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KADJAR INTENS TCe 140

Listaár

9 369 000 Ft

https://www.renaultkeszletrol.hu/kadjar-intens-tce-140-v13710/

Kedvezmény*

950 000 Ft

Kedvezményes ár

8 419 000 Ft
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RENAULT MODELLEK KÉSZLETRŐL RENAULT
Szín:
Ferrit kék
Autó jelenlegi helye:
Kristóf Autóház Kft., Csorna
Azonosító:
42650
Üzemanyag:
Benzin
Beltér színe:
Sötétszürke belső harmónia
Szériafelszereltségek:
17" könnyűfém keréktárcsák; Króm külső díszítések; Hosszanti tetőrúd; Sötétített hátsó-oldalsó ablakok; R-LINK 2® online
navigációs és multimédia rendszer 7" kapacitív érintőképernyővel Teljes-Európa térképpel, okostelefon tükrözés, Bluetooth® DAB
rádió Arkamys® hangrendszer 6 hangszóróval; Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval; Sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer; Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer; Sebességhatár túllépésének jelzése; Elektromos
parkolófék; 7" TFT műszerfal; Automata Renault Kártya; Első és hátsó parkolóradar tolatókamerával; Holttérfigyelő rendszer;
Kétzónás automata klímaberendezés; Full LED "Pure Vision" fényszórók; C-alakú LED nappali menetfény; LED hátsó lámpák; LED
ködfényszórók; Automata távolsági fényszóróvezérlés; Eső- és fényérzékelő; Bőrkormány; Sötétszürke bőr és szövet kombinációjú
üléskárpit; Magasságban állítható vezető- és első utasülés; Vezetőülés manuális deréktámasszal; Vízszintesbe hajtható első
utasülés; 1/3 - 2/3 arányban dönthető hátsó üléssor; Üdvözlő fény; Ambient Lighting belső hangulatvilágítás a középkonzolon;
Elektromos ablakemelők; Csúsztatható könyöktámasz az első üléseknél tárolórekesszel; Megvilágított piperetükrök; Elektromosan
behajtható külső visszapillantó tükrök integrált LED irányjelzőkkel
További opciók, felszereltségek:
KOMFORT csomag: Fűthető első ülések + Hosszabbítható ülőlapos manuálisan állítható vezetőülés manuális deréktámasszal.
Manuálisan állítható és vízszintesbe hajtható utasülés; „Renault Park Assist“ félautomata parkolóasszisztens, első, hátsó és oldalsó
radarokkal, tolatókamerával; Szükségpótkerék
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* A GRAND SCENIC és ESPACE modellek esetében a feltüntetett kedvezmény már tartalmazza a nagycsaládosok személygépkocsiszerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm.rendelet alapján igényelhető, 2.500.000. Ft szerzési támogatást. A támogatást a
Magyar Állam nyújtja, a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget.
A ZOE modellek esetében a feltüntetett kedvezmények 2021.05.17 napjától 2021.06.30 napjáig, visszavonásig, vagy a készlet erejéig
érvényesek, és tartalmazzák az elektromos gépjármű beszerzésékre vonatkozó állami pályázat alapján elnyerhető 2 500 000 Ft
támogatást, és sikeres pályázat esetén, a gépkocsi hivatalos listaárából adott további 2 500 000 Ft árengedményt. A támogatást a
Magyar Állam nyújtja, a támogató által meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget. **A
magyarországi Renault Márkakereskedéseknél 2021. 05.15 után eladott első 50 db ZOE modell mellé 100 000 Ft értékű MOL Plugee
ajándékutalványt adunk, a MOL általános szerződési feltételei szerint.
A feltüntetett kedvezmény minden modell esetében már tartalmazza a használt autó beszámítás kedvezményét, melynek mértéke
modellek és verziók szerint eltérő lehet.
A rendszerben egy e-mail címről legfeljebb 2 gépjárművel kapcsolatos érdeklődés lehetséges. A gépjárművek megjelenítése kizárólag
tájékoztató jellegű. A feltüntetett árak csakis az adott gépjárműre, kizárólag a 2021. április 12. utáni időszakra, a készletek erejéig
érvényesek. A feltüntetett árak személyautó esetében tartalmazzák az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót. Ezen internetes oldalak az egyes
Renault márkakereskedések raktárkészletén található Renault gépjárművek bemutatására szolgálnak. A raktárkészlet változása miatt
nem tudjuk garantálni az Ön által kiválasztott gépjármű elérhetőségét. A jelen internetes oldalon feltüntetett információk nem
tekinthetők szerződéskötési ajánlatnak, és a kitöltött adatlap elküldése nem tekinthető gépjárműrendelésnek, kizárólag érdeklődésnek. A
kiválasztott gépjármű eladásával kapcsolatos konkrét feltételekről az Ön által kiválasztott Renault márkakereskedés nyújt felvilágosítást.
A márkakereskedés munkatársai a kitöltött adatlap elküldésétől számított 12 munkaórán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
CLIO vegyes fogyasztás l/100 km: 4,1 – 7,7, CO2-kibocsátás g/km: 109 – 147, CAPTUR vegyes fogyasztás l/100 km: 5,7 – 8,1, CO2kibocsátás g/km: 129 – 143, ESPACE vegyes fogyasztás l/100 km: 6,5 – 7,0, CO2-kibocsátás g/km: 170 – 183, GRAND SCENIC vegyes
fogyasztás l/100 km: 6,3 – 6,9, CO2-kibocsátás g/km: 143 – 156, KADJAR vegyes fogyasztás l/100 km: 6,2 – 6,7, CO2-kibocsátás g/km:
140 – 152, KOLEOS vegyes fogyasztás l/100 km: 6,7 – 6,9, CO2-kibocsátás g/km: 153 – 182, MEGANE vegyes fogyasztás l/100 km: 4,6 –
6,3, CO2-kibocsátás g/km: 132 – 142, TRAFIC COMBI vegyes fogyasztás l/100 km: 6,9 – 7,7, CO2-kibocsátás g/km: 164, ZOE vegyes
fogyasztás l/100 km: 0, CO2-kibocsátás g/km: 0, Áramfogyasztás Wh/km: 169. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb
információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási
adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a
fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az
időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint
a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás
érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. az adatok pontatlanságából és a
módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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