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ZYSKAJ NAWET DO  26 000 ZŁ(1) 

RABAT 23 000 ZŁ  
 

KOMPLET OPON ZIMOWYCH OD 1 ZŁ  

 
 
 

Cennik obowiązuje od 06.11.2019. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Prezentowane rabaty dotyczą samochodów z rocznika 2019. Liczba aut w promocji ograniczona. Prezentowane ceny i oferta 

dotyczą wersji dostępnych na składach Autoryzowanych Partnerów Renault. Mogą one zawierać dodatkowe opcje.  Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach. 

 

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ O OFERTĘ 

KOMPLETNYCH KÓŁ ZIMOWYCH  

 

RENAULT FINANSOWANIE 

Renault Espace już od 1 789 zł/ mies. 
w kredycie EASY BOX (RRSO 8,52%)(2) 

UBEZPIECZENIE 3,9%(3) 
KREDYT 50/50(4) 

KREDYT ULGOWY(5) 

LEASING OD 101%(6) 

LEASING 103% NA 3 LATA(7) 

RENAULT BUSINESS PLAN 

 

11 

GAMA 2019 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 

Wyprzedaż rocznika 2019 

Zyskaj nawet do 26 000 zł z oponami zimowymi (1)  
 

 

SILNIK ZEN INITIALE PARIS

TCe 225 EDC FAP 144 900 170 400

Blue dCi 200 EDC - 181 000
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Skorzystaj również z oferty Easy Service 

już za  74 zł/mies.(2) 

ZEN 

INITIALE PARIS 

Przejdź na wyższy poziom z kredytem EASY BOX  

Zyskaj lepiej wyposażony samochód i aż 10% na wkład własny od Renault 

Teraz Renault ESPACE już od 1 789 zł/mies.* (RRSO 8,52%) 

 

• System MULTI-SENSE 

• System monitorowania 

martwego pola 

• Felgi aluminiowe 18“ 

• Światła LED Pure Vision 

• System multimedialny 

Renault R-LINK 2 z ekranem 

dotykowym 8,7'' i radiem 

cyfrowym (DAB) 

• System wspomagania 

parkowania przód/tył/bok 

 

• Nagłośnienie Bose ® 
Surround Sound System 

• Elektrycznie, bezdotykowo 
otwierana klapa bagażnika 

• System wspomagania Easy 
Park Assist 

• Tapicerka skórzana, 
cieniowana, szarobrązowa 

Nappa 

 

 

+ 315 zł/mies. 

SILNIK ZEN
INITIALE

PARIS

TCe 225 EDC FAP 144 900 zł/ 1 789 zł 170 400 zł/ 2 104 zł 

Blue dCi 200 EDC - 181 000 zł/ 2 099 zł 

*Miesięczna rata kredytu Easy Box przy następujących parametrach: wpłata własna 20% (w tym 10% 

płatne przez klienta), okres kredytu 61 miesięcy, roczny przebieg 15 000 km. 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce. 
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WYPOSAŻENIE: 

  
DESIGN 

• Światła LED Pure Vision 

• Obudowy lusterek bocznych w kolorze lśniącej czerni z chromowaną wstawką, 

chromowane obramowanie szyb  

• Deska rozdzielcza w kolorze szarym z przeszyciami lub brązowa (opcja 

bezpłatna)  

• Tapicerka skórzana brązowa Nappa (opcja bezpłatna) lub cieniowana 

szarobrązowa (seryjnie) 

• Ozdobny panel konsoli środkowej Silver Wood  

• Skórzana kierownica z regulacją głębokości i wysokości 

• Szyby tylne przyciemniane 

• Wisząca podświetlona konsola środkowa, oświetlenie ambientowe wnętrza 

• Oznakowanie INITIALE PARIS 

• Aluminiowe obręcze kół 19”, wzór INITIALE PARIS 

 

PROWADZENIE 

• System 4 kół skrętnych 4CONTROL 

• Układ Electronic Damper Control (elektronicznie sterowana siła tłumienia 

amortyzatorów) 

