
Renault MaSteR COMBI 
2,3 dCi 135 l1H1P2

již od 695 200 Kč
Uvedená první cena platí při vyUžití podmínek 
pro firemní klienty platných při odběrU  
1 vozU

Platnost ceníku od 13.1. 2020 uvedené ceny jsou včetně dPH. 20200114-04 
1)  Při akontaci 25 % a délce splácení 24 nebo 36 měsíců. nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financovaní poskytované 

společnosti RCI Financial Services, s. r. o. 

FInanCOVÁnÍ 103%  
značkové financování  
renaUlt finance  
s přeplatkem poUhých 3 %1) 
 

Nový Renault MaSteR

MaSteR COMBI

verze maX. povolená
hmotnost (kg) motorizace cool

l1H1P2 3 300

2,3 dci 135k 869 000

2,3 dci 150k 899 000

2,3 dci 180k Quickshift 949 000

l2H2P3 3 500

2,3 dci 135k 904 000

2,3 dci 150k 934 000

2,3 dci 180k Quickshift 984 000



VÝBaVa
COMBI

PaKety
paket komfort (tempomat, mlhové světlomety, zadní parkovací senzory) pksfo2 13 500
paket komfort plus (tempomat, mlhové světlomety, zadní parkovací kamera s předními a zadními parkovacími senzory) pksfo3 20 000
paket komfort plus 2 (tempomat, mlhové světlomety, zadní parkovací kamera s předními a zadními parkovacími senzory, 
systém sledování mrtvého úhlu) pksfo6 27 000

BeZPeČnOSt
abs s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění abs •
elektronický stabilizační systém esc vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce extended Grip a asistenta při poryvech 
bočního větru side Wind assistant asresp •

tempomat s omezovačem rychlosti reGvit 6 000 / paket
systém varování před opuštěním jízdního pruhu (na verzích Quickshift nutno s navigací a zadními parkovacími senzory) dliGm1  9 000 
aktivní systém nouzového brzdění aebs - dostupný v 1. čtvrtletí 2020 (nelze se zadní kamerou a předními a zadními
parkovacími senzory) aebs01 13 000

systém sledování mrtvého úhlu (na verzích Quickshift nutno s navigací a zadními parkovacími senzory) danGmo 7 000 / paket 
komfort plus

systém kontroly tlaku v pneumatikách dprpn  •
airbag řidiče airba1  • 
airbag řidiče a spolujezdce airba2 -
boční airbag řidiče ablav1 8 000
klíč s 3 tlačítky sop03 2 500
klíč s 2 tlačítky a hands free přívěskem sop02a  • 
náhradní klíč clesUp 2 000
centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (superlocking) sUpcpe  1 000 
alarm alar03 10 000
VnĚJŠÍ VZHled a dISKy KOl
nemetalická barva bílá „mineral“ QnG 0,-
nemetalické barvy kromě bílé „mineral“ -  5 000 
metalický lak nebo barva karoserie mimo standardní nabídku -  20 000 
přední a zadní nárazník nelakovaný - •
mřížka předního chladiče s chromovými prvky prchr3 • 
16" ocelové disky kol rtol16 •
okrasné kryty kol mini enJo01 •
okrasné kryty kol celoplošné enJo02  1 000 
celoroční pneumatiky pneUtt  5 000 
plnohodnotná rezerva rsec01 •
InteRIÉR
tmavý interiér carbone harm01 •
čalounění kaleido drap01  • 
čalounění kompo drap07  - 
držák tabletu (nelze s navigacemi, airbagy řidiče a spolujezdce  
a bočními airbagy řidiče a spolujezdce) sUtab1 -

