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Samochody RENAULT 

charakteryzują się du-

żym zaawansowaniem 

technologicznym, dobrą 

jakością oraz przystęp-

nością i niskimi koszta-

mi eksploatacji. Dzięki 

temu samochody RE-

NAULT są korzystne 

ekonomicznie dla Pań-

stwa firmy, a jednocze-

śnie spełniają oczeki-

wania pracowników co 

do komfortu jazdy. W 

najbliższej przyszłości 

zamierzamy jeszcze bar-

dziej przybliżyć asorty-

ment produktów do 

Państwa potrzeb i ocze-

kiwań. Łączymy w sobie 

nowoczesną technolo-

gię ze współczesnym 

designem i charakte-

rem. 



ZBUDUJ SWOJĄ FLOTĘ 

Każdy samochód w asortymencie RENAULT posiada indywidualną, jedyną w swoim rodzaju 

osobowość, której nie da się nie zauważyć na drodze. Wszystkie z nich charakteryzuje 

wydajność, niezawodność, dynamizm i design. 

 

Poznaj naszą szeroką gamę samochodów dostawczych. Renault CLIO Societe, Renault 

KANGOO Express, Renault KANGOO Z.E, Renault TRAFIC i Renault MASTER dostosowują się 

do każdej potrzeby dzięki bogatym możliwościom konfiguracji i setkom wersji. Zabudowy, 

silniki, zabudowa wnętrza… - możesz z łatwością zaprojektować samochód na miarę 

potrzeb. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i do skontaktowania się z naszymi 

ekspertami, którzy doradzą Państwu najlepsze rozwiązanie dla Państwa firmy. 



SAMOCHODY DOSTAWCZE 

Całkowicie Nowe Renault Trafic ciężarowe jest 
dostępne w dwóch długościach, dwóch wysokościach, 
dwóch  poziomach ładowności i dwóch poziomach 
wyposażenia.  
 
Bogactwo dostępnych wersji wzmacnia dodatkowo 
lista wyposażenia dostępnego seryjnie bądź 
opcjonalnie. Ułatwia ona przewóz towarów przez firmy 
z każdej branży, a obejmuje przegrody, drzwi boczne i 
tylne oraz przeszklenia, punkty mocowania, 
zabezpieczenia strefy ładunkowej.  

Nowy Master z zewnątrz zwraca uwagę nową maską 
oraz osłoną chłodnicy, dostosowanymi do stylistyki 
marki i odzwierciedlającymi jego skuteczność. 
Wewnątrz zaś kryją się niezawodne silniki oparte o 
najnowsze technologie.          
 

Pełna, kompletna gama Nowego Mastera zawiera 
fabryczne furgony, furgony brygadowe 6-osobowe, 
podwozia, podwozia z podwójną kabiną, platformy, 
kontenery oraz wywrotki. Dodatkowo - każdy 
samochód można poddać zabudowie. 



SAMOCHODY DOSTAWCZE 

Clio Societe posiada liczne atuty, które uwiodą 
profesjonalistów: zdecydowaną osobowość i 
dynamiczny design, funkcjonalność 5-drzwiowego 
nadwozia, wysoki komfort wyposażenia seryjnego, 
ekonomiczne silniki oraz poziom bezpieczeństwa na 
najwyższym poziomie.     
 
Bogate wyposażenie seryjne wzmocnione atrakcyjnym 
wyposażeniem dostępnym opcjonalnie sprawia, że 
samochód jest niezwykle komfortowy i bezpieczny. 
Dzięki tym zaletom Clio Societe jest sprawnym i 
wydajnym miejscem pracy.  

Nowy design Kangoo Express : przód auta zgodny z 
nową stylistyką marki Renault dzięki nowemu 
zderzakowi i reflektorom o zmienionym kształcie. 
 
W kabinie zmieniono deskę rozdzielczą oraz kształt 
kierownicy. Wersja elektryczna wyróżnia się 
odmiennym designem, dzięki logo o niebieskim 
odcieniu i niebieskim chromowanym listwom oraz 
czarnym wnętrzom kloszy reflektorów, montowanym 
w standardzie.  

