Renault KADJAR
Normă de
poluare

Preţ tarif Euro

Preţ special Euro

EA1 MRE6R M2

Euro6

15 900

14 500

EA2 MRE6R M2

Euro6

17 200

Energy TCe 130 EDC

EA2 MR6RA2

Euro6

18 500

Energy TCe 130

EA3 MRE6R M2

Euro6

20 100

Energy TCe 130 EDC

EA3 MR6RA2

Euro6

21 500

Versiune

Motorizări

Cod sistem Renault

LIFE

Energy TCe 130
Energy TCe 130

BENZINĂ

ZEN
INTENS

16 800

DIESEL
LIFE
ZEN

INTENS

Energy dCi 110

EA1 A36R M2

Euro6

17 400

Energy dCi 110

EA2 A36R M2

Euro6

18 800

Energy dCi 110 EDC

EA2 A36RA2

Euro6

20 100

Energy dCi 130

EA2 A46R M2

Euro6

20 700

Energy dCi 130 4X4

EA2 A46R M4

Euro6

22 000

Energy dCi 110 EDC

EA3A36RA2

Euro6

23 200

Energy dCi 130 4X4

EA3 A46R M4

Euro6

25 000

Condiţii de garanţie:

-

garanţie constructor 3 ani sau 100.000 km
6 ani garanţie anticoroziune pentru caroserie
3 ani garanţie pentru vopseaua caroseriei

15 880
18 300

Dotări Renault KADJAR

Echipamente standard (selecţie)
Siguranţă şi sisteme de asistenţă pentru condus
A.B.S. + E.B.D. (repartiţie electronică de frânare) + A.F.U. (asistare la frânarea de urgenţă)
E.S.P. (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) + A.S.R (funcţie antipatinaj) H.S.A.
(sistem de asistenţă a pornirii în pantă)
Airbag-uri frontale şi laterale (cap si torace) pentru şofer şi pasager faţă + airbag-uri laterale
de tip cortină pentru pasagerii spate
Regulator-lîmîtator de viteză (Cruise Control)
Sistem de monitorizare presiune pneuri Frână de parcare asistată
Sistem de prindere 1SOFIX pentru locurile laterale spate şi scaun pasager
Proiectoare ceaţă cu iluminare statică în viraj
Roată de rezervă oţel dimensiuni reduse, 145/90 R16

Post conducere:

Buton şi funcţie ECO MODE
Indicator de schimbare optimă a treptelor de viteză (GSl - Gear Shift Indicator)
Lunetă spate încălzită
Tablou de bord color cu tehnologie LED, afişaj TFT 7", afişaj funcţii computer de bord
Semnalizatoare cu funcţie specială „autostradă"
închidere centralizată şi cheie pliabilă cu 3 butoane (cheie de rezervă model clasic)

Confort:
Aer condiţionat cu reglare manuală
Tetîere ajustabile pe înălţime faţă/spate
Oglinzi retrovizoare reglabile electric şi degivrante
Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3
Volan reglabil înălţime/adâncime
Torpedou iluminat

Multimedia:
Radio, CD, MP3 player, Bluetooth, port USB/Jack şi comenzi pe volan (4 boxe)
2 prize 12 V (bord + partea din spate a consolei centrale pentru pasagerii spate)

Design:
Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi + stopuri/semnalizări
Jante aliaj uşor 17", design Aquila
Oglinzi şi mânere uşi în culoarea caroseriei
Geamuri laterale cu contur cromat
Tapiţerie interioară "Dark Carbon" şi ambianţă de culoare închisă

Dotări Renault KADJAR
Versiunea ZEN
Echipamente standard în plus faţă de versiunea LIFE (selecţie)
Siguranţă şi sisteme de asistenţă pentru condus
Asistenţă la parcarea faţă şi spate (senzori acustici)

Post conducere:

Cârd acces/demaraj cu funcţia "mâini libere" cu funcţie WAC
(Walk Away Closing)

Confort
Aer condiţionat automat cu reglare bi-zonă
Scaun şofer cu reglaj lombar
Senzor de lumină şi ploaie
Volan îmbrăcat în piele neagră, reglabil înălţime/adâncime
Oglinzi retrovizoare rabatabile automat (acţionate de către
funcţia WAC)

