
P ●

Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym 

wyświetlaczem
P 1100

Pakiet R-Link-Evolution : System R-Link Evolution z radioodtwarzaczem 

CD MP3 Bluetooth® jack USB
4 750 3 700

Pakiet R-Link-Evolution Plus : System R-Link Evolution z 

radioodtwarzaczem CD MP3 Bluetooth® jack USB z zestawem 

rozszerzonych map Europy 

5 240 4 190

SIEDZENIA

Pakiet funkcjonalny : fotel pasażera składany (umożliwia uzyskanie 

płaskiej podłogi) + stoliki typu lotniczego w oparciach foteli przednich
- 650

Fotel kierowcy komfortowy, z regulacją wysokości (wymaga drzwi 

lewych odsuwanych)
330 ●

Fotele przednie ogrzewane (wymagany fotel komfortowy kierowcy; nie 

dotyczy fotela składanego pasażera)
720 720

Tylna kanapa dzielona 1/3 - 2/3, składana do pozycji "płaska podłoga" ● ●

PAKIETY
Pakiet klimatyzacji : klimatyzacja manualna + radioodtarzacz z 

wbudowanym wyświetlaczem, z MP3 i funkcją Bluetooth® oraz 

złączem USB, Jack

3 090 -

Pakiet klimatyzacji : klimatyzacja manualna + radioodtarzacz CD    z 

wbudowanym wyświetlaczem, z MP3 i funkcją Bluetooth® oraz 

złączem USB, Jack

3 290 -

Pakiet Business (tapicerka "Tanega", zderzak, lusterka i listwy w kolorze 

ciemnoszarym, wycieraczki standardowe, podłokietnik pomiędzy 

fotelami bez tapicerki, wykładki drzwi bocznej nietapicerowane)

- 0

Pakiet Widoczność : światła przeciwmgłowe + czujnik deszczu i 

świateł
- 590

Pakiet Control : Czujniki z tyłu wspomagające parkowanie + 

regulator/ogranicznik prędkości
990 990

WYGLĄD WEWNĘTRZNY
Zintegrowana wykładzina z tworzywa w przestrzeni pasażerskiej    i 

bagażowej
● 

Materiałowa zintegrowana wykładzina w przestrzeni pasażerskiej i 

bagażowej
200 ●

Częściowe wykończenie przestrzeni bagażowej ● 

Kompletne wykończenie przestrzeni bagażowej  ●

SCHOWKI I BAGAŻNIK

Półka pod dachem w kabinie 200 200

Otwarta konsola pomiędzy fotelami przednimi ● 

Moduł centralny (podłokietnik środkowy z funkcją schowka), pokrywa z 

tworzywa
300 300

Moduł centralny (podłokietnik środkowy z funkcją schowka), pokrywa z 

tapicerką materiałową
 ●

Schowek pod dachem typu lotniczego, poprzeczne, oddzielnie   dla 

każdego pasażera
640 640

Przykrycie części bagażowej ● 

Wielofunkcyjna półka w części bagażowej  ●

Osłona podwozia z tworzywa ● ●

Metalowa osłona podwozia 330 330

Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie. 

Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.

● = seryjnie      ○ = w opcji      P = element pakietu      - = niedostępne
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1801 mm 

SILNIKI dCi 90 dCi 110

Typ skrzyni biegów Mechaniczna 6-biegowa Mechaniczna 6-biegowa

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6

Pojemność skokowa (cm3) 1 461 1 461

Liczba cylindrów / zaworów 4 / 8 4 / 8

Rodzaj paliwa Diesel Diesel

66 (90) / 4000 80 (109) / 4000

220 / 1750 260 / 2000

Typ wtrysku bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail

Średnica zawracania (m) 10,7 10,7

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 160 170

0 - 100 km/h ze startu zatrzymanego (s) 13,3 12,3

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (w l/100 km i g/km)

Pojemność zbiornika paliwa 60 60

Emisja CO2 (g/km) 119 115

Cykl miejski (l/100 km) 5,0 4,8

Cykl pozamiejski (l/100 km) 4,4 4,2

Cykl mieszany (l/100 km) 4,6 4,4

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 według normy ISO)
660 / 2600 660 / 2600Minimalna / Maksymalna

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min

Maksymalny moment obrotowy EWG Nm przy obr./min
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Renault Kangoo wynosi od 4,3 do 6,2 l/100km, a emisja CO2 od 112 do 140 

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 oraz na dacia.pl i Autoryzowanych Partnerów Dacii. 

 

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 poprzedn ie 

edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  

 

(1) Rabat 14% dotyczy Renault Kangoo z rocznika 2018. Oferta łączy się z pakietem ubezpieczeń 4,9%.  

4 lata gwarancji z pakietem przeglądów, w tym 2 lata gwarancji producenta bez limitu kilometrów i do 2 lat dodatkowej płatnej gwarancji 

Formuła Non Stop z limitem 60 000 km. Oferta promocyjna zawierająca pakiety przeglądów do 4 lat lub z limitem 60 000 km wraz z 

dodatkową gwarancją ważna jest w ciągu trzech miesięcy od chwili wydania pojazdu. Należy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Umowy 

Serwisowej dostępnymi u Autoryzowanych Partnerów Renault. Stan oferty na 05.02.2018. Szczegóły w salonach Renault.  

(2) Roczny pakiet ubezpieczeniowy w programie Renault – PZU (AC, OC, NW, PZU Auto Pomoc)  lub  Renault –  HESTIA (AC, OC, NW, 

Assistance) w cenie 4,9% wartości samochodu dostępny dla Renault Kangoo. Oferta ubezpieczenia 4,9% skierowana jest do klientów 

indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta ważna dla zamówień do 04.01.2019. 

(3) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 719 zł, okres 12 miesięcy, 

wpłata własna 35 360 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 767,98 zł. Rata 

kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 37 127,48 zł. Całkowita kwota kredytu: 35 359,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 37 127,48 

zł. Stan na dzień 02.01.2019. 

(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 02.01.2019. 

(5) 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. 

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

następujących parametrach: wpłata własna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki leasingu 

oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

 

Stan oferty na dzień 02.04.2019. Szczegóły w salonie 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. 

 

 