Nowy design Kangoo Z.E. : przód auta zgodny z nową 
stylistyką marki Renault dzięki nowemu zderzakowi i 
reflektorom o zmienionym kształcie. Umieszczone na 
zderzaku, powiększone logo w pomysłowy sposób kryje 
pokrywę gniazda ładowania. Kolejnymi elementami 
wyróżniającymi wersji elektrycznej Kangoo w 
porównaniu do wersji spalinowych są montowane w 
standardzie reflektory z czarnymi kloszami oraz 
chromowane logo i listwy ozdobne w niebieskawym 
kolorze. 
 
Nowe Kangoo Z.E. wyróżnia się z tłumu, idealnie 
oddając troskę firm o środowisko naturalne. Zmiany 
stylistyczne obejmują również wnętrze pojazdu, w 
którym pojawia się nowa deska rozdzielcza, 
posiadająca tak jak poprzednio centralnie umieszczony 
schowek oraz nowa kierownica o wyraźnie wyższym 
poziomie jakości.  



POJAZDY ZABUDOWANE 

Przewóz towarów, osób, mebli - niezależnie od specyfiki działalności twojej firmy, z pewnością znajdziesz 
samochód Renault dostosowany do twoich potrzeb. Na bazie pojazdów przystosowanych do zabudowy 
możliwe są również inne modyfikacje na potrzeby klientów indywidualnych i firm, z zapewnieniem gwarancji 
oraz najwyższego poziomu komfortu i bezpieczeństwa. 

POJAZDY BUDOWLANE  

Ten sektor działalności znajdzie w ofercie 
samochodów dostawczych RENAULT cały wachlarz 
rozwiązań potrzebnych w tej branży, zarówno do 
robót stanu surowego, jak i robót wykończeniowych, 
ziemnych, elektrycznych czy sanitarnych: 
- Przewóz osób wersjami z przedłużoną kabiną lub z 
podwójną kabiną 
- Przewóz materiałów luzem wywrotkami: pojazdy te 
mogą być wyposażone w blokadę tylnego 
mechanizmu różnicowego, ułatwiającą poruszanie 
się po placach budów i w grząskim terenie. 
- Przewóz ładunków wielkogabarytowych 
platformami z żurawiem lub bez 

 Wersja z  kabiną 

 Platforma z opuszczanymi burtami 

 Wywrotka tylnozsypowa i z wywrotem 
trójstronnym 

PRZEWOZY WIELKOGABARYTOWE 

Dzięki platformom z kabiną oraz podwoziom z kabiną 
z przednim lub tylnym napędem, Renault Master jest 
w stanie spełnić potrzeby różnych branż 
wymagających dużej przestrzeni ładunkowej. Firmy 
przeprowadzkowe, przewoźnicy mebli, dostawcy, 
firmy kurierskie: 18, 20, 22, a nawet 30 m3, z wnęką 
lub bez wnęki nad kabiną, z windą lub bez windy 
załadowczej, Master jest idealnym pojazdem do 
przewozu ładunków wielkogabarytowych. 

 kontener 

 skrzynia z plandeką 
 

 

 

IZOTERMY I PRZEWOZY - CHŁODNIE 

Z RENAULT bez problemu zachowasz zimny łań-
cuch dostaw. Niezależnie od prowadzonej działal-
ności (firma cateringowa, restauracja, sklep mię-
sny czy przewóz łatwo psujących się produktów 
spożywczych) w ofercie samochodów izotermicz-
nych i chłodniczych RENAULT znajdziesz odpowia-
dający Ci samochód. Zabudowy dostępne w wer-
sjach od 2 do 14 m3 na furgonetce, furgonie, 
platformie z kabiną i podwoziu z kabiną. 

