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RENAULT FINANSOWANIE 
LEASING 103% NA 3 LATA(2) 

LEASING 3 RATY GRATIS(3) 

KREDYT 50/50(4) 

LEASING OD 101% (5) 

UBEZPIECZENIE 4,9% (6)  

RENAULT BUSINESS PLAN 

LEASING 103% Z 3 MIESIĄCAMI BEZ RAT(7) 

 

 

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ 

Cennik obowiązuje od dnia 18.05.2020 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba samochodów  w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie.  
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EASY SERVICE PROMO 

3 lata/120 000 km za 1799 PLN netto (1) 

Zapytaj sprzedawcę o ofertę                                      

już na 1 samochód 
 
 



 

 

Confidential C 

  



 

 

Confidential C 

FURGON L2H1/L2H2 

FURGON L1H1/L1H2 

 

 

 

 

 

  

Pojemność skokowa (cm3) / Liczba cylindrów / zaworów 1598 / 4 / 16 1997 / 4 / 16 1997 / 4 / 16 1997 / 4 / 16 1997 / 4 / 16 1997 / 4 / 16

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr/min 70 (95) / 3 500 88 (120) / 3 500 107 (146) / 3 500 107 (146) / 3 500 125 (170) /3500 125 (170) /3500

Maksymalny moment obrotowy EWG (Nm) przy obr/min 260 / 1500 320 / 1500 350 / 1500 350 / 1500 380 / 1500 380 / 1500

Typ wtrysku

Rodzaj paliwa

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Norma emisji spalin / Katalizator / Filtr cząstek stałych

6-biegowa skrzynia biegów automatyczna mechaniczna automatyczna

Stop & Start i Energy Smart Management - - • • • •

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 153 165 176 165 bd. 165

Od 0 do 100 km/h (s) bd. 16,8 14,3 bd. bd. bd.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (NEDC-BT)*

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100km)** 7,8 - 8,2 6,4 5,5 - 5,8 6,8 - 6,9 bd. 6,5 - 6,8

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100km)** 5,3 - 5,6 5,5 - 5,9 5,3 - 5,6 5,2 - 5,6 bd. 5,4 - 5,7

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km)** 6,2 - 6,5 5,8 - 6,1 5,4 - 5,7 5,8 - 6,1 bd. 5,8 - 6,1

Emisja CO2 (g/km) 165 - 173 154 - 161 143 - 151 153 - 161 bd. 153 - 161

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m)

Średnica zawracania pomiędzy ścianami (m)

UKŁAD HAMULCOWY

ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania i EBV / ESC

Przód: tarcze wentylowane - Tył: tarcze pełne średnica / grubość 

(mm)

OPONY

Rozmiar opon standardowych

Energy dCi 170
Energy dCi 170 

EDC

205/65 R16 215/65 R16

Common rail + turbosprężarka o zmiennej geometrii

L1: 11,84 / L2 : 13,17

L1: 12,40 / L2 : 13,73

W standardzie

296 / 28 - 280 / 12

olej napędowy

80

Euro 6 / • / •

mechaniczna

SILNIK dCi 95 dCi 120 Energy dCi 145
Energy dCi 145 

EDC
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Nowy Renault TRAFIC wynosi od 5,9 do 6,9 l/100km, a emisja CO2 od 155  do 178 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) Klient nabywając umowę serwisową Easy Service, uzyskuje prawo do określonych napraw, wykonywania usług serwisowych oraz Assistance od 

momentu zawarcia tej umowy. Umowa obowiązuje do 1 roku po zakończeniu gwarancji fabrycznej lub do przebiegu 120 tys. km w zależności od tego, co 

nastąpi pierwsze. Szczegółowy zakres usług określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy Serwisowej Easy Service, dostępnych u Autoryzowanych 

Partnerów Renault. 

(2) 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. Podane warunki obowiązują przy skorzystaniu z ubezpieczenia GAP 

lub ubezpieczenia Bezpieczny Leasing – oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. (składka będzie doliczana do rat leasingowych). 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 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. 

(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) 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 modeli Trafic. Ubezpieczenie w Programie Renault-PZU skierowane jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

(7) Suma opłat wynosi 103% przy następujących parametrach: opłata wstępna 10%, wartość wykupu 1%, okres umowy 36 miesięcy i trzy pierwsze, 

miesięczne, bezpłatne raty. Szczegółowe warunki leasingu dla przedsiębiorstw oferowanego przez RCI Leasing Polska sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych 

Partnerów Renault. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zawarcie umowy uzależnione jest od 

zdolności leasingowej. 

 

Stan oferty na dzień 18.05.2020. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie Renault. 

 

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny 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. Udzielenie kredytu jest uzależnione od 

posiadania zdolności kredytowej. 

 

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. 


