Renault KADJAR

Ниво на
оборудване
Life
Life
Zen
Zen
Zen
Intens
Intens
Intens
Intens
Black Edition
Black Edition

Двигател
TCe 140 к.с. GPF Stop&Start BVM6
Blue dCi 115 к.с. Stop&Start BVM6
TCe 140 к.с. GPF Stop&Start BVM6
Blue dCi 115 к.с. Stop&Start BVM6
Blue dCi 115 дизел Stop&Start EDC
TCe 160 к.с. GPF Stop&Start BVM6
TCe 160 к.с. GPF Stop&Start EDC
Blue dCi 115 дизел Stop&Start EDC
Blue dCi 150 дизел Stop&Start BVM6 4x4
TCe 160 к.с. GPF Stop&Start EDC
Blue dCi 150 дизел Stop&Start BVM6 4x4

Код версия
EA1 NB6T 2M
EA1 A66T 2M
EA2 NB6T 2M
EA2 A66T 2M
EA2 A66T 2A
EA3 NC6T 2M
EA3 NC6T 2A
EA3 A66T 2A
EA3 A76T 4M
EA4 NC6T 2A
EA4 A76T 4M

4x4: система за задвижване на 4-те колела
BVM6: 6-степенна механична предавателна кутия
EDC: автоматична предавателна кутия с два съединителя

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Стандартно оборудване
LIFE
Сигурност
ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението
HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
Предни, фронтални въздушни възглавници
Предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача, предпазващи таза и гръдния кош
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки
Възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина
Три триточкови предпазни колана на задната седалка
Сигнализация за непоставени предпазни колани
Предни подглавници, регулируеми във височина
Три задни подглавника
Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места
Автоматично заключване на вратите на автомобила при движение
Система за следене на налягането в гумите
Дистанционно централно заключване
Дневни LED светлини отпред
Фарове за мъгла
Маломерна резервна гума
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов
пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Екстериор
16" стоманени джанти с декоративни тасове
Брони в цвета на купето и черно
Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
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Цена с ДДС
38 490 лв.
41 490 лв.
40 690 лв.
43 690 лв.
47 690 лв.
49 390 лв.
53 390 лв.
53 690 лв.
58 390 лв.
57 390 лв.
61 690 лв.

Интериор
Дигитален инструментален панел
Тъмна текстилна тапицерия
Текстилни стелки
Функционалност и Мултимедия
Бордови компютър
Радио CD/MP3, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове с управление от волана
Система за еко режим на шофиране
Климатик
Огледало за обратно виждане с ръчно затъмняване против заслепяване
Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала
Предни и задни импулсни електрически стъкла с функция против прищипване
Шофьорска седалка, регулируема във височина
Регулируем във височина и дълбочина волан
Задна делима седалка 60/40
Круиз контрол / ограничител на скоростта
Индикатор за смяна на предавките
Автоматична паркинг спирачка

ZEN (включва LIFE +)

Екстериор
17'' алуминиеви джанти

Функционалност и Мултимедия
Шофьорска седалка с лумбална настройка
Ел. регулиеруеми, ел. сгъваеми странични огледала
Двузонов автоматичен климатик
Въздуховоди за задните места
Преден и заден паркинг сензор
Автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд и светлина)
Карта Renault "Свободни ръце" за дистанционно заключване/отключване и безконтактно стартиране на двигателя

INTENS (включва ZEN +)

Екстериор
18" двуцветни алуминиеви джанти Fleuron
Хромирани надлъжни релси на покрива
Хромирана лайстна по долната част на вратите
Интериор
Кожен волан
Смесена тапицерия текстил и кожа
Затъмнeни задни стъкла
Заден подлакътник
Функционалност и Мултимедия
Renault R-Link 2.0 аудио-навигационна система със 7'' сензорен дисплей, карта на Европа, възможност за мултимедийно
възпроизвеждане (аудио, фото и видео) и визуализация на различни елементи, свързани с управлението на автомобила + Радио с
Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB и AUX IN с управление от волана
Озвучителна система Bose® Surround System® (само за 4х4 версии)
Предни седалки регулируеми във височина
Регулиране на дължината на седалищната част на предните седалки
Отопляеми предни седалки
Задна делима седалка 60/40 с "easy touch" бутон
Сгъваща се седалка на пътника до шофьора
Система за разпознаване на пътни знаци
Камера за паркиране на заден ход
LED PURE VISION къси и дълги светлини
LED фарове за мъгла
Електрохромно огледало за задно виждане с автоматично затъмняване против заслепяване
Aвтоматично превключване на къси/дълги светлини