 Chłodnia na furgonie 

 Izoterma 

PRZEWÓZ OSÓB 
 
Dzięki modelom Trafic i Master, Renault jest w 
stanie zaoferować pojazdy dostosowane do prze-
wozu nawet 17 osób. 
Trafic w 6- lub 9-miejscowej wersji Passenger 
umożliwi komfortowe i przyjemne przejazdy. 
Master Kombi w wersji 6- i 9-miejscowej ułatwi Ci 
przewozy dzięki dużej objętości przestrzeni baga-
żowej, oferując najwyższy komfort podróży twoim 
pasażerom. 
Master Bus ze swoimi 17-oma miejscami jest wzor-
cowym modelem wśród minibusów, idealnie nada-
jącym się do przewozów zbiorowych. 
 

 Minibus 

 Przewóz osób 
o ograniczonej 
sprawności 
ruchowej 



OFERTA CENOWA 

Renault Kangoo Express już od 42 300 złnetto 

 

Renault  Trafic już od 62 300 zł netto 

Renault  Master (furgon) już od 65 700 zł netto 

Renault Master (podwozie) już od 69 700 zł netto 

Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

Renault  Clio Societe już od 32 400 zł netto 

Renault Kangoo Z.E.  już od zł 84 600 zł netto 

 



Nasi specjaliści, którzy na co dzień obsługują małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa, stworzą dla Ciebie i Twojej Firmy, indywidulaną, specjalną 

ofertę.  

Jeśli myślisz o wymianie swoich samochodów, daj znać, a umówimy się z Tobą 

na spotkanie. Informacje, jakie przedstawisz podczas spotkania, pozwolą nam 

na określenie Twoich potrzeb.  

Na ich podstawie przedstawimy Ci optymalną ofertę dla Twojego biznesu. 

Zaufało nam wiele znanych firm, nie tylko w naszym regionie: 

Umów się na spotkanie z naszymi specjalistami: 

Aneta Szendoł          Weronika Klich

Specjalista ds. sprzedaży      Specjalista ds. sprzedaży

tel. 17 774 58 46               tel. 17 774 58 46  

E-mail: aneta.szendoł@bibmot.pl                weronika.klich@bibmot.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

P.W. BIBMOT BIK Sp. J. 

39 – 300 Mielec
ul. Drzewieckiego 1, tel. 0 17 774 5846

NIP 817– 00 – 07– 382 REGON 690248079



OFERTA SERWISOWA DLA FIRM 

RENAULT proponuje swoim Klientom flotowym „Program Karta 

Flotowa RENAULT”, który został stworzony z myślą o zagwarantowaniu 

najlepszej oferty handlowej  oraz  najwyższych standardów obsługi 

klienta flotowego w sieci autoryzowanych parterów RENAULT .  

GWARANCJA CENY 

W ramach programu “Karta flo-

towa” gwarantujemy: 

• Stały Rabat na zakup części za-

miennych 

• Stały Rabat na zakup akceso-

riów 

• Definiowana  stawka za robo-

czogodzinę 

SPECJALNE KORZYŚCI 

Program “Karta flotowa” oferuje: 

• Preferencyjne warunki zakupu

akcesoriów i wyposarzenia do-

datkowego 

• Preferencyjne warunki zakupu

opon 

• Specjalne akcje promocyjne

dedykowane Klientom programu 

Karty  Flotowej 

OCZEKUJESZ WIĘCEJ 

Dopasuj ofertę do własnych po-

trzeb!: 

• Przedłuż gwarancję fabryczną

do  5 lat 

• Serwis Door to Door

• Mobilite – Pojazd zastępczy
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Renault CLIO SocieteHasło modelu
Renault CLIO

1.2 16 V 75 Energy dCi 75 
Rodzaj paliwa benzyna diesel
Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6
Rodzaj wtrysku wielopunktowy sekwencyjny bezpośredni z Common Rail

SILNIK
Pojemność skokowa (cm3) 1 149 1 461
Ilość cylindrów / zaworów 4 / 16 4 / 8
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy (obr./min) 54 (73) przy 5 500 55 (75) przy 4 000
Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy (obr./min) 107 przy (4 250) 200 przy (1 750)
Stop & Start i układ odzyskiwania energii podczas hamowania  - tak

