Nowe

Renault KADJAR

Atletyczna sylwetka
Nowe Renault KADJAR to rasowy, terenowy SUV
o zdecydowanej stylistyce. Chromowany grill ze
światłami LED doskonale oddaje jego charakter.
Światła Full LED Pure Vision sprawią, że żaden
pył, mgła lub deszcz nie będą Ci straszne. Dzięki
dużemu prześwitowi oraz aluminiowym obręczom
kół 19” pokona każdą drogę. Antena w kształcie
,,płetwy rekina” doskonale łączy udaną stylistykę
z aerodynamiką.

Strefa komfortu
Korzystaj ze wszystkich udogodnień komfortowego
wnętrza Twojego SUV-a. Nowoczesny wystrój,
perfekcyjna ergonomia, nowe tapicerki
i chromowane elementy wykończenia zapraszają,
aby cieszyć się każdą chwilą w środku. Wygodnie
siedząc za kierownicą Nowego Renault KADJAR
możesz do woli czerpać przyjemność z jazdy nawet
po najbardziej wymagających trasach. Zmieniona
deska rozdzielcza, podświetlana środkowa konsola
i wiele nowych elementów wyposażenia zachęcają
do wyprawy w nieznane.

Stworzone by stawić
czoła przygodzie
Stworzone by stawić czoła przygodzie, Nowe
Renault KADJAR bez problemu poradzi sobie
nawet w najtrudniejszym terenie. Ten pogromca
bezdroży dostosowuje się do każdych warunków
w terenie. Wystarczy jeden ruch ręki, by przejść
od napędu na dwa do napędu na cztery koła za
pomocą intuicyjnego pokrętła o trzech położeniach:
2WD, 4WD Lock i Auto. Duży prześwit, chromowane
boczne listwy ochronne oraz przednia i tylna
osłona podwozia powodują, że swobodnie radzi
sobie w trudnym terenie i w codziennej jeździe
po mieście.
Intuicyjne pokrętło 2WD/4WD
Wystarczy je odpowiednio obrócić, aby dostosować
skuteczność napędu do aktualnych warunków
jazdy. Do wyboru są trzy możliwości:
-  2WD: napęd wyłącznie na przednie koła
-  4WD Lock: stały napęd na cztery koła
-  Auto: automatyczny wybór napędu na dwa lub
na cztery koła w zależności od warunków jazdy.

Harmonijnie
zaprojektowane
wnętrze
Wielkie przestrzenie można poczuć we wnętrzu
Nowego Renault KADJAR. W bagażniku znajdzie się
dość miejsca na rowery, plecaki, sprzęt i akcesoria
do wędrówek w plenerze. Twoi pasażerowie
będą bardzo zadowoleni: duże uchwyty na kubki
z przodu oraz nawiewy klimatyzacji i gniazda USB
dla pasażerów na tylnych siedzeniach zmienią ich
sposób postrzegania podróży. Wygodnie siedząc
w podgrzewanym fotelu z regulowaną długością
siedziska i przesuwnym podłokietnikiem, jesteś
gotów wyruszyć nawet w najbardziej wymagającą
trasę. Przygoda jest piękna, jeśli masz pod ręką
wszystko, co niezbędne, aby móc się nią cieszyć
bez ograniczeń!

Świat w zasięgu ręki
Wbudowany w środkową konsolę 7-calowy ekran
dotykowy z systemem multimedialnym R-LINK 2
jest wyjątkowo ergonomiczny i intuicyjny. R-LINK
2 zapewnia stałą łączność ze światem i dostęp do
szerokiej gamy usług, takich jak TomTom Traffic,
który dostarcza najbardziej dokładnych informacji
o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. R-LINK
2 zapewnia komfort podróżowania, umożliwiając
Ci poznanie uroków jazdy z możliwością łatwego
korzystania ze spersonalizowanych multimediów.

Pełna kontrola toru
jazdy
Dla zapewnienia maksymalnej kontroli podczas
każdej wyprawy do Twojej dyspozycji są dwie
kamery, 12 czujników i radar, które stale czuwają
nad bezpieczeństwem podróży. Przekroczyłeś
linię pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazu?
System kontroli pasa ruchu poinformuje
Cię o konieczności skorygowania toru jazdy.
Przekroczyłeś dopuszczalną prędkość podaną na
znaku drogowym? System ostrzegania o nadmiernej
prędkości z funkcją rozpoznawania znaków
drogowych powiadomi Cię o tym. Zamierzasz
zaparkować między dwoma samochodami? System
Easy Park Assist przejmie kontrolę nad autem
i wykona manewr za Ciebie. Jazda Nowym Renault
KADJAR jest wyjątkowo przyjemna.