BLACK EDITION (включва INTENS+)

Сигурност
Система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила
Екстериор
19" двуцветни алуминиеви джанти Bandana
Странични огледала в черен цвят
Интериор
Черна Alcantara тапицерия с червени декоративни шевове
Електрически регулируема шофьорска седалка с ръчно регулируема лумбална опора
Фиксиран стъклен покрив с електрическа щора
Функционалност и Мултимедия
Система Easy Park Assist и система за предупреждение при наличие на движещ се обект при паркиране

Озвучителна система Bose® Surround System®
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Допълнително оборудване
LIFE

Код

Двузонов автоматичен климатик + Автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд
AERA01 ALEVA
и светлина)
CA03
Renault R-Link 2.0 аудио-навигационна система със 7'' сензорен дисплей, карта на Европа,
MAPSUP ECAMH1
възможност за мултимедийно възпроизвеждане (аудио, фото и видео) и визуализация на различни
RA38D TCU0G2
елементи, свързани с управлението на автомобила + Радио с Bluetooth (телефония + аудио
VSTLAR
Цвят металик
PM

ZEN

Хромирана лайстна по долната част на вратите
Пакет Еxtended grip - система за повишено сцепление при неравни/хлъзгави настилки, 17"
Пакет "Комфорт" : Задна делима седалка 60/40 с "easy touch" бутон + сгъваща се седалка на
Отопляеми предни седалки
Автоматично превключване на къси и дълги светлини
Активен спирачен асистент
Пакет "Outdoor": Затъмнeни задни стъкла + хромирани надлъжни релси на покрива
Сигнализация при пресичане на осева линия
18" двуцветни алуминиеви джанти Fleuron
Пакет "Сигурност"*: Система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на
автомобила (активна между 30 и 140 км/ч) + камера за паркиране на заден ход + система за
предупреждение при наличие на движещ се обект при паркиране

Цена с ДДС
590 лв.
1 590 лв.
850 лв.

PLAT02
PKCLA2 RDIF12
PKLC02
SGACHA
PRAHL
AEBS01
PK91R1
DLIGM1
RDIF10 RALU18

190 лв.
290 лв.
390 лв.
390 лв.
390 лв.
490 лв.
490 лв.
690 лв.
790 лв.

PK91L3 ECEXA2

1 190 лв.

PKHFEF ECAMH1

1 590 лв.

PM

850 лв.

PKCLA4 RDIF12
RALU17 RDIF12
RALU19 RDIF13
AEBS01
DLIGM1
PBCH LAVPH
DLIGM1

-400 лв.
-590 лв.
990 лв.
490 лв.
690 лв.

PK91L5

1 190 лв.

* изисква Пакет "Навигация" PKHFEF ECAMH1 и пакет "Outdoor" PK91R1

Renault R-Link 2.0 аудио-навигационна система със 7'' сензорен дисплей, карта на Европа,
* изисква пакет "Outdoor" PK91R1

Цвят металик

INTENS

Пакет Еxtended grip - система за повишено сцепление при неравни/хлъзгави настилки, 17"
17'' алуминиеви джанти Evado
Двуцветни алуминиеви джанти 19''
Активен спирачен асистент
Сигнализация при пресичане на осева линия
Отопляемо предно стъкло, система за почистване на фаровете, сигнализация при пресичане на
осева линия
Пакет "Сигурност": Система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на
автомобила (активна между 30 и 140 км/ч) + система Easy Park Assist и система за предупреждение
при наличие на движещ се обект при паркиране
Електрически регулируема шофьорска седалка с ръчно регулируема лумбална опора + Черен
кожен салон
Цвят металик

SGAV11 CUIR01
CUI
PM

990 лв.

1 890 лв.
850 лв.

BLACK EDITION
Система за почистване на фаровете
Сигнализация при пресичане на осева линия
Активен спирачен асистент
Цвят металик

LAVPH
DLIGM1
AEBS01
PM

АКСЕСОАРИ

390 лв.
690 лв.
490 лв.
850 лв.