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów manualna 5-biegowa manualna 5-biegowa

UKŁAD KIEROWNICZY
Układ kierowniczy zmienne elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (w standardzie)

KOŁA I OPONY
Wymiary opon standardowych 15” : 185 / 65 R15 88T

OSIĄGI 
Prędkość maksymalna (km / h) 167 168
0 - 100 km / h (s) 14’’5 14”3
400 m ze startu zatrzymanego / 1000 m ze startu zatrzymanego (s) 19”5 / 36”1 19”1 / 35”8

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 
CO2 (g / km) 127 85
Cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100 km) 7,2 / 4,7 / 5,5 3,5 / 3,1 / 3,3

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa (l) 45 45

MASA (KG)
Masa własna pojazdu (bez opcji) 1 060 1 149
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 1 566 1 670
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą 2 466 2 570
Maksymalna masa przyczepy hamowanej (w granicach maksymalnej masy zestawu przyczepowego) 900 900



Renault KANGOO Express
COMPACT / EXPRESS / MAXI / MAXI COMBI TCe 115 dCi 75 dCi 90 dCi 110 Z.E.

SILNIK
Pojemność skokowa (cm3) 1 197 1 461 Synchroniczny 

z uzwojonym 
wirnikiemRodzaj wtrysku wtrysk bezpośredni bezpośredni Common Rail

Paliwo benzyna Diesel Diesel Diesel Prąd elektryczny
Liczba cylindrów 4 4 4 4 -
Liczba zaworów 16 8 8 8 -
Filtr cząstek stałych - TAK TAK TAK -
Moc maksymalna CEE (KW/km) przy obr./min 84 (115) przy 4500 55 (75) przy 4000 66 (90) przy 4000 80 (110) przy 4000 44 (60)
Maksymalny moment obrotowy nm CEE (obr./min) 190 (2000) 180 (1750) 200 (1750) 240 (1750) 226

SKRZYNIA BIEGÓW
Liczba przełożeń do przodu 6 5 5 6 1

NAPĘD
Typ przedni przedni przedni przedni

UKŁAD HAMULCOWY

Tarcze przednie (mm)
Compact - 258 - - -
Express 280 280 280 280 280
Maxi/ Maxi Combi - - 280 280 280

Bębny (T) lub tarcze (mm)
Compact - T9" - - -
Express 274 T9"/274 274 274 274
Maxi/ Maxi Combi - - 274 274 274

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA

Emisja CO2 (g/km)*
Compact - 123 - - -
Express 140 123 119 119 0
Maxi/ Maxi Combi - - 130 123 0

Cykl mieszany (l/100 km)*
Compact - 4,7 - - -
Express 6,1 4,6 4,6 4,6 155 Wh / km
Maxi/ Maxi Combi - - 5,0 4,7 155 Wh / km

Pojemność zbiornika paliwa (l) 56 60 60 60 -

MASY (KG)
Masa pojazdu pustego  
gotowego do jazdy
(Minimalna / maksymalna  
z opcjami)

Compact 2/3-miejscowy - 1275/1425 - - -

Express 2/3-miejscowy 1245/1420 1251-1280/1420-
1430** 1280/1430 1290-1310/1430 1426

Maxi 2/3-miejscowy - - 1357/1520 1373/1530 1505
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 1424/1540 1441/1540 1553

Dopuszczalna masa całkowita

Compact 2/3-miejscowy - 1785-1810 - - -
Express 2/3-miejscowy 1920 1884/1936** - 2100 1950 - 2100 1950 - 2100 2126
Maxi 2/3-miejscowy - - 2200 2200 2175
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 2200 2200 2260

Ładowność maksymalna  
(klasa ładowności)

Compact 2/3-miejscowy - 500 - - -
Express 2/3-miejscowy 650 630/650** - 800 650 - 800 650 - 800 650
Maxi 2/3-miejscowy - - 800 800 650
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 740 740 650

Masa przyczepy niehamowanej

Compact 2/3-miejscowy - 670 - 685 - - -
Express 2/3-miejscowy 660 615/630** - 685 675 - 685 680 - 690 374
Maxi 2/3-miejscowy - - 715 - 725 720 - 735 322
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 745 750 -

Masa przyczepy hamowanej 1050 1050 1050 1050 374
* Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
** Hamulce bębnowe / tarczowe.   