Intensywne doznania
z jazdy
Cały świat stoi przed Tobą otworem. Zaprojektowany
z myślą o wysokich osiągach i przyjemności
prowadzenia, nowy silnik benzynowy TCe 160 FAP
wyróżnia się krótkimi czasami reakcji i dynamicznym
przyśpieszeniem. Jest dostępny z mechaniczną
6-stopniową skrzynią biegów lub 7-stopniową,
dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów
EDC.
Natomiast ekonomiczny silnik wysokoprężny Blue
dCi 115 jest wyposażony w funkcję Overboost,
która umożliwia chwilowe zwiększenie mocy
i momentu obrotowego podczas przyspieszania.
Jest to niezwykle przydatne w trudnych sytuacjach
na drodze.

Strefa kolorów

Biel Alpejska*

Biała Perła**

Szary Highland

Szary Titanium

Zielony Ural

Czarny Etoile

Niebieski Cosmos

Niebieski Iron**

Czerwony Flamme**
* Lakier niemetalizowany. ** Lakier metalizowany specjalny.

Wyposażenie

LIFE

Stalowe obręcze kół 16", wzór Pragma

Tapicerka materiałowa w kolorze
czarnym

• ABS + system wspomagania nagłego
hamowania (AFU)
• System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
• System wspomagania przy ruszaniu pod górę
(HSA)
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Czołowe poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera (możliwość dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera)
• Boczne poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera z przodu, chroniące klatkę
piersiową i miednicę
• Kierunkowskazy z przodu i z tyłu
w technologii LED
• Poduszki kurtynowe

• Regulator-ogranicznik prędkości
• Automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny
• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach
• Zagłówki na przednich i tylnych miejscach
• System mocowania fotelika dla dziecka Isofix
na tylnych bocznych miejscach
• Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
• System uruchamiania silnika za pomocą
kluczyka
• Centralny zamek
• Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym
7-calowym ekranem TFT

• Klimatyzacja manualna
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane ręcznie i podgrzewane
• Szyby przednie i tylne elektrycznie
podnoszone i sterowane impulsowo
• Radioodtwarzacz cyfrowy (DAB)
z Bluetooth®, USB/jack, wyświetlacz
monochromatyczny
• Tapicerka materiałowa
• Fotel kierowcy z manualną regulacją
wysokości
• Tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
• Konsola centralna z podłokietnikiem
regulowanym wzdłużnie i schowkiem
• Złącze 12V z przodu

• Złącze 12V z tyłu
• Kierownica z regulacją wysokości i głębokości
pokryta skórą ekologiczną
• Ozdobne, chromowane obramowanie szyb
bocznych
• Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek
w kolorze nadwozia
• Osłony przedniej i tylnej części podwozia
w kolorze czarnym
• Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze
czarnym
• Światła do jazdy dziennej LED Edge Light
• Instalacja do montażu alarmu
• Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
• Stalowe obręcze kół 16”, wzór Pragma

Wyposażenie

ZEN (LIFE+)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
17", wzór Aquilla

Tapicerka materiałowa w kolorze
czarnym

• Karta Renault Hands Free
• Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane
i składane oraz podgrzewane
• Fotel kierowcy z manualną regulacją
wysokości i podparcia lędźwiowego
• Złącza 2x USB i 1x 12V z tyłu
• Światła przeciwmgłowe, z funkcją
doświetlania zakrętów
• Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze
czarnym, z wstawką w kolorze chromu

• System wspomagania parkowania tyłem
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17’’ wzór
Aquila

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
17", wzór Evado (w opcji)

Wyposażenie

EASY LIFE (ZEN+)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
17", wzór Aquilla

Tapicerka materiałowa w kolorze
czarnym

• Radioodtwarzacz cyfrowy (DAB)
z Bluetooth®, USB/jack, wyświetlacz
kolorowy 7”, antena w kształcie „płetwy
rekina”
• System multimedialny R-LINK 2 z nawigacją,
mapą Europy w wersji rozszerzonej
• Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
• Ambientowe oświetlenie wnętrza (schowek
w dolnej części deski rozdzielczej)
• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
z nawiewami na tylne miejsca

• Tylna kanapa w układzie 1/3-2/3, z systemem
Easy Break i podłokietnikiem
• System kontroli pasa ruchu (LDW)
• System wspomagania parkowania przodem/
tyłem
• System ostrzegania o nadmiernej prędkości
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
• Funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
• Fotel pasażera z przodu z manualną regulacja
wysokości
• Oparcie fotela pasażera z przodu składane

• Szyby tylne przyciemniane
• Relingi dachowe

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
17", wzór Evado (w opcji)

Wyposażenie

INTENS (ZEN+)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
18", wzór Fleuron