Versiunea INTENS
Echipamente standard în plus faţa de versiunea ZEN (selecţie)
Siguranţă şi sisteme de asistenţă pentru condus
AHL - Adaptive Head Lights - Schimbare automată a luminilor de drum cu cele de întâlnire
Alertă la depăşirea benzii de rulare
Asistenţă la parcare cu senzori acustici faţă/spate/lateral
Avertizare Unghi Mort
Cameră video pentru asistenţă la parcare şi funcţie asistenţă Easy Park (asistenţă automată la parcare şi parcare "mâini
libere")
Sistem de recunoaştere automată a semnelor de circulaţie cu alertă de depăşire viteză limită

Confort
Pachet Modularitate: Banchetă spate rabatabilă automat 1/3 - 2/3 şi podea suprafaţă plană + Scaun pasager faţă rabatabil tip
măsuţă, continuare suprafaţă plană de încărcare

Multimedia
Sistem multimedia Renault R-L1NK2:
- Ecran tactil multitouch 7" (18 cm)
- Navigaţie tip Birdview (2,5D) cu harta Europei inclusă
- Conectivitate internet şi aplicaţii dedicate (12 luni pachet conectare gratuită)
- Multimedia şi conectivitate extinsă telefon mobil

Design
Jante aliaj uşor 19", design Extreme
Bare de pavilion longitudinale
Geamuri spate şi lunetă cu tentă de culoare închisă
Tapiţerie interioară "Titanium Black" mixtă textil/piele ecologică şi ambianţă de culoare închisă LED "Pure Vision", faruri cu
tehnologie Full LED Inserţii praguri crom satinat

Echipamente opţionale Renault KADJAR
Cod sistem Renault

Preţ tarif EURO

LIFE

ZEN

INTENS

PK91R1

245

_

TVF1X RETRCR

390

_

RD1F06

100

-

-

o

Jante aliaj uşor 17", design Aquila

RALU17 RD1F03

0

•

•

o

Jante oţel 16" (capace de protecţie material plastic, doar pentru versiunile Life)

RTOL16 RDIF02

0

O

-

-

0

o

o

o

390

o

0

o

0

S

o

o

DESIGN
Pachet Look
(Bare de pavilion longitudinale + Geamuri spate şi lunetă cu tentă de culoare închisă)
Pachet Look Plus
(pavilion vitrat fix + oglindă interioară cu funcţie antiorbire/electrocrom)
Jante aliaj uşor 19", diamantate, design Egeus

Culoare opacă (Blanc Glacier/369)
Culori metalizate

O

S
o

_

CONFORT
Pachet Modularitate Plus (Banchetă spate rabatabilă automat 1/3 - 2/3 şi podea suprafaţă plană + Scaun
pasager faţă rabatabil tip măsuţă + Tapiţerie neagră mixtă textil/piele ecologică)

PKLC02 DRAP03

390

SGACHA

150

-

CUIR01 PKLC04

970

_

PKHFNE

580

-

RAD77A KTGREP

390

_

Pachet Securitate (Avertizare unghi mort + Cameră marşarier + Senzori laterali) - implică sistem
multimedia R-LINK 2

PCKMM5

500

_

o

S

Pachet Asistenţă Rutieră (Schimbare automată lumini + Sistem de recunoaştere automată indicatoare
viteză + Asistenţă la depăşirea benzii de rulare)

PKIN01

390

_

0

S

Sistem automat de asistenţă frânare în caz de urgenţă

AEBS01

240

-

-

o

0

o

Scaune faţă cu sistem de încălzire
Pachet Confort Plus (Tapiţerie piele integrală, culoare negru + scaun şofer cu reglaj electric + scaune faţă
cu încălzire + volan piele Nappa)

o

_

MULTIMEDIA
Sistem multimedia Renault R-LINK2:
- Ecran tactil multitouch 7" (18 cm)
- Navigaţie tip Birdview (2,5D) cu harta Europei inclusă
- Conectivitate internet şi aplicaţii dedicate (12 luni pachet conectare gratuită)
- Multimedia şi conectivitate extinsă telefon mobil
Sistem de sunet BOSE (cu R-LINK2, 7 difuzoare + 1 subwoofer + amplificator digital special) implică kit de
reparare pneuri în locul roţii de rezervă

0

S

o

_

SIGURANŢĂ Şl SISTEME DE ASISTENŢĂ

RALU17 RDIF03 ESPHGC
Sistem avansat de control al tracţiunii, Extended Grip: doar pentru versiuni 4X2, implică jante aliaj uşor
PNEUTT (coduri
17", design Aquila (pentru Intens) + pneuri AII Season (indisponibil pe versiunile cu sistem de rulare 4x4:
versiunealntens) / PKCLA2
Energy dCi 130 CP 4x4)
(cod versiunile ZEN)

240