Energy dCi 120 dCi 140

Pojemność skokowa (cm3) / Liczba cylindrów / zaworów 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr/min 66 (90) / 3 500 84 (114) / 3 500 88 (120) / 3 500 103 (140) /3500

Maksymalny moment obrotowy EWG (Nm) przy obr/min 260 / 1500 300 / 1500 320 / 1500 340 / 1500

Typ wtrysku

Rodzaj paliwa

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Norma emisji spalin / Katalizator / Filtr cząstek stałych

6-biegowa skrzynia biegów

Stop & Start i Energy Smart Management - - • -

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 153 168 172 181

Od 0 do 100 km/h (s) 15,9 12,4 12 10,8

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2*

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100km)** 7,8 / 7,9 7,8 / 7,9 6,6 / 6,8 7,6 / 7,8

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100km)** 5,7 / 5,9 5,7 / 5,9 5,5 / 5,7 5,7 / 6,1

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km)** 6,5 / 6,6 6,5 / 6,6 5,9 / 6,1 6,5 / 6,6

Emisja CO2 (g/km) 170 / 174 170 / 174 155 / 160 170 / 174

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m)

Średnica zawracania pomiędzy ścianami (m)

UKŁAD HAMULCOWY

ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania i EBV / ESC

Przód: tarcze wentylowane - Tył: tarcze pełne średnica / 
grubość (mm)

OPONY

Rozmiar opon / kół standardowych 215/65 R16

Common rail + Twin Turbo

205/65 R16

SILNIK
Twin Turbo

dCi 90 dCi 115

L1: 11,84 / L2 : 13,17

L1: 12,40 / L2 : 13,73

W standardzie

296 / 28 - 280 / 12

ON

80

Euro 5b+ / • / •

mechaniczna

Common rail + turbosprężarka o zmiennej geometrii

FURGON L1H1/L1H2

FURGON L2H1/L2H2

 





FURGON Z PRZEDNIM NAPĘDEM 

FURGON Z TYLNYM NAPĘDEM 

FURGON BRYGADOWY 



PODWOZIE Z KABINĄ POJEDYNCZĄ 

PODWOZIE Z KABINĄ PODWÓJNĄ 

PLATFORMA Z KABINĄ 



SILNIK Z.E
 Synchroniczny z uzwojonym 

wirnikiem

Paliwo Prąd elektryczny

44 (60)

Maksymalny moment Nm EWG przy obr/min 226 (-)

OSIĄGI
Kangoo Z.E. 130

Kangoo Z.E. Maxi (2/5-miejscowe) 130

Kangoo Z.E. 20,3

Kangoo Epress Maxi (2/5-miejsowe) 22,4

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Przełożenie przekładni redukcyjnej 9,3

AKUMULATOR TRAKCYJNY
Typ Akumulatora litowo-jonowy

Waga akumulatora (kg) 260

Pojemność energetyczna (kWh) 22

Napięcie znamionowe (V) 240-400

Czas ładowania (h) 6-9

Moc / maksymalny pobór prądu z sieci 220 V przy ładowaniu standardowym 3 kW / 16A

TRYBY ŁADOWANIA AKUMULATORA
Standardowy tryb ładowania Z Wall-Boxu, przewodem, prądem 16A

Awaryjny tryb ładowania Z gniazdka domowego 220 V, przewodem, prądem 10 A

ZUŻYCIE PALIWA
Zużycie znormalizowane (Wh/km) 155

Minimalna / Maksymalna 1,2 - 4,6

Silnik

Moc maksymalna KM EWG (KM DIN) przy obr/min

Prędkość maksymalna (km/h)

0-100 km/h

POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (dm3 według normy ISO)

*NEDC: New European Driving Cycle



TECHNOLOGIA RENAULT 

System multimedialny 

Renault R-link to multimedialny tablet z ekranem dotykowym 7'', nawigacją 
TomTom®, radioodtwarzaczem z przestrzennym dźwiękiem 3d Sound by 
Arkamys®, Bluetooth®, złączem USB i jack oraz dostępem do informacji na 
temat samochodu i usług on line.  

