
CENÍK
MOTORIZACE Life ZeN iNteNs

dCi 160 4x4  737 900     762 900     - 

dCi 190 4x4  -  787 900     847 900    

dCi 190 4x4 AT  -  829 900     889 900    

Platnost ceníku od 1. 10. 2018. Uvedené ceny jsou bez DPH. 20181025-22
1)  Při akontaci 35 % a délce splácení 36 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností 

RCI Financial Services, s.r.o. Akční nabídka zimních pneumatik platí při závazné objednávce na nový vůz se smlouvou o financování s Renault Finance od 1. 10. 2018 
do 31. 10. 2018. Renault Finance znamená financovaní poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Nabídka zimních pneumatik platí pro 4 ks zimních 
pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verzi vozidla. Značka pneumatik závisí na aktuální dostupnosti a její volba není možná.

EASY SERVICE 
předepsané prohlídky
 
na 3 roky / 100 000 km

za 16 990 Kč bez DPH

FINANCOVÁNÍ 103%

Značkové financování  
Renault Finance  
s přeplatkem pouhých 3 %

NYNÍ SE ZIMNÍM PNEU ZDARMA1)

Renault ALASKAN
Odvaha v genech

Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz



Life Zen Intens
PAKETY
Pack Winter LIFE (Vyhřívaná přední sedadla, sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech, vyhřívaná 
a sklopná vnější zpětná zrcátka „chrom“, ostřikovače předních světlometů)  15 000    - -

Pack Winter ZEN (Vyhřívaná přední sedadla, sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech, ostřikovače 
předních světlometů) -  15 000    -

AKTIVNÍ A PASIVNÍ bEZPEčNOST
ABs s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • • •
elektronický stabilizační systém esC s protiprokluzovým systémem AsR a kontrolou 
nedotáčivosti CsV • • •

tempomat s omezovačem rychlosti • • •
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) • • •
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce • • •
Hlavové airbagy v první a druhé řadě • • •
Kolenní airbag • • •
systém isOfiX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních krajních sedadlech 
a sedadle spolujezdce • • •

VNĚJŠÍ VZHLED
Disky kol z lehkých slitin 16", design Pasadena • - -
Disky kol z lehkých slitin 18", černé s diamantovým efektem, design savanna - • •
Přední nárazník s černými prvky • - -
Přední nárazník s chromovými prvky - • •
Chromovaný zadní nárazník • • •
Boční nášlapy - • •
střešní lišty v barvě matného chromu - - •
Metalický lak  20 000     20 000     20 000    
INTERIÉR
Látkové čalounění • • -
Kožené čalounění - - •
středová konzole s úložným prostorem a loketní opěrkou • • •
Kožený volant - • •
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
LeD denní svícení - - •
Přední mlhové světlomety s chromovými prvky - • •
Přední full LeD světlomety LeD Pure Vision - - •
Ostřikovače předních světlometů Pack Winter Life Pack Winter ZeN •
světelný senzor • • •
Osvětlení prahů dveří • • •
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou • - -
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - • •
Vnější zpětná zrcátka manuálně nastavitelná, chromované kryty vnějších zpětných zrcátek • - -
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná,sklopná, chromované kryty vněších 
zpětných zrcátek Pack Winter Life • •

Panoramatické střešní okno (otevíratelné, s electricky ovládanou clonou) - - 20 000
Zatmavená zadní okna - • •
ŘÍZENÍ
elektronický diferenciál s omezeným prokluzem (eLsD) • • •
Uzávěrka zadního diferenciálu  17 000     17 000     17 000    
Asistent pro rozjezd do kopce • • •
Asistent pro sjíždění svahu • • •
Hydraulický posilovač řízení • • •
Rezervní kolo • • •
Zadní parkovací kamera - • -
Zadní parkovací senzory - - •
Panoramatický kamerový parkovací systém (vč. zadní parkovací kamery) - 10 000    •
SEDADLA
sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech • • -
sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech - - •
sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech • • •
Vyhřívaná přední sedadla Pack Winter Life Pack Winter ZeN •
KOMFORT
Manuální klimatizace s pylovým filtrem • - -
Automatická dvouzónová klimatizace - • •
Regulovatelné výdechy pro druhou řadu • • •
Bezklíčkové odemykání / startování motoru • • •
elektricky ovládaná přední okna • • •
elektricky ovládaná zadní okna • • •
MULTIMÉDIA
Rádio s CD MP3 Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, UsB, AUX, ovládání rádia 
na volantu, 6x repro • - -

Multimediální systém s navigací (7" displej,  Bluetooth®  handsfree s podporou audiostreamin-
gu, CD, UsB, čtečka sD, ovládání rádia na volantu, online dopravní zpravodajství, mapy evropy - •  •

NÁKLADOVÝ PROSTOR
Nastavitelná fixace nákladu „C-channel system“ •  • •

• v sérii

VOLITELNÁ VÝbAVA



MOTORIZACE Energy dCi 160 4x4 Energy dCi 190 4x4 Energy dCi 190 4x4 AT
Palivo  Nafta  Nafta  Nafta 
emisní norma  euro 6b  euro 6b  euro 6b 
typ vstřikování  Přímé Common-Rail  Přímé Common-Rail  Přímé Common-Rail 
Maximální výkon kW (k) při otáčkách (ot./min.)  120 (160) / 3 750  140 (190) / 3 750  140 (190) / 3 750 
Maximální točivý moment Nm při otáčkách (ot./min.)  403 / 1 500-2 500  450 / 1 500-2 500  450 / 1 500-2 500 
Zdvihový objem  2 298     2 298     2 298    
systém stop & start / filtr pevných částic  ano / ano  ano / ano  ne / ano 
Převodovka  Manuální 6stup.  Manuální 6stup.  Automatická 7stup. 
Posilovač řízení Hydraulický Hydraulický Hydraulický
Počet otáček volantu mezi dorazy  3     3     3    
PNEUMATIKY*