Цена*

Пакет защита

316 лв
Гумени стелки

Калобрани
Корито за багажник
Пакет зима (за ниво на оборудване LIFE)
Напречни релси на покрива
Багажник за ски (за 4 чифта ски )
Гумени стелки
Пакет зима (за ниво на оборудване ZEN и INTENS, при наличие на надлъжни релси)
Напречни релси на покрива
Багажник за ски (за 4 чифта ски )
Гумени стелки

679 лв

689 лв

* цена с ДДС, включена отстъпка и включен монтаж

За пълната гама аксесоари за Renault Kadjar, моля посетете: www.renault.bg

Renault Удължена Гаранция
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег

Цветове

Ледниково бял
Син Метал
Огнено червен
Черен
Сив "Титан"
Зелен "Oural"
Бял
Син "Космос"
Сив "Hihgland"

Код
неметалик
металик
металик
металик
металик
металик
металик
металик
металик

OV369
TERQH
TENNP
TEGNE
TEKPN
TEDPY
TEQNC
TERPR
TEKQA
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Y5K200

1 250 лв.

Технически характеристики
Двигател
Тип гориво
Европейска екологична норма
Задвижване
Работен обем (см³)
Брой цилиндри / клапани
Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин
Тип впръскване
Филтър за твърди частици
Скоростна кутия
Брой предавки
Максимална скорост (км/ч)
0-100 км/ч (сек.)
Разход на гориво(1)
Метод на измервяне
Смесен (л/100 км)
CO2 (г/км)
Капацитет на резервоар (л)
(2)
Капацитет на резервоар AdBlue (л)
Гуми
Размер гуми
Диаметър на завой (м)
Маса (кг)
Тегло при празен автомобил
Товароносимост
Максимално допустимо тегло
Максимално тегло на ремарке със спирачки
Максимално тегло на ремарке без спирачки
Максимално натоварване върху покрива

TCe 140 GPF

TCe 160 GPF

TCe 160 GPF EDC

Бензин
Бензин
Бензин
Euro 6
Euro 6
Euro 6
2WD
2WD
2WD
1332
1332
1332
4 / 16
4 / 16
4 / 16
140 (103) @ 5000
160 (117) @ 5000
160 (117) @ 5000
240 @ 1600
260 @ 1750
260 @ 1750
Директно впръскване + Турбокомпресор
Да
Да
Да
Автоматична с два
Механична
Механична
съединителя
6
6
7
203
210
210
10,4
9,9
9,3
WLTP
6,4 / 6,7
145 / 151

WLTP
6,4 / 6,7
145 / 151

WLTP
6,5 / 6,8
148 / 155
55

Blue dCi 115

Blue dCi 115 EDC Blue dCi 150 4WD

Дизел
Дизел
Дизел
Euro 6
Euro 6
Euro 6
2WD
2WD
4WD
1461
1461
1749
4/8
4/8
4 / 16
115 (85) @ 3750 115 (85) @ 3750
149 (110) @ 400
260 @ 2000
260 @ 2000
340 @ 1750
Common Rail + Турбокомпресор
Да
Да
Да
Автоматична с два
Механична
Механична
съединителя
6
7
6
189
189
197
11,7
11,5
11,2
WLTP
4,8 / 5,1
131 / 138

WLTP
-

WLTP
-

14

14

14

1547
1994
1350
750

1692
2139
1800
750

215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19
10,72
1442
1889
1500
700

1442
1889
1500
700

1471
1918
1500
700

72

1531
1978
1350
750

Стойностите за разход на гориво и СО2 емисии са сертифицирани и измерени по стандартен и регулиран метод. Той е идентичен за всички производители и позволява стойностите за разход на
гориво и CO2 емисии на различните превозните средства да бъдат сравнени.
(1)
Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)
(2)
Реалният разход на AdBlue® зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства .

Размери
Външни размери (мм)
Междуосие
Обща дължина
Преден надвес
Заден надвес
Предна следа (17'' джанти)
Задна следа (17'' джанти)
Ширина без/с огледала
Височина (при празен автомобил) със/без
надлъжни релси
Пътен просвет (при празен автомобил)
Преден / заден ъгъл на заход
Обем на багажника (дм3)
Обем на багажника
Обем на багажника при наличие на резервна гума
Обем на багажника (при свален 2-ри ред седалки)

Вътрешни размери (мм)
2646
Широчина на нивото на лактите отпред
4489
Широчина на нивото на лактите отзад
913
Разстояние за колената на втори ред
930
Височина от седалката до тавана отпред
1556
Височина от седалката до тавана отзад
1542
1836 / 2058

1486
1455
220
829
900

1 607 / 1 613
200
17о / 25о
444
409
1247

Размери на багажника (мм)
Широчина на отвора
Дължина при вдигнати / свалени седалки

1149
864 / 1 620

Дата на последна актуализация: 11.03.2019 г.
Снимките са илюстративни.
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова
листа.
Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода).
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 100 000 км, което настъпи първо се прилага за нови автомобили с изключение на таксиметрови,
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