• Renault MULTI-SENSE 

• 6 lub 7-przełożeniowa automatyczna skrzynia biegów EDC  

 

KOMFORT 
• Dach panoramiczny nad przednimi siedzeniami, nieotwierany 
• Karta Renault Hands Free z funkcją powitalną 

• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 

• Przednie fotele regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawienia fotela kierowcy, 

podgrzewane i wentylowane 

• 3 niezależne fotele 2. rzędu, żaluzje przeciwsłoneczne na bocznych szybach  

w 2.rzędzie 

• System zmiany konfiguracji wnętrza One Touch 

• Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne z pamięcią ustawienia 

• Elektrycznie, bezdotykowo otwierana klapa bagażnika 

• Przednia szyba atermiczna 

 

MULTIMEDIA 

• System multimedialny Renault R-LINK 2 z radioodtwarzaczem cyfrowym (DAB), 

z nagłośnieniem BOSE® i funkcją Active Noise Control (system aktywnej redukcji 

hałasu dla silnika Blue dCi 200 EDC) 

 

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE 
• System kontroli martwego pola 

• System wspomagania parkowania Easy Park Assist  

• Visio System: system kontroli pasa ruchu, funkcja automatycznej zmiany świateł 

drogowych na mijania, system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 

rozpoznawania znaków drogowych 

• Pakiet Bezpieczeństwa: aktywny system wspomagania nagłego hamowania, 

system kontroli bezpiecznej odległości 
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Zen Initiale Paris

BEZPIECZEŃSTWO

ABS z układem wspomagania nagłego hamowania ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC ● ●

Automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny ● ●

Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki 

pasażera
● ●

Boczne poduszki powietrzne ● ●

Poduszki kurtynowe w 1. i 2.rzędzie ● ●

Czujnik światła i deszczu ● -

Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy ● ●

System mocowania fotelika dla dziecka Isofix na tylnych miejscach w 2. rzędzie ● ●

System kontroli bezpiecznej odległości P
(1)

●

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania P(1)
●

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE

System wspomagania parkowania przód/tył/bok ● ●

System wspomagania parkowania Easy Park Assist (z kamerą cofania) P ●

4CONTROL - system 4 kół skrętnych P ●

Układ Electronic Damper Control (elektronicznie regulowana siła tłumienia 

amortyzatorów) 
P ●

Aktywny regulator prędkości P P

Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania P ●

System kontroli pasa ruchu LDW P ●

System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych P ●

Wyświetlacz Head-Up P P

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach ● ●

Koło zapasowe dojazdowe (wyklucza zestaw do naprawy uszkodzenia opony) 400
(2)

400
(2)

PROWADZENIE

System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA) ● ●

Układ odzyskiwania energii podczas hamowania (Energy Smart Management) ● ●

Komputer pokładowy ● ●

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym ● ●

Renault MULTI-SENSE ● ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Światła LED Pure Vision ● ●

Aluminiowe obręcze kół 17'', wzór AQUILA 0 -

Aluminiowe obręcze kół 18'', wzór ARGONAUTE ● -

Aluminiowe obręcze kół 19'', wzór QUARTZ P -

Aluminiowe obręcze kół 19'', wzór INITIALE PARIS - ●

Obudowa lusterek bocznych w kolorze lśniącej czerni ● ●

Szyby tylne przyciemniane ● ●

Lakier metalizowany 2 500 2 500

Lakier metalizowany specjalny 3 200 3 200

WYGLĄD WNĘTRZA

Tonacja wnętrza - kolor brązowy ● -

Tonacja wnętrza - kolor szary 0 -

Tonacja wnętrza - kolor szary dla Initiale Paris - ●

Tonacja wnętrza - kolor brązowy dla Initiale Paris - 0

Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną - brąz ● -

Tapicerka skórzana - brąz 6 000 -

Tapicerka skórzana - jasnoszara 6 000 -

Tapicerka skórzana Nappa - cieniowana szaro-brązowa dla Initiale Paris - ●

Tapicerka skórzana Nappa - brąz dla Initiale Paris - 0

Ozdobny panel konsoli środkowej brązowy "Dot Effect" ● -

Ozdobny panel konsoli środkowej "Hologram" 200 -

Ozdobny panel konsoli środkowej "Silver Wood" 200 ●

Ozdobny panel konsoli środkowej jasnoszary z motywem - 200

Dywaniki podłogowe w 1. i 2. rzędzie ● ●
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Zen Initiale Paris