ESC i ABS 

System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC (Electronic Stability Control) wraz 
z systemem zapobiegania poślizgowi kół (ASR) i funkcją kontroli 
podsterowności (CSV) zapewnia doskonałą stabilność pojazdu w trudnych 
warunkach drogowych.  

System zapobiegania blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym korektorem siły 
hamowania (EBD) w połączeniu z układem wspomagania nagłego hamowania 
(AFU) umożliwia zachowanie pełnej kontroli nad torem jazdy.  

System wspomagania ruszania pod górę HSA (Hill Start Assist) 

Dzięki sprzężeniu z automatycznym hamulcem postojowym jest 
automatycznie aktywowany z chwilą wykrycia odpowiedniego nachylenia 
drogi (powyżej 10%). System ten utrzymuje przez około 2 sekundy, ciśnienie 
w układzie hamulcowym, dając kierowcy czas na zwolnienie pedału hamulca i 
spokojne wciśnięcie pedału gazu, bez ryzyka cofnięcia się pojazdu.  

System wspomagania nagłego hamowania (AFU) 

Stanowi uzupełnienie systemu ABS, umożliwiając, przy gwałtownym 
hamowaniu, dodatkowe skrócenie drogi potrzebnej do zatrzymania pojazdu i 
zachowanie kontroli nad jego torem jazdy.  



ŁATWIEJSZA PRACA 

Kabina Trafic'a to prawdziwe mobilne biuro. Posiada szereg innowacyjnych 
rozwiązań ułatwiających pracę. Rozmieszczone w całej kabinie schowki o 
łącznej objętości 90 litrów, w tym 54-litrowy schowek pod siedziskiem 
kanapy pasażera. Dzięki nowoczesnemu designowi wnętrza, ergonomicznej 
pozycji za kierownicą, kamerze cofania* oraz eliminującemu martwe kąty 
widzenia lusterku "Wide View"* Nowe Renault Trafic zapewnia unikalny 
poziom komfortu w kabinie i prowadzenia pojazdu. Uchwyt do smartfona*, 
uchwyt do tabletu*, wnęka na notebooka i stolik do pisania* pozwalają 
rozmieścić w zasięgu ręki wszystkie narzędzia potrzebne w codziennej pracy.  

* - seryjnie lub w opcji w zależności od wersji 

Nowe samochody Renault dysponują praktyczną i ustawną przestrzenią 
ładunkową. Pomysłowa klapa w przegrodzie Traffic’a pozwala uzyskać 
największą dostępną na rynku w tej kategorii pojazdów długość przestrzeni 
ładunkowej: 3,75 m w wersji L1 i 4,15 m w wersji L2. Pojemność ładunkowa 
(5,2 m3 w wersji L1 i 6 m3 w wersji L2) została zoptymalizowana dzięki 
prostopadłościennemu kształtowi nadwozia. Oferta Nowego Trafic'a 
obejmuje szeroki wachlarz elementów wyposażenia i akcesoriów 
ułatwiających załadunek towarów i zabezpieczających ich przewóz, takich 
jak : do 18 zaczepów mocujących*, wewnętrzny stelaż podsufitowy*, system 
blokady tylnych lewych drzwi, oraz karta Renault Hands Free ułatwiająca 
otwieranie drzwi i dostęp do wnętrza pojazdu. Ponadto Nowy Trafic został 
tak zaprojektowany, aby ułatwić montaż zabudów i dostosowanie pojazdu do 
wymogów każdej działalności gospodarczej. 

