Renault KANGOO Z.E.

Ниво на оборудване

Код версия

Kangoo Z.E. 2 места
Kangoo Z.E. MAXI 2 места
Kangoo Z.E. MAXI 5 места (N1 хомологация)

F L1 AZ GE
F L2 2PAZ GE
F L2F5PAZ GE

Цена без ДДС
50 825 лв.
52 492 лв.
54 992 лв.

За повече информация се свържете с вашето Renault Z.E. дилърство или посетете Renault.bg
Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Стандартно оборудване
Kangoo Z.E. 2 места
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
Преднa, фронталнa въздушнa възглавницa за водача
Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина
Сигнализация за непоставен предпазен колан на водача
Дистанционно централно заключване
Дневни светлини
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Резервна гума
Екстериор
15'' Стоманени джанти
Интериор
Тъмна текстилна тапицерия
Текстилни стелки
Функционалност
Бордови компютър
Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала
Предни електрически стъкла
Странично дясно неостъклено пано
Странично ляво неостъклено пано
Неостъклена двукрила задна врата
Meтална неостъклена преграда зад шофьора
Voice Z.E. система за генериране на звук, с цел предпазване на пешеходците
Кабел за зареждане за свързване с wall-box или зарядна станция тип Мode 3

Kangoo Z.E. MAXI 2 места (включва Kangoo Z.E. 2 места +)
Дълга база

Kangoo Z.E. MAXI 5 места (включва Kangoo Z.E. MAXI 2 места +)
Сигурност
Три триточкови предпазни колана на задната седалка
Ремонтен комплект за спукана гума
Функционалност
Задна делима седалка 60/40
Остъклено купе без вътрешни прегради между първи и втори ред
Дясна остъклена плъзгаща се странична врата с неотваряем прозорец
Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 180º
Отопление на задните стъкла
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Цена с ДДС
60 990 лв.
62 990 лв.
65 990 лв.

Допълнително оборудване
Kangoo Z.E. 2 места. + Kangoo Z.E. Maxi 2 места

Код

Цена с ДДС

AIRBA2 ABLAV
COREHA

900 лв.

AVCACF
BOIADP
CABADP

30 лв.
500 лв.
200 лв.

Преграда от мрежа между товарното и пътническото помещения + Сгъваема предна пътническа седалка

CLCPIV PASRAB

340 лв.

Метална преграда със стъкло между товарното и пътническото помещения
Регулация на седалката на водача по височина
Предни електрически импулсни стъкла + eл. регулиеруеми, ел. сгъваеми странични огледала
Ограничител на скоростта 90 км/ч
Ограничител на скоростта 100 км/ч
Ограничител на скоростта 110 км/ч
Kлиматична система с функция за охлаждане и отопление + поленов филтър

CLCVIT
COREHA
RET05 LVILVE
LVIT01
LVIT02
LVIT03
CA FIPOU 1234Y

350 лв.
260 лв.
300 лв.
100 лв.
100 лв.
100 лв.
1 990 лв.

MAPSUP RAD49A
PK611W PRTBAG

1 590 лв.

Дясна неостъклена плъзгаща се странична врата (може да се поръчва само за Kangoo Z.E. 2 места)

PLDCT

400 лв.

Лява неостъклена плъзгаща се странична врата (може да се поръчва само за Kangoo Z.E. MAXI 2 места)

PLGCT

850 лв.

2PAV18 ELA LAC

210 лв.

PLDCVF
PROJAB

300 лв.
250 лв.

ALEVA

230 лв.

RV

200 лв.

PTANCC
RDPROX
CSRGAC
TACHCA
GIRAPL

120 лв.
450 лв.
260 лв.
130 лв.
650 лв.

PK6135

2 190 лв.

CHAUAD
PM

2 000 лв.
690 лв.

AIRBA2 ABLAV

700 лв.

AVCACF
BOIADP
CABADP
RET05 LVILVE
LVIT01
LVIT02
LVIT03
CA FIPOU 1234Y

30 лв.
500 лв.
200 лв.
300 лв.
100 лв.
100 лв.
100 лв.
1 990 лв.

PK611C MAPSUP

1 590 лв.

PTANCC
PROJAB

120 лв.
250 лв.

ALEVA

230 лв.

RV

200 лв.

RDPROX
CSRGAC
TACHCA

450 лв.
260 лв.
130 лв.

PK6135

2 190 лв.

Допълнително дизелово отопление 5KW
Лява остъклена плъзгаща се странична врата с отваряем прозорец, седалката на водача регулируема по
височина, дясна остъклена плъзгаща се странична врата с отваряем прозорец

CHAUAD
PLGCVO COREHA
PLDCVO

2 000 лв.

Дясна остъклена плъзгаща се странична врата с отваряем прозорец
Лява остъклена плъзгаща се странична врата с неотваряем прозорец, седалката на водача регулируема по
Цвят металик

PLDCVO
PLGCVF COREHA
PM

300 лв.
850 лв.
690 лв.

