Renault

Kolekcja Renault Z.E.
Cennik akcesoriów
Ważny od 01.03.2019

RENAULT Z.E.
Uprość sobie życie

Cena z VAT
bez montażu

Referencja

Długopis strona

15,00 zł

7711940295

Zestaw trzech ołówków

45,00 zł

7711940375

Lampa biurowa 3 w 1

379,00 zł

7711940296

Pamięć USB 16 GB

115,00 zł

7711940305

Przenośna ładowarka

115,00 zł

7711940304

89,00 zł

7711940300

Torba na śmieci do samochodu

10,00 zł

7711940308

Ładowarka solarna do telefonu

179,00 zł

7711940301

Ładowarka z kilkoma portami

69,00 zł

7711940302

Ładowarka do telefonu podłączana do gniazdka zapalniczki

39,00 zł

7711940303

Kabel do ładowania

90,00 zł

7711940306

2 949,00 zł

7711785770

Opis produktu

Rozmiar

Składany parasol

Zachowaj wolność i
bądź online

Hulajnoga

Noś barwy Z.E.

T-shirt męski

T-shirt damski

Wiatrówka

Torba ekologiczna
Plecak
Pluszak Twizy

S

85,00 zł

7711940460

M

85,00 zł

7711940461

L

85,00 zł

7711940462

XL

85,00 zł

7711940463

XXL

85,00 zł

7711940464

XS

85,00 zł

7711940465

S

85,00 zł

7711940466

M

85,00 zł

7711940467

L

85,00 zł

7711940468

XL

85,00 zł

7711940469

S

249,00 zł

7711940470

M

249,00 zł

7711940471

L

249,00 zł

7711940472

XL

249,00 zł

7711940473

XXL

249,00 zł

7711940474

39,00 zł

7711940307

205,00 zł

7711940309

60,00 zł

7711780841

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do wglądu. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich
produktów Renault Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyﬁkacji oraz cen przedstawionych akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault Sp. z o.o. będą powiadamiani w
możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach).
Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault Sp. z o.o. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych
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