 * - seryjnie lub w opcji w zależności od wersji 

Blokada mechanizmu różnicowego 

Dostępna wyłącznie w wersjach z tylnym napędem. Pozwala ona zwiększyć 
skuteczność napędu na śliskich lub grząskich nawierzchniach, na przykład na 
placach budów. 

Zaczepy do mocowania ładunku 

Zabezpiecza część ładunkową Mastera w trakcie przewozu towarów. 

Tylne drzwi o kącie otwarcia 270° 

Kąt otwarcia 270° ułatwia podjeżdżanie tyłem do ramp w centrach 
logistycznych. Skrzydła drzwi są utrzymywane w położeniu pełnego otwarcia 
za pomocą magnesów. 



BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Jako odpowiedzialna firma, Renault stawia na pierwszym miejscu 

bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Dlatego też Grupa 

podejmuje aktywne działania w tym zakresie. 

Niemniej jednak nasze działania zależą również od Twoich 

wymagań i Twojego zaangażowania w tej dziedzinie. Wybór pojazdów najbardziej 

przyjaznych dla środowiska i edukowanie pracowników w zakresie zrównoważonego 

rozwoju to wyzwanie na najbliższe lata. Tworzymy rozwiązania, które pozwolą ci stawić mu 

czoła. 

Zarządzanie flotą pojazdów jest dla firmy poważnym wyzwaniem ekonomicznym i 

ekologicznym. Koszty związane z użytkowaniem floty pojazdów są wysokie, a zużycie paliwa 

przyczynia się do ocieplenia klimatu i wyczerpywania się zasobów planety. 

Aby stawić czoła tym problemom, firmy muszą wybierać pojazdy przyjazne dla środowiska 

oraz uwrażliwić swoich pracowników na te kwestie. Czy chciałbyś podjąć działania w tym 

kierunku? Skorzystaj z doświadczenia firmy Renault, która dysponuje innowacyjnymi 

rozwiązaniami i oferuje ci swoje doradztwo. 

Znak Renault eco2 pozwala Ci wybrać najbardziej 

przyjazne dla środowiska pojazdy z uwzględnieniem 

wszystkich cykli ich życia. Pojazdy te są również 

oszczędne w użytkowaniu, ponieważ zużywają mniej 

paliwa i są objęte korzystnymi stawkami podatkowymi. 

Renault jest bardzo silnie zaangażowany w prace 

badawcze nad innowacyjnymi technologiami, 

zmniejszającymi oddziaływanie pojazdów na 

środowisko. Zmniejszanie zużycia paliwa i emisji gazów 

cieplarnianych, alternatywne źródła energii... 

Samochody Renault przechodzą intensywną metamorfozę. 

Ochrona planety jest wspólnym wyzwaniem dla nas wszystkich. 

Zaangażowanie Renault w ochronę środowiska musi być wsparte Twoim zaangażowaniem. 

Dlatego też Renault proponuje Ci partnerską współpracę sprzyjającą wspólnemu 

rozwojowi. 

Spełnienie kryteriów znaku 
Renault Eco²: 

- emisja CO2 poniżej 120 g/km 
- pojazdy nadające się w ponad 85% 
do wtórnego wykorzystania po ich 
wycofaniu z eksploatacji. 
- pojazdy produkowane w zakładzie 
posiadającym certyfikat ISO 14001 
- pojazdy zawierające powyżej 7% 
tworzyw sztucznych pochodzących z 
recyklingu  



FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA 

Współpracujemy z firmami finansującymi: 

 RCI Banque Polska S.A. 

 RCI Leasing Polska Sp. z o.o. 

 mBank S.A. 

 Idea Leasing 

 PKO Leasing 

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w następujących 

towarzystwach: 

 PZU S.A. 

 Warta S.A. 

 Allianz S.A. 

 Benefia S.A. 

 Generali S.A.  



PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 

  
BIK Sp. J.  

39-300 Mielec ul. Drzewieckiego 1 

NIP 817-00-07-382 REGON 690248079 

tel. 17 774 58 46 

fax. 17 774 58 47 

www.bibmot.pl 




