Renault KANGOO

Ниво на оборудване

Двигател

Код версия

Life N1
Life N1
Zen N1
Intens N1

dCi 75 к.с. Stop&Start BVM5 (с N1 хомологация)
dCi 90 к.с. Stop&Start BVM5 (с N1 хомологация)
dCi 90 к.с. Stop&Start BVM5 (с N1 хомологация)
dCi 110 к.с. Stop&Start BVM6 (с N1 хомологация)

K AUT1NA0
K AUT1NA1
K EXP1NA1
K PRI1NA2

Цена без
ДДС

Цена с
ДДС

26 867 лв
28 117 лв
30 200 лв
31 867 лв

32 240 лв
33 740 лв
36 240 лв
38 240 лв

Версиите N1 на Renault Kangoo VP притежават заводска хомологация N1 (4+1 места).
BVM5: 5-степенна механична предавателна кутия; BVM6: 6-степенна механична предавателна кутия
За актуалните промоционални условия за модела можете да се свържете с вашето Renault дилърство.

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

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
LIFE
ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP + HSA + GRIP CONTROL - Електронна система за динамичен контрол на траекторията, електронна система за подпомагане потеглянето
по наклон, система за подобряване на сцеплението в лоши условия
Stop&Start система за включване/изключване на двигателя и икономично шофиране
ЕSM - Интелигентна електронна система за оптимизиране на електрическия поток в автомобила
Радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове с управление от волана
Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала
Тонирани стъкла
Регулируем по височина волан
Борд компютър
Предни, фронтални въздушни възглавници
Сигнализация за незакопчан колан на водача и пътника до него
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Филтър за твърди частици
Странични мигачи
Покритие на багажното отделение
Предни триточкови, инерционни предпазни колани, регулируеми по височина
Регулиране седалката на водача и на пътника по дължина
Дистанционно централно заключване
Сервоусилвател на волана
Осветление на багажника
Задна чистачка
Задна делима седалка 60/40
Воден филтър
Предни и задни дискови спирачки
Остъклена задна врата
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Поленов филтър
Отопление на задният прозорец
Предни електрически стъкла
Задни механични стъкла
Дясна остъклена плъзгаща се врата с отварящо се стъкло
Лява страница с отваряем прозорец
Защитна релса отстрани на вратите
Пластмасова защитна кора под двигателя
Затваряема жабка
Нормален размер резервна гума
Стоманени джанти 15'' с тасове
Каучуково покритие на товарното отделение
3 задни подглавника
Аксесоари за пушачи
Остъклена, еднокрила, отваряща се нагоре задна врата
Отделения за багаж в предните врати
Дълга централна конзола с отделения за багаж
5-степенна механична предавателна кутия
Изход 12V
Ключ с 2 бутона и имобилайзер (един стандартен и един сгъваем)
Полезен товар - 800 кг.
Текстилни стелки за предните места

ZEN (включва LIFE и следните допълнения)
Предна и задна брони в цвета на шасито, черна предна решетка
Радио MP3 / CD player + Bluetooth, USB & AUX, с управление от волана
Лява остъклена плъзгаща се врата с странично отваряемо стъкло
Текстилно покритие на товарното отделение
Въздуховоди към задните седалки
Шофьорска седалка, регулируема във височина
Отделения за багаж при задните врати
Централна конзола с интегриран подлакътник и жабка с текстилно покритие
Предно импулсно електрическо стъкло откъм шофьора
Сенник от страната на пътника
Климатик
Поленов филтър

INTENS (включва ZEN и следните допълнения)
Предна и задна брони в цвета на шасито, сива предна решетка
Фарове за мъгла
Етажерка над шофьора
Круиз контрол
Кожен волан
Затъмнени странични стъкла
6-степенна механична предавателна кутия
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Опции за ниво LIFE
Релси за багажник на покрива
Климатик с поленов филтър
Лява остъклена плъзгаща се врата с отварящо се стъкло + регулираща се във височина и отопляема
седалка на шофьора
Централна конзола с интегриран подлакътник и жабка
Мрежа за придържане на багажа

Код

Цена с ДДС

BARTOI

450 лв

CA FIPOU

890 лв

COREHA PLGCVO
SGACHA

950 лв

CSRGAC
FIRBAG

R-link навигационна система с вграден 7'' тактилен дисплей и карта за Европа + Радио с Bluetooth, USB &
AUX на предния панел с управление от волана

