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RENAULT FINANSOWANIE(1) 

LEASING OD 101% (2) 
LEASING 3 RATY GRATIS (3) 

  

 

KREDYT 50/50 (4) 
KREDYT ULGOWY(5) 

 

Lider rynku furgonetek 

elektrycznych w Europie 
W 100% elektryczny Zasięg do 270 km W 100% dostawczy Nowa bateria 33 kWh 

Cennik obowiązuje od dnia 02.04.2019 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba samochodów  w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie. 
*Kalkulacja przy zużyciu energii przez Renault Kangoo Z.E. i cenie usługi ładowania AC (prądem zmiennym) wynoszącej 1,19 zł za 1 kWh. 
 

 

UBEZPIECZENIE 4,9% (6) 

 

 

Renault KANGOO Z.E. już od 119 990 zł 

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ - SAMOCHÓD Z AKUMULATOREM TRAKCYJNYM

WERSJA / AKUMULATOR TRAKCYJNY KOMFORT Z.E.

2-miejscowy 33 kWh 119 990

MAXI 2-miejscowy 33 kWh 124 990

MAXI COMBI 5-miejscowy 33 kWh 129 990



 

 

Confidential C 

 

  

Komfort Komfort Maxi Komfort Maxi Combi

2-osobowe 2-osobowe 5-osobowe

WYPOSAŻENIE SPECYFICZNE Z.E.

Kabel przedłużony do ładowania (6,5m) ● ● ●

Kabel do ładowania okazjonalnego 1900 1900 1900

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania EBV i MSR ● ● ●

System kontroli trakcji ESC z Hill Start Assist ● ● ●

Poduszka powietrzna kierowcy z systemem kontroli ciśnienia ● ● ●

Poduszka powietrzna pasażera z systemem kontroli ciśnienia 900 900 900

Boczna poduszka przednia chroniąca głowę i klatkę piersiową kierowcy 750 750 750

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 ● ● -

Zestaw do naprawy opon 0 - ●

Hamulce tarczowe z tyłu ● ● ●

Światła przeciwmgłowe 290 290 290

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
350 350 ●

Klapa tylna przeszklona z szybą tylną ogrzewaną i wycieraczką 0  

Ściana prawa nieprzeszklona ● - -

Drzwi prawe odsuwane nieprzeszklone 1100 ● 

Drzwi prawe odsuwane z szybą stałą 1300 1300 ●

Drzwi prawe odsuwane z szybą uchylną   300

Ściana lewa nieprzeszklona ● ● -

Ściana lewa przeszklona z szybą stałą 300 300 ●

Drzwi lewe odsuwane nieprzeszklone  1200 

Drzwi lewe odsuwane z szybą stałą - 1400 1400

Drzwi lewe odsuwane z szybą uchylną   1300

Szyba prawa w trzecim rzędzie 100 100 ●

Szyba lewa w trzecim rzędzie 100 100 ●

Klapa dachowa z tworzywa 1500  

Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane ● ● ●

Zewnętrzne lusterka boczne regulowanie elektrycznie i podgrzewane, składane 300 300 300

Zderzaki przednie i tylne pełne z wytrzymałego tworzywa - w kolorze ciemnoszarym ● ● ●

Ochronne listwy boczne ciemnoszare ● ● ●

Kierunkowskazy w kolorze białym ● ● ●

Lakier niemetalizowany 0 0 0

Lakier metalizowany 1300 1300 1300

Światła mijania włączane automatycznie (na stałe) 100 100 100

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA - KABINA I DESKA ROZDZIELCZA

Kierownica regulowana na wysokość ● ● ●

Automatyczne włączanie świateł oraz czujnik światła i czujnik deszczu 350 350 350

Klimatyzacja manualna 3500 3500 3500

Ogrzewanie standardowe ● ● ●

Dodatkowe ogrzewanie zasilane paliwem (zbiornik 13l ) 3500 3500 3500

Filtr przeciwpyłkowy P P P

Szyby przednie opuszczane elektrycznie ● ● ●

Szyby przednie opuszczane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy 150 150 150

Gniazdo 12 V do podłączenia akcesoriów w konsoli centralnej         

(w zapalniczce - jeśli z pakietem dla palących)
● ● ●

Zestaw popielniczka i zapalniczka 70 70 70

Lampka sufitowa zapalana w momencie otwierania drzwi ● ● ●
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Komfort Komfort Maxi Komfort Maxi Combi

