
Společnost: ALD

Cena s DPH ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd standard

Základní cena 395 000 Kč           elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV standard

metalický lak červená flamme 15 000 Kč             asistent rozjezdu do kopce standard

systém kontroly tlaku v pneumatikách standard

čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu standard

boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce standard

Cena celkem vč. DPH 410 000 Kč           6,00% hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel standard

Sleva 24 600 Kč-             tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech standard

Cena po slevě vč. DPH 385 400 Kč           tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě s předpínači pro boční sedadla standard

systém isofix – příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech a na sedadle spolujezdce standard

Gumové koberce 1 990 Kč               rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody standard

Povinná výbava 999 Kč                  tempomat s omezovačem rychlosti standard

systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy standard

Indikativní nabídková cena vč. DPH 388 389 Kč           e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody standard

automatická klimatizace jednozónová standard

Indikativní nabídková cena bez DPH 320 983 Kč           centrální zamykání s dálkovým ovládáním standard

hands-free karta Renault pro bezklíčkové odemykání a startování standard

výškově a podélně nastavitelný volant standard

volant potažený umělou kůží standard

elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním standard

elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním standard

sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 4 směrech standard

sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech standard

zadní sedadla s děleným opěradlem v poměru 2/3 : 1/3 se 3 výškově nastavitelnými hlavovými opěrkami standard

osvětlení pro druhou řadu sedadel standard

elektrický posilovač řízení standard

systém Multi-sense (3 režimy nastavení celého vozu) s ambientním osvětlením interiéru standard

zadní parkovací senzory standard

palubní počítač standard

ukazatel optimálního rychlostního stupně standard

imobilizér standard

sada na opravu pneumatik standard

full LED světlomety LED Pure Vision Performance se světelným podpisem ve tvaru písmene „C“ standard

LED denní svícení standard

LED zadní světlomety s 3D efektem a světelným podpisem standard

vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, manuálně sklopná standard

tónovaná skla standard

dešťový a světelný senzor standard

přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem standard

standard

Ilustrační foto standard

tmavý interiér, tmavá stropnice a obložení sloupků standard

kombinace látkového čalounění s umělou kůží, šedé / tmavé standard

vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie standard

kliky předních dveří v barvě karoserie standard

chromovaná maska chladiče standard

chromovaná lišta kolem bočních oken standard

lišta na spodní hraně dveří chromovaná standard

disky kol z lehkých slitin 16", design Philia, stříbrné standard

Ceníková cena je platná do 31.05.2022 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace 

modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy či katalogové ceny.

Datum nabídky 06.05.2022

Indikativní nabídka na nový vůz

Renault Clio Intens Tce 90 Standardní výbava

multimediální systém Easy Link, displej 7" (hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, 

podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem)
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