krytá přihrádka na palubní desce rGpdb1 •
bezdrátové nabíjení smartphonu reacti 3 000
zásuvka easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená btaGa3 •
výsuvný pultík easy life, držák nápoje (nelze s airbagem spolujezdce) tbpdb1 -
bez výsuvného pultíku easy life, držáku nápoje stabpb • 
posuvné záclonky ridola -
zásuvka 12v priacc 2 000
ozdobné chromové detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadící páky prchr1 •
SedadlO
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou colomb •
dvoumístné sedadlo spolujezdce bez sklopného opěradla bQfiXe • 
dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem bQbUr4 4 500
samostatné sedadlo spolujezdce parma1 2 000 
samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou parlom 5 000
vyhřívané sedadlo řidiče sGachc 4 000
vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (nutno se samostatným sedadlem spolujezdce) sGacha 6 000
vytahovací sedačky sGamov  - 
bez sedadel ve druhé řadě 0p2ran - 10 000
bez sedadel ve třetí řadě 0p3ran - 10 000
VIdItelnOSt
led denní svícení fdiU2 •
mlhové světlomety proJab 5 000 / paket
dešťový a světelný senzor aleva •
automatické přepínání dálkových světel (nutno se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu) aleahl 10 000
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná retroe •
Wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu rtvi02 •

• v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč



VÝBaVa

• v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč

COMBI

ŘÍZenÍ
zadní parkovací senzory rdproX 8 000 / paket
zadní parkovací kamera vč. zadních parkovacích senzorů rdar03 18 000
zadní parkovací kamera vč. předních a zadních parkovacích senzorů rdar06 25 000
palivová nádrž 80 litrů res80 •
palivová nádrž 105 litrů res100 2 000
tachograf (nutno s multiplexní adaptační jednotkou) ctl1 24 000
omezovač rychlosti 90 km/h lvit01 600
omezovač rychlosti 100km/h lvit02 600
omezovač rychlosti 110 km/h lvit03 600
omezovač rychlosti 130 km/h lvit04 600
KOMFORt
manuální klimatizace pkcc01 •
bez klimatizace s druhým výměníkem tepla chaUfa -
manuální klimatizace vpředu a vzadu (nelze s přídavným topením a navigacemi) caadd 100 000
přídavné topení chaUad 45 000
nezávislé topení s časovačem cachfa -
přední elektricky ovládaná okna lvavel • 
impulsní ovládání okna řidiče lvavei  1 000 
MultIMÉdIa
multimediální a navigační systém media nav 4.0 dab (7" displej, bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu,  
zrcadlení smartphonu Usb a aUX vstup, ovládání pod volantem) + základní mapové pokrytí (cz, sk, pl, hU, est, ltv, lva) pkUl07 14 500

mapové pokrytí střední a východní evropy pro media nav: a, b, bih, bG, cz, d, dk, est, fin, fl, Gr, h, hr, ch, is, i, kz, l, lt, 
lv, mne, n, nl, pl, ro, rsb, rsm, s,sk, sl, scv, tr) mapest 3 000

rádio 1din mp3 bluetooth Usb Jack ra419 •
rádio 1din dab mp3 bluetooth Usb Jack ra420 2 500
nÁKladOVÝ PROStOR
bez ocelové přepážky sancl •
zásuvka 12v v nákladovém prostoru priacc 2 000
částečné plastové obložení boků nákladového prostoru sshlin • 
eXteRIÉR
pravé boční prosklené dveře s pevným oknem pldcvf •
pravé boční prosklené dveře s posuvným oknem pldcvo 6 000
pravé elektrické posuvné dveře s fixním oknem pedcvf - 
levá přední část nákladového prostoru s pevným oknem pnlGvf -
levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem pnlGvo 6 000
možnost zablokování bočních posuvných dveří z místa řidiče prtren -
zadní dveře otvíratelné do 180°, prosklené parv18 •
zadní dveře otvíratelné do 270°, prosklené parv27 8 500
vyhřívané zadní sklo lac 2 000
prosklené boky vzadu csvitf •
prosklené boky vzadu s otvíratelnými okny csvito -
zaplechované boky vzadu (pouze na verzi l2, nutno bez sedadel ve třetí řadě) cstole - 10 000
zadní stupátko mpdar 5 000
přední a zadní zástěrky barav 2 500
tažné zařízení atrem  10 000 
kovová ochrana pod motorem kitGrv  3 000 

*  protější strany nákladového prostoru musí být se shodným typem okna (tzn. pevné / posuvné okno)

dOPlŇKy PRO KaROSÁŘSKÉ PŘeStaVBy
kabely na přestavbu cabadp 2 000
multiplexní adaptační jednotka boiadp  2 500 
ovládání volnoběžných otáček motoru ralent  1 000 