KOMFORT

Dach panoramiczny nad przednimi siedzeniami, nieotwierany ● ●

Dach panoramiczny elektrycznie otwierany w części przedniej 4 000 4 000

Karta Renault Hands Free ● ●

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa ● ●

Dodatkowy moduł klimatyzacji - ●

Szyby przednie i tylne regulowane eletrycznie ● ●

Wewnętrzne lusterko wsteczne elektrochromatyczne ● ●

Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne z pamięcią ustawienia ● ●

Żaluzje przeciwsłoneczne w 2. rzędzie ● ●

Oświetlenie ambientowe wnętrza Ambient Lighting ● ●

Atermiczna szyba przednia 800 ●

Podgrzewana szyba przednia P P

Zagłówki  Relax w 1. i 2. rzędzie - ●

Elektrycznie, bezdotykowo otwierana klapa bagażnika P ●

SIEDZENIA

Trzy niezależne fotele 2. rzędu ● ●

2 dodatkowe fotele z tyłu dla 7-miejscowego wnętrza 4 000 4 000

Przednie fotele podgrzewane P ●

Pogrzewane fotele boczne 2.rzędu P P

Fotel kierowcy z regulacją elektryczną i pamięcią ustawienia oraz z manualną regulacją 

podparcia lędźwiowego
● -

Fotel kierowcy z regulacją elektryczną i pamięcią ustawienia oraz z elektryczną regulacją 

podparcia lędźwiowego i funkcją masażu
1 250 -

Przednie fotele z regulacją elektryczną,  regulacją podparcia lędźwiowego i funkcją masażu 

oraz z pamięcią ustawienia fotela kierowcy
2 500 -

Przednie fotele z regulacją elektryczną,  regulacją podparcia lędźwiowego i funkcją masażu i 

wentylacji oraz z pamięcią ustawienia fotela kierowcy
- ●

Skórzana kierownica z regulacją wysokości i głębokości ● ●

Podgrzewana kierownica P P

MULTIMEDIA

System multimedialny R-LINK 2 z ekranem dotykowym 8,7" i radiem cyfrowym (DAB) ● ●

Nagłośnienie BOSE® Surround Sound System 3 200 ●

Mapa Europy wersja rozszerzona ● ●

DVD wbudowane w zagłówki - 4 500

SCHOWKI - FUNKCJONALNOŚĆ

System zmiany konfiguracji wnętrza One-Touch ● ●

Wysuwany schowek w desce rozdzielczej Easy Life ● ●

Wisząca konsola środkowa ● ●

PAKIETY OPCJI
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA: system kontroli bezpiecznej odległości, aktywny system 

wspomagania nagłego hamowania
2200

(1) -

PAKIET 4 CONTROL: 4 koła skrętne, układ Electronic Damper Control (elektronicznie 

regulowana siła tłumienia amortyzatorów), obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" 
7 000 -

VISIO SYSTEM®: funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania, system 

kontroli pasa ruchu LDW, system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 

rozpoznawania znaków drogowych

2 200 -

PAKIET CITY: elektrycznie, bezdotykowo otwierana klapa bagażnika, system wspomagania 

parkowania Easy Park Assist (z kamerą cofania)
3 000 -

PAKIET ZIMOWY PLUS: podgrzewana szyba przednia, podgrzewana kierownica, 

podgrzewane fotele boczne w 2. rzędzie
- 1 800

PAKIET ZIMOWY PLUS: podgrzewana szyba przednia, podgrzewana kierownica, 

podgrzewane fotele przednie, podgrzewane fotele boczne w 2. rzędzie
2 300 -

PAKIET TECHNO: aktywny regulator prędkości, wyświetlacz Head-Up 3 200 3 200

1) dla wersji ZEN TCe 225 EDC FAP pakiet bezpieczeństwa stanowi wyposażenie seryjne

2) dla silnika Blue dCi 160/200 EDC opcja koło zapasowe jest niedostępna. 