Tapicerka materiałowa
z elementami skóry
ekologicznej w kolorze
czarnym

• Radioodtwarzacz cyfrowy (DAB)
z Bluetooth®, USB/jack, wyświetlacz
kolorowy 7”, antena w kształcie „płetwy
rekina”
• System multimedialny R-LINK 2 z nawigacją,
mapą Europy w wersji rozszerzonej
• Ambientowe oświetlenie wnętrza (schowek
w dolnej części deski rozdzielczej)
• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
z nawiewami na tylne miejsca
• Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
• Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

• Zewnętrzne oświetlenie pod lusterkami
bocznymi
• System wspomagania parkowania przodem/
tyłem
• Fotel kierowcy z manualną regulacją
wysokości, podparcia lędźwiowego i długości
siedziska
• Fotel pasażera z przodu z manualną regulacja
wysokości i długości siedziska
• Oparcie fotela pasażera z przodu składane
• Tylna kanapa w układzie 1/3-2/3, z systemem
Easy Break i podłokietnikiem
• Kierownica pokryta skórą
• Szyby tylne przyciemniane

• Relingi dachowe
• System kontroli pasa ruchu (LDW)
• System ostrzegania o nadmiernej prędkości
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
• Funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
• Tapicerka materiałowa łączona z elementami
skóry ekologicznej
• Nakładki na progi drzwi przednich
• Osłony przedniej i tylnej części podwozia
w kolorze szarym
• Grill przedni z chromowanymi wstawkami
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18’’ wzór
Fleuron

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
19", wzór Yohan (w opcji)

Tapicerka skórzana
w kolorze czarnym
(w opcji)

Tapicerka skórzana
w kolorze jasnoszarym
(w opcji)

Wymiary

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm³)
Pojemnosć całkowita (z zestawem do naprawy
uszkodzenia opony)
Maksymalna objętość przestrzeni bagazowej
(tylna kanapa złożona)

4x2

4x4

472

408

1478

1414

WYMIARY (mm)
Długość całkowita
Rozstaw osi
Przedni zwis
Tylny zwis
Rozstaw kół przednich (mierzony po podłożu)
Rozstaw kół tylnych (mierzony po podłożu)

4489
2646
913
930
1556
1542

4489
2646
913
930
1556
1542

WYMIARY (mm)
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi /
z rozłozonymi lusterkami bocznymi
Wysokosć pojazdu nieobciązonego z otwartą tylną klapą
Prześwit pojazdu nieobciązonego
Promień na wysokości kolan na tylnych miejscach
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątek 14° na
przednich miejscach (dach stały / dach otwarty)
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątek 14° na tylnych
miejscach (dach stały / dach otwarty)
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Maksymalna długość przestrzeni bagazowej po złożeniu
tynej kanapy
Kąt natarcia / kąt zejścia

1836 / 2058

1836 / 2058

2076
200
218

2086
200
218

896

896

877

877

1099

1099

854 / 1620

854 / 1620

17,35° / 25,3°

17,35° / 25,3°

Akcesoria

1.

Akcesoria

1. Podkreśl rasowy charakter twojego SUV-a wyposażając

go w 18-calowe obręcze kół w kolorze szarym Gun
Metal ze stalowoniebieskim mini-kołpakiem, chroniące
nadwozie nakładki nadkoli i chromowane błyszczące lub
matowe obudowy bocznych lusterek… Pomyśl również
o komforcie i zamontuj stopnie z antypoślizgowymi
nakładkami. To praktyczne rozwiązania, które pozwolą
ci w pełni korzystać z uroków terenowych eskapad!

2.

3.

4.

5.

2. Zabierz na weekend swoje górskie rowery lub
holuj przyczepę, montując w swoim samochodzie
chowany hak holowniczy. Pozwoli on zachować
estetykę twojego Nowego Renault KADJAR, stając się
niewidocznym w kilka sekund (w ofercie dostępny jest
również hak demontowany bez użycia narzędzi i hak
jednoelementowy).
3. Dla ochrony bagażnika podczas przewożenia wszelkich

brudzących przedmiotów, pomyśl o wkładce ochronnej
Easyflex. Modułowa, antypoślizgowa i nieprzemakalna
wkładka pozwala pokryć całą powierzchnię przestrzeni
bagażowej. A chcąc zadbać o czystość w kabinie, możesz
wybierać spośród bogatej oferty tekstylnych lub
gumowych dywaników podłogowych.

4 i 5. Możesz uciec w weekend na łono przyrody nie

rezygnując przy tym z udogodnień, które uprzyjemniają
codzienne życie - rozkładanego stolika, na którym
możesz postawić termos z kawą czy ładowarki do
smartfonów, dzięki której zachowasz łączność ze
światem niezależnie od tego, jak długo będzie trwała
twoja wyprawa.

Odkryj Nowe Renault Kadjar
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów
Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault 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. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Renault zaleca
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