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Nový CAPTUR Intens TCe 100

5 let záruka Renault

Ceníková cena

524 500 Kč

Bonus 20 000 Kč při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Financování Premium s
bonusem 30 000 Kč

Akční sleva

70 000 Kč

https://bezcekani.renault.cz/novy-captur-intens-tce-100-v9670/

Sleva až 4000 Kč na nákup
příslušenství *

Akční cena

Sleva až 4000 Kč na nákup
příslušenství *

454 500 Kč
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Barva:
Modrá Céladon / Šedá Highland
Lokace:
RENAULT Retail Group CZ, s.r.o., Praha - Třebonice
Evidenční číslo:
7075B
Palivo:
Benzin
Barva interiéru:
Standardní interiér
Sériová výbava:
6 airbagů, přední full LED světlomety, zadní LED světlomety, přední mlhovky, multimediální a navigační systém Easy Link 7",
automatická klimatizace, Hands-free karta Renault, zadní parkovací senzory, systém aktivního nouzového brzdění, rozpoznávání
dopravních značek, poloautomatická parkovací brzda, zatmavená zadní skla, disky kol z lehkých slitin 17"
Doplňková výbava:
Pack Parking 360 (přední, zadní parkovací senzory, kamerový systém 360°),Pack Winter (vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný
volant, volant potažený jemnou kůží),Systém sledování mrtvého úhlu,Rezervní kolo,Poloautomatická parkovací brzda s funkcí
auto-hold,Multi-Sense s 3 nastavení celého vozu, ambientní osvětlení interiéru

https://bezcekani.renault.cz/novy-captur-intens-tce-100-v9670/
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Uvedená cena je závazná pouze u prodejce Renault, který je výše výslovně uvedený, Renault Česká republika, a.s. nezaručuje reálnou
dostupnost Vámi vybraného vozidla a ani uvedenou cenu. Pro konkrétní informace a závaznou nabídku kontaktujte vybraného prodejce.
Prezentace vozidel na této internetové stránce není návrhem na uzavření smlouvy a odeslání vyplněného formuláře není závaznou
objednávkou vozidla, ale informativní zájem o vybrané vozidlo. Konkrétní podmínky prodeje vybraného vozidla Vám sdělí Vámi vybraný
prodejce autorizované sítě RENAULT, který Vás bude po odeslání řádně vyplněného formuláře kontaktovat do 24 hodin.
Pro více informací o nabídce kontaktujte prodejce Renault. Nabídka platí od 1. 3. 2021 a vztahuje se pouze na skladové vozy. Smluvní
záruka Renault 5 let/100 000 km nebo 5let/150 000 km pro modely TALISMAN Grandtour, ESPACE a KOLEOS (dle toho, co nastane
dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky.
Akční cena modelů CLIO Grandtour, Nové CLIO, Nový CAPTUR, MEGANE, MEGANE Grandtour, MEGANE GrandCoupé, SCENIC, GRAND
SCENIC, KADJAR obsahuje zvýhodnění v podobě akční slevy nebo výkupního bonusu a slevy 30 000 Kč pro vybrané skladové vozy při
využití značkového financování Renault Premium 30 000 Kč od Renault Finance. Zvýhodnění se odvíjí v závislosti na výbavě, motorizaci
a modelu.
Akční cena modelů KOLEOS, TALISMAN Grandtour, ESPACE obsahuje zvýhodnění pro firemní zákazníky při odběru jednoho vozu.
Akční cena modelů Master, Trafic Furgon a Kangoo Express obsahuje zvýhodnění pro firemní zákazníky při odběru jednoho vozu. Akční
ceny vybraných vozů obsahují další zvýhodnění.
*Nabídka není slučitelná se zvýhodněnými balíky příslušenství. Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu
příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu
příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmiňované částky jsou včetně DPH. Pro více informací kontaktujte vašeho
dealera.
Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
Reprezentativní příklad: Nabídka financování Fair Credit pro model Renault Nové Clio ZEN TCe 90: pořizovací cena předmětu
financování vč. DPH je 340 000,- Kč; spotřebitel uhradí z vlastních zdrojů: 187 000,- Kč (55 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 153
000,- Kč, pevná úroková sazba: 0 % p. a., RPSN: 9,7 %, p. a. 1. – 48. pravidelná měsíční splátka úvěru: 3 188 Kč, měsíční splátka
havarijního pojistného a povinného ručení: 938Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 126 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč,
celková splatná částka vč. havarijní poj. a pov. ručení: 198 048 Kč, délka úvěru 48 měsíců. Nabídka Fair Credit je určená pro modely s
emisní normou DFULL nesoucí celý název nabídky DFULL Fair Credit. Renault Finance znamená financování poskytované společností
RCI Financial Services, s.r.o.
CLIO Grandtour kombinovaná spotřeba 5,0 – 5,4 (l/100 km), emise CO2 114 – 122 (g/km), Nové CLIO kombinovaná spotřeba 4,3 – 5,3
(l/100 km), emise CO2 97 – 121 (g/km), Nový CAPTUR kombinovaná spotřeba 1,4 - 5,9 (l/100km), emise 33 - 134 (g/km), KADJAR
kombinovaná spotřeba 4,7 – 6,0 (l/100 km), emise CO2 112 – 139 (g/km), MEGANE kombinovaná spotřeba 3,9 – 5,8 (l/100 km), emise
CO2 102 – 133 (g/km), MEGANE Grandtour kombinovaná spotřeba 3,9 – 5,8 (l/100 km), emise CO2 102 – 133 (g/km), Nový MEGANE
kombinovaná spotřeba 4,5 – 6,6 (l/100 km), emise CO2 118 – 149 (g/km), Nový MEGANE Grandtour kombinovaná spotřeba 1,3 – 6,6
(l/100 km), emise CO2 28 – 142 (g/km), MEGANE GrandCoupé kombinovaná spotřeba 4,0 – 5,7 (l/100 km), emise CO2 106 – 130 (g/km),
GRAND SCENIC kombinovaná spotřeba 6,4 – 6,7 (l/100 km), emise CO2 144 – 152 (g/km), TALISMAN Grandtour kombinovaná spotřeba
5,7 – 6,1 (l/100 km), emise CO2 150 – 161 (g/km), KOLEOS kombinovaná spotřeba 6,7 – 6,8 (l/100 km), emise CO2 153 – 179 (g/km),
ESPACE kombinovaná spotřeba 6,7– 7,0 (l/100 km), emise CO2 175 – 183 (g/km), TRAFIC kombinovaná spotřeba 6,8 – 8,4 (l/100 km),
emise CO2 179 – 220 (g/km), Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou určené metodikou stanovenou podle platných právních předpisů
požadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Hodnoty spotřeby
paliva a emisí CO2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC. Vyobrazení vozu je pouze
ilustrativní.

https://bezcekani.renault.cz/novy-captur-intens-tce-100-v9670/