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

Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.

● : wyposażenie seryjne                     P : element pakietu                    - : opcja niedostępna
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Wartości zużycia paliwa dla modelu Renault Espace, w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 6,5 do 8,5 l/100 

km, a emisja CO2 od 170 do 193 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). 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 

1
6

8
4

 m
m

 

SILNIKI TCe 225 EDC FAP Blue dCi 160 EDC Blue dCi 200 EDC

Rodzaj paliwa benzyna diesel diesel

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6

Rodzaj napędu 2WD 2WD 2WD

Typ skrzyni biegów automatyczna EDC 7b. automatyczna EDC 6b. automatyczna EDC 6b.

Pojemność skokowa (cm3) 1798 1997 1997

Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16 4 / 16 4 / 16

Maksymalna moc w kW CEE (KM DIN) 165 (225) 118 (160) 147 (200)

Maksymalny moment obrotowy Nm CEE (m.kg) 300 360 400

System Stop & Start tak tak tak

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 224 200 215

0-100 km/h (s) 7,9 10,5 9,1

INNE

Wymiary opon

Średnica zawracania między krawężnikami 11,9 (11,1 4CONTROL) 11,9 (11,1 4CONTROL) 11,9 (11,1 4CONTROL)

Masa własna min - max (kg) 1633 - 1672 1758 - 1797 1765 - 1804

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 W CYKLU MIESZANYJM

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 8,4 - 8,5 6,5 - 6,6 6,5 - 6,6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 189 - 193 170 - 175 170 - 175

Pojemność zbiornika paliwa 58 58 58

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA1

Pojemność bagażnika (dm3) od 247 (7 miejsc) do 680 (5 miejsc)

1 z zestawem do naprawy uszkodzenia opony
2 dane w trakcie homologacji

b/d(2)

235/60 R18; 235/55R19
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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) Maksymalna kwota zysku 26 000 zł dotyczy Renault Espace z rocznika 2019 i obejmuje rabat 23 000 zł oraz rabat 3 000 zł na komplet 

opon zimowych dostępnych od 1 zł. Stan oferty na 6.11.2019. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania 

zapasów. Szczegóły w salonach.  

(2) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 8,52% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 77 144,00 zł, okres 61 

miesięcy, wpłata własna  15 428,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 4,99%, finansowane: opłata przygotowawcza: 2 

468,61 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 4 698,25 zł. Miesięczna rata kredytowa 816,21 zł.  Ostatnia rata 32 863,34 zł. Całkowita kwota 

kredytu: 61 715,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty:  81 835,91 zł. Stan na dzień 04.07.2019 r. 

74 zł miesięcznie to koszt Easy Service dla Klientów korzystających z Kredytu EASY BOX na okres 61 miesięcy, dotyczy pakietu 

przeglądów z przedłużoną gwarancją Easy Service na 5 lat/80 000 km w cenie promocyjnej 3 499 zł. 5 lat gwarancji, w tym 2 lata 

gwarancji producenta bez limitu kilometrów i do 3 lat dodatkowej płatnej gwarancji Formuła Non Stop z limitem 80 000 km. Oferta 

promocyjna zawierająca pakiety przeglądów Easy Service do 5 lat lub z limitem 80 000 km z dodatkową gwarancją Formuła Non Stop 

ważna jest w ciągu trzech miesięcy od chwili wydania pojazdu. Szczegółowy zakres usług określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy 

Serwisowej dostępnych u Autoryzowanych Partnerów Renault. Stan na dzień 26.03.2019 r. 

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

NW, Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dostępny dla Renault Espace. Ubezpieczenie w programie Renault-PZU lub Renault-

ERGO HESTIA. 

(4) 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. 

(5) 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. 
(6) 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. 
(7) 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 06.11.2019. 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. 