2-osobowe 2-osobowe 5-osobowe

PROWADZENIE POJAZDU

Układ kierowniczy ze wspomaganiem zmiennym elektrycznym ● ● ●

Komputer pokładowy ● ● ●

Regulator-ogranicznik prędkości 390 390 390

Czujniki wspomagające cofanie 690 690 690

Kamera +oraz czujniki z tyłu wspomagające parkowanie  2900 2900 2900

Dźwiękowy sygnał oraz kontrolka informujące o niezapiętych pasach kierowcy ● ● ●

RADIOODTWARZACZE I KOMUNIKACJA

Radioodbiornik MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlaczem z DAB ● ● ●

System multimedialno-nawigacyjny Renault R-Link Evolution z radioodtwarzaczem CD MP3 

Bluetooth® jack USB oraz mapą podstawową Europy Centralnej
3500 3500 3500

Zestaw map całej Europy 400 400 400

SIEDZENIA

Fotel kierowcy komfortowy, z regulacją wysokości 400 400 400

Składany fotel pasażera (tylko z ruchomą kratką działową) 500 500 

Fotel kierowcy podgrzewany 590 590 590

Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie dzielona 1/3:2/3 składana, 3 zagłówki - - ●

Tapicerka materiałowa ● ● ●

Tapicerka ze skóry ekologicznej 0 0 -

WYGLĄD WNĘTRZA

Zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa (w kabinie) ● ● ●

Kierownica w kolorze ciemnografitowym ● ● ●

Dźwignia zmiany biegów w kolorze ciemnografitowym ● ● ●

ŁADOWNOŚĆ I PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Schowek zamykany w desce rozdzielczej o pojemności 15 l w desce rozdzielczej 100 100 ●

Półka pod dachem w kabinie 200 200 200

Schowek otwarty formatu A4 w górnej części deski rozdzielczej ● ● ●

Podłokietnik centralny z funkcją schowka między fotelami 250 250 250

Wykładzina z tworzywa w części ładunkowej 250 250 250

Częściowe wykończenie przestrzeni bagażowej (nadkoli tylnych) ● ● 

Pełne wykończenie przestrzeni bagażowej (nadkoli tylnych) 500 500 ●

Podłoga drewniana 990 990 -

Hak holowniczy 2500 - -

Ścianka działowa nieprzeszklona ● ● 

Ścianka działowa przeszklona 150 150 

Ruchoma kratka działowa (tylko ze składanym fotelem pasażera) 400 400 

Krata za drugim rzędem siedzeń - - ●

Punkty mocujące w ścianach bocznych 180 180 180

Osłona podwozia z tworzywa ● ● ●

Fabryczne otwory do zamontowania bagażnika dachowego lub galeryjki dachowej ● ● ●

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej ● ● ●

● = seryjne      ○ = w opcji      P = wyposażenie dostępne w opcji w ramach pakietu     - = niedostępne

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

Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault
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SILNIK Z.E. 33kWh

 Synchroniczny z uzwojonym  wirnikiem

Paliwo Prąd elektryczny

44 (60)

Maksymalny moment Nm EWG 225

OSIĄGI
Kangoo Z.E. 130

Kangoo Z.E. Maxi (2/5-miejscowe) 130

Kangoo Z.E. 20,6

Kangoo Z. E. Maxi (2/5-miejsowe) 20,6

AKUMULATOR TRAKCYJNY
Typ Akumulatora litowo-jonowy

Waga akumulatora (kg) 255

Pojemność energetyczna (kWh) 33

Napięcie znamionowe (V) 240-400

Czas ładowania (h) 6-12

TRYBY ŁADOWANIA AKUMULATORA
Standardowy tryb ładowania Z Wall-Boxu, przewodem, prądem 16A

Awaryjny tryb ładowania Z gniazdka domowego 220 V, przewodem, prądem 10 A

ZUŻYCIE PALIWA
Zużycie znormalizowane (Wh/km) 152

Minimalna / Maksymalna 1300 - 4600

Silnik

Moc maksymalna KM EWG (KM DIN)

Prędkość maksymalna (km/h)

0-100 km/h

POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (dm
3
 według normy ISO)
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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 są cenami netto. 
Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności                        

od wyposażenia samochodu. Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.      
Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury 

nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2  jest głównym gazem 

cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Samochody Renault podlegają recyklingowi, zgodnie           
z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów 

ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi 

przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska                        

na www.renault.pl i w autoryzowanych punktach Renault. 

(1) Oferta finansowania promocyjnego dotyczy tylko wersji z zakupem akumulatora trakcyjnego. 

(2) 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.  

(3) 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%. 
(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 03.04.2020. 

(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 03.04.2020. 
(6) 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 Z.E. Ubezpieczenie w Programie Renault-

PZU skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

 

Stan oferty na dzień 17.04.2020. 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. 

 