ROZMĚRy

HMOtnOStI 

VnĚJŠÍ ROZMĚRy (mm) l1H1 l2H2
délka 5 075 5 575
Šířka bez / se zpětnými zrcátky 2 070 / 2 470 2 070 / 2 470
výška nezatíženého vozu 2 303 2 499
délka předního převisu 869 869
délka zadního převisu 1 024 1 024
rozvor 3 182 3 682
průměr otáčení stopový (m) 12,0 13,6
průměr otáčení obrysový (m) 12,5 14,1

VnItŘnÍ ROZMĚRy (mm)
maximální šířka zavazadlového prostoru 1 765 1 765
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol 1 380 1 380
výška zavazadlového prostoru 1 700 1 894
délka ložné plochy za třetí řadou sedadel 948 1 448
délka ložné plochy za druhou řadou sedadel 1 757 2 257
objem zavazadlového prostoru (konfigurace 8-9 míst) (m3) 2,84 4,84
objem zavazadlového prostoru (konfigurace 5-6 míst) (m3) 5,27 7,54
POSuVnÉ BOČnÍ dVeŘe (mm)
Šířka 1 050 1 270
výška 1 581 1 780
ZadnÍ dVeŘe (mm)
výška vstupu do náklad. prostoru 1 627 1 820
Šířka vstupu do náklad. prostoru 1 580 1 580

l1H1P2 l2H2P3
maximální povolená hmotnost1) 3 300 3 500
provozní hmotnost1), 2) 2 075 2 163
max. užitečné zatížení3) 1 225 1 337
max. zatížení přední nápravy1) 1 850 1 850
max. zatížení zadní nápravy1) 2 100 2 100
max. hmotnost brzděného přívěsu4) 2 500 2 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu4) 750 750

hodnoty uváděny v kg.
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.
4) při 12% stoupání.



MOtORIZaCe dCi 135 energy dCi 150 energy dCi 180 
Quickshift

emisní norma (přední / zadní pohon) euro 6 euro 6 euro 6

systém vstřikování common rail s turbem  
s pevnou geometrií

common rail s turbem  
s pevnou geometrií

common rail s turbem 
s pevnou geometrií

turbokompresor twin turbo twin turbo twin turbo
maximální výkon kW (k) 99 (135) 110 (150) 132 (180)
při otáčkách / min 3 500 3 500 3 500
maximální točivý moment nm 360 385 400
při otáčkách / min 1 500 1 500 1 500
počet válců 4 4 4
počet ventilů 16 16 16
zdvihový objem 2 298 2 298 2 298
systém stop&start – • •
nádrž pro aditivum adblue (l) 28 28 28
filtr pevných částic • • •
převodovka manuální 6-stupňová manuální 6-stupňová robotizovaná 6-stupňová
servisní interval 40 000 km / 2 roky
BRZdy
přední kotoučové ventilované Ø (mm) /  
tloušťka (mm) 302 / 28

zadní kotoučové ventilované Ø (mm) /  
tloušťka (mm) 305 / 12

SPOtŘeBy a eMISe (data dle metodiky nedC-Bt)
kombinovaný l/100 km 6,0 6,1 6,7
emise co2 (g/km) 160 160 178
ROZMĚRy PneuMatIK**
sériově 225 / 65 r 16 c 112 / 110 r

*  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.

**  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.

teCHnICKÉ ÚdaJe

nezávazné ceny včetně 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.

SeRVISnÍ SMlOuVy

přední pohon
GaRanCe PluS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault aSSIStanCe) 
3 roky / 100 000 km 7 853
4 roky / 150 000 km 20 558
eaSy SeRVICe (GaRanCe PluS +  pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORt aSSIStanCe) 

3 roky /100 000 km 16 928 
27 092

4 roky /150 000 km 33 868 
49 477

v případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte vašeho prodejce.  
podrobné krytí servisních smluv Garance plUs a easy service naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách. 
Uvedené ceny jsou včetně dph.  
servisní smlouvu easy service za promo cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.


