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Trajanje ponude: 
Od 1.5.2023. do  31.5.2023.* 
 
Uvjeti ponude financiranja: 
Ponuda vrijedi od 1.5.2023. do 31.5.2023. za fizičke osobe pri kupnji osobnih vozila Renault, te 
uključuje dvije godine tvorničkog jamstva  i produljeno jamstvo Renault za 3., 4., i 5. godinu ili 
100.000 km,  te dodatne 3 godine produljenog jamstva ili 150 000 uz Real Garant. Dodatno 
produljeno jamstvo putem Real Garanta samo kod kupnje uz Renault Financial Services. 
 
Posebni uvjeti za financiranje vozila putem financijskog leasinga definirani su u suradnji s 
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Fiksna kamatna stopa iznosi 0,99 %, naknada za sklapanje 
ugovora iznosi 1,00% od kupoprodajne cijene vozila (maksimalna naknada za sklapanje 
ugovora za potrošače iznosi 146,00 EUR). Period financiranja je 24 mjeseci, učešće iznosi 
33,00% od kupoprodajne cijene vozila, a otkupna vrijednost 1,00% od kupoprodajne cijene 
vozila. Leasing rata je godišnja, te se plaća do datuma dospijeća navedenog na obavijesti o 
dospijeću. UniCredit Leasing Croatia d.o.o. definira konačne uvjete leasinga odnosno donosi 
odluku o odobrenju financiranja. 
 
Reprezentativni primjer ugovora o financijskom leasingu s potrošačem za  verziju Clio 
equilibre TCe 90 (67 kW): 
 
Kod financiranja putem financijskog leasinga, kupoprodajna cijena vozila iznosi 16.890,00 
EURA (informativni prikaz cijene u HRK uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 
jedan euro = 127.257,71 HRK ), s uključenim PDV-om i PPMV-om (ukoliko je isti primjenjiv). 
U tom slučaju učešće iznosi 5.573,70 EUR, a iznos financiranja je 11.316,30 EUR. Za financiranje u 
trajanju od 24 mjeseci fiksna kamatna stopa iznosi 0,99 %  naknada za sklapanje ugovora 
iznosi 146,00 EUR, a efektivna kamatna stopa iznosi 1,83 %. Naknada za sklapanje ugovora i 
učešće plaćaju se prema Pozivu na plaćanje , a leasing rate u iznosu od 5.658,28 EUR  i 
otkupna vrijednost u iznosu od 168,90 EUR plaćaju se do datuma dospijeća navedenog na 
obavijesti o dospijeću/računu.  Ukupan iznos naknada koji potrošač treba platiti ukoliko 
koristi opciju kupnje u iznosu otkupne vrijednosti je 17.205,16 EUR. UniCredit Leasing Croatia 
d.o.o. definira konačne uvjete leasinga odnosno donosi odluku o odobrenju financiranja. 
 
 
Potrošnja goriva u mješovitoj vožnji: 4,1 – 8,1 l/100 km. Emisija CO2: 93 - 143 g/km.  
* Renault zadržava pravo izmjene i ranijeg završetka trajanja ponude. 
 
Za više informacija obratite se najbližem koncesionaru 
 
 

 
 

Posebna ponuda uz 
0,99% kamata  