Предна фронтална въздушна възглавниа за пътника до водача, предни странични въздушни възглавници,
седалка на водача, регулируема във височина
Аксесоар за пушачи (подвижен пепелник + запалка)
Допълнителен извод за трансформации
Допълнително окабеляване за трансформации

R-link навигационна система с радио и карта за Европа + Затваряща се жабка (изисква Kлиматична система +
поленов филтър CA FIPOU 1234Y)

Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 180º + Задна чистачка + Отопление на
задните стъкла
Дясна остъклена плъзгаща се странична врата с неотваряем прозорец (изисква 2PAV18 ELA LAC)
Фарове за мъгла
Автоматични фарове и чистачки (изисква PROJAB + PK6135 или PROJAB + MAPSUP RAD49A PK611W PRTBAG )
Круиз контрол (изисква PK6135 или MAPSUP RAD49A PK611W PRTBAG)
Халки за закрепване на товар
Заден паркинг сензор със звукова сигнализация
Подлакътник с интегрирано отделение за вещи
Каучуково покритие на товарното отделение
Отваряем покрив на багажното отделение
Kлиматична система + поленов филтър+Радио CD MP3 USB Bluetooth AUX с управление от волана (забранява
MAPSUP RAD49A PK611W PRTBAG)

Допълнително дизелово отопление 5KW
Цвят металик

Kangoo Z.E. Maxi 5 места
Предна фронтална въздушна възглавниа за пътника до водача, предни странични въздушни възглавници
Аксесоар за пушачи (подвижен пепелник + запалка)
Допълнителен извод за трансформации
Допълнително окабеляване за трансформации
Предни импулсни стъкла + ел. регулируеми, отопляеми странични огледала, ел. сгъваеми
Ограничител на скоростта 90 км/ч
Ограничител на скоростта 100 км/ч
Ограничител на скоростта 110 км/ч
Kлиматична система с функция за охлаждане и отопление + поленов филтър
R-link навигационна система с радио и карта за Европа (изисква Kлиматична система + поленов филтър CA
FIPOU 1234Y)
Халки за закрепване на товар
Фарове за мъгла
Автоматични фарове и чистачки (изисква PROJAB + PK6135 или PROJAB + MAPSUP RAD49A PK611W PRTBAG )
Круиз контрол (изисква PK6135 или MAPSUP RAD49A PK611W PRTBAG)
Заден паркинг сензор със звукова сигнализация
Подлакътник с интегрирано отделение за вещи
Каучуково покритие на товарното отделение
Kлиматична система + поленов филтър+Радио CD MP3 USB Bluetooth AUX с управление от волана (забранява
MAPSUP RAD49A PK611W PRTBAG)
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900 лв.

Технически характеристики

Kangoo Z.E.

Двигател
Тип двигател
Максимална мощност к.с. (kW)
Максимален въртящ момент Nm
Батерия
Тип батерия
Капацитет
Предавателна кутия
Едностепенна трансмисия
Максимална скорост (км/ч)
Ускорение от 0 до 80 км/ч (сек.)
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)

Knagoo Z.E. MAXI

Трифазен синхронен електромотор
60 (44)

60 (44)

225

225
Литиево-йонна
33 kWh

1

1

130

130

12,4

12,4

20,6

20,6

Разход на енергия

Смесен Wh / км
Автономност (км - NEDC смесен цикъл)
Време за зареждане на батерията ( стандартен порт ШУКО 10А 230V)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 7,4 кW 16A 230V)

152

152
270
17 часа
6 часа

CO2 емисии (г/км)

Емисии на CO2
Гуми
Гуми, съгласно оборудване

0

0

MICHELIN Energy Saver195/65 R15 95 T

Размери (мм)

Междуосие
Дължина
Ширина без / с огледала

2697
4282

3081
4666

1829 / 2138

1829 / 2138

1844

1830

Височина
Маса (кг)

1505 - 2 места
1553 - 5 места
2175 - 2 места
2260 - 5 места

Маса при празен автомобил

1426

Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.)

2126

Полезен товар max (C.U.)
Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
Максимално допустима маса на ремарке без спирачки

-

-

3,0 до 3,5

от 4 до 4,6 - 2 места
от 1,3 до 3,4 - 5 места

650

Обеми (кг)

Обем на багажника (m3 VDA)
* В зависимост от нивото на оборудване

*Разходът на електроенергия при движение и автономността на автомобила са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на
ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, атмосферни условия, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните
показатели.
*NEDC: Cтандартен европейски цикъл на движение

Цветове:
Име

Код

Минерално бяло
Ярко червено
Кобалтово сиво
Сребристо сиво
Кафяво Мока
Тъмно сиво
Нощно синьо
Черно

неметалик
неметалик
неметалик
металик
металик
металик
металик
металик

QNG
719
KNU
KNX
CNB
KNG
RNL
GND

Ценовата листа е валидна от: 02.01.2019
Дата на последна актуализация:
30.08.2017
2.1.2019
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.
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Към автомобил не могат да бъдат добавени повече от 14 критерия допълнително оборудване (вкл. задължителни опции)
Гаранция на производителя : 5 години или 100 000 км
Гаранция електрически двигател и трансмисия: 5 години или 100 000 км
Гаранция батерия : 5 години или 100 000 км
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 100 000 км, което настъпи първо се прилага за нови автомобили с
изключение на таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили
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