Rozměr  255 / 70 R16 verze Life;  
255 / 60 R18 verze Zen  255 / 60 R18  255 / 60 R18 

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h)  172     184     180    
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,0 10,8 10,8
bRZDY
Vpředu  Kotoučové, ventilované, průměr 296 mm, tloušťka 28 mm
Vzadu  Bubnové, průměr 295 mm
MANÉVROVATELNOST
Průměr otáčení stopový (m) 12,4
Průměr otáčení obrysový (m) 13,2
Přední / přejezdový / zadní nájezdový úhel 29° / 22,2° / 25°
SPOTŘEbA A EMISE**
Městský provoz (l/100 km) 6,8 6,9 8,7
Mimo město (l/100 km) 6,1 6,0 5,9
Kombinovaná (l/100 km) 6,3 6,3 6,9
emise CO2 (g/km) 167    167    183    
Objem nádrže aditiva AdBlue (l) 17    17    17    
Objem palivové nádrže (l) 73    73    73    
HMOTNOSTI (Kg)
Maximální povolená hmotnost1) 3 035    3 035    3 035    
Pohotovostní hmotnost1) 2) 2 015    2 028    2 011    
Provozní hmotnost 2 090    2 103    2 086    
Maximální užitečné zatížení3) 945 932 949
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750    750    750    
Maximální hmotnost brzděného přívěsu 3 500    3 500    3 500    
Maximální hmotnost jízdní soupravy 6 000    6 000    6 000    

ROZMĚRY (MM)
Délka 5 399
Šířka bez / se zpětnými zrcátky 1 850 / 2 075
Výška nezatíženého vozu bez střešních lišt / se střešními lištami 1 810 / 1 841
Rozvor 3 150
Délka předního převisu 939
Délka zadního převisu 1 310
světlá výška vpředu/vzadu 223/232
NÁKLADOVÝ PROSTOR
Délka (mm) 1 578
Šířka (mm) 1 560
Užitečná výška (mm) 474
Šířka mezi podběhy (mm) 1 130
Ložná plocha (m2) 2,46
Užitečný objem (m3) 1,17

TECHNICKÉ úDAJE A ROZMĚRY

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce.

**  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy.

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.
2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).
3)    Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou 

vozidla.
Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících 
osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace 
vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 3 roky/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.



Vnitřní prahy dveří s logem ALAsKAN - přední, hliníkové  2 140 Kč  
Vzduchové deflektory - přední a zadní 2 388 Kč  
textilní koberce  Premium 1 645 Kč  
Měkký kryt korby 16 190 Kč  
Zadní stupačka - sklopitelná 7 678 Kč  
Hliníkové střešní tyče - na střechu 5 033 Kč  
Příčné hliníkové tyče na korbu  6 769 Kč  
Parkovací asistent - přední 3 298 Kč  
Parkovací asistent - zadní 3 298 Kč  
shark anténa - leskle černá 3 711 Kč  
sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta, pracovní rukavice, lano) 826 Kč

Uvedené ceny příslušenství, balíků příslušenstí a zimního vybavení jsou bez DPH a bez montáže.

VÝbĚR Z ORIgINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT

SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

2.3 dCi
gARANCE PLUS (Prodloužení smluvní záruky)
3 roky / 100 000 km •
4 roky / 150 000 km 11 990

EASY SERVICE (GARANCe PLUs +  pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

3 roky /100 000 km 16 990
25 890

4 roky /150 000 km 42 990
55 090

• v sérii
Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce 
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Využijte cenového 20% zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků příslušenství:

bALÍKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přední, zadní a boční sUV rám - chromovaný, ochranný 
chromovaný sUV rám na korbu

Cena 25 777 Kč

tažné zařízení standard, kabeláž pro tažné zařízení standard, 
plastová tvarovaná vana korby a obložení zadních výklopných 
dveří korby, gumové koberce 

Cena 16 603 Kč

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK



sAMOstAtNá PNeU KOMPLetNí KOLO  
s PLeCHOVýM DisKeM

Nokian WR sUV 4 255/70 R16 111H e C d C b 2-73 2 999
5 324

4 611
7 516

Nokian WR sUV 4 255/60 R18 112H e B d C b 2-73 3 503
6 366

-

Montáž  •  •
Ozdobné kryty kol / středové krytky -  •

WR sUV 4

Nabídka platí od 1. 8. do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. Montáž zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě 
případných nákladů spojených s nutností použití čidla pro systém stálé kontroly tlaku v pneumatikách (tPMs). Ozdobné kryty kol / středové krytky jsou poskytnuté dle 
aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku disků získáte u svého prodejce.

• Zahrnuto v ceně pneumatiky či kompletního kola .

e = valivý odpor
d = brzdové vlastnosti na mokru
b = třída hlučnosti - vnější hlučnost v dB

AKčNÍ NAbÍDKA ZIMNÍHO VYbAVENÍ