200 лв
550 лв

PK6181 PRTBAG
RAD49A TCU0G2

1 750 лв

Ограничител на скоростта 90 км/ч

LVIT01

130 лв

Ограничител на скоростта 100 км/ч

LVIT02

130 лв

Ограничител на скоростта 110 км/ч

LVIT03

130 лв

Ограничител на скоростта 130 км/ч

LVIT04

130 лв

Лява остъклена плъзгаща се врата с отварящо се стъкло

PLGCVO

700 лв

Фарове за мъгла

PROJAB

280 лв

Метална защитна кора под двигателя

PROSC2

70 лв

Радио CD/MP3 + Bluetooth, USB & AUX, с управление от волана

RAD43A

400 лв

15'' алуминиеви джанти

RALU15 SSENJO

750 лв

Етажерка над шофьора

RANPAV

50 лв

Заден паркинг сензор със звукова сигнализация

RDPROX

450 лв

Интериорно огледало за следене на децата в купето

RETENF

50 лв

RV

250 лв

Текстилно покритие на товарното отделение

TAMOQT

50 лв

Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 180º с чистачка и отопление

2PAV18

250 лв

PM

530 лв

Круиз контрол

Цвят металик
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Опции за ниво ZEN
Мрежа за придържане на багажа
Ограничител на скоростта 90 км/ч
Ограничител на скоростта 100 км/ч
Ограничител на скоростта 110 км/ч
Ограничител на скоростта 130 км/ч

Код

Цена с ДДС

FIRBAG

550 лв
130 лв
130 лв
130 лв
130 лв

LVIT01
LVIT02
LVIT03
LVIT04

R-link навигационна система с вграден 7'' тактилен дисплей и карта за Европа + Радио с Bluetooth, USB &
AUX на предния панел с управление от волана
Фарове за мъгла
Метална защитна кора под двигателя
15'' алуминиеви джанти
Етажерка над шофьора
Заден паркинг сензор със звукова сигнализация
Интериорно огледало за следене на децата в купето
Круиз контрол
Автоматични фарове и чистачки + фарове за мъгла
Сгъваема седалка на пътника до шофьора + отделения за багаж на задните седалки
Отопление на седалката на шофьора
Кожен волан
Релси за багажник на покрива
Автоматичен климатик + автоматични фарове и чистачки + фарове за мъгла
Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала, ел. сгъваеми

PK6181 RAD49A
TCU0G2
PROJAB
PROSC2
RALU15 SSENJO
RANPAV
RDPROX
RETENF
RV
ALEVA PROJAB
AVTBAR PASESC
SGACHA
VLCUIR
BARTOI
CAREG ALEVA
PROJAB

1 750 лв
280 лв
70 лв
750 лв
50 лв
450 лв
50 лв
250 лв
510 лв
250 лв
250 лв
170 лв
450 лв
1 010 лв

RET05

120 лв

Затъмнени странични стъкла

VSTLAR

180 лв

Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 180º с чистачка и отопление

2PAV18

250 лв

PM

530 лв

Цвят металик
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Код

Цена с ДДС

Мрежа за придържане на багажа
Ограничител на скоростта 90 км/ч

FIRBAG
LVIT01

550 лв
130 лв

Ограничител на скоростта 100 км/ч

LVIT02

130 лв

Ограничител на скоростта 110 км/ч
Ограничител на скоростта 130 км/ч

LVIT03

130 лв
130 лв

Опции за ниво INTENS

LVIT04

R-link навигационна система с вграден 7'' тактилен дисплей и карта за Европа + Радио с Bluetooth, USB & AUX на предния панел с
управление от волана
Метална защитна кора под двигателя
15'' алуминиеви джанти
Заден паркинг сензор със звукова сигнализация

MAPSUP PK6181
RAD49A TCU0G2

1 290 лв

RDPROX

70 лв
750 лв
450 лв

RETENF

50 лв

AVTBAR PASESC

250 лв

Отопление на седалката на шофьора

SGACHA

250 лв

Релси за багажник на покрива
Автоматичен климатик + автоматични чистачки
Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала, ел. сгъваеми

BARTOI
RET05

450 лв
730 лв
120 лв

2PAV18

250 лв

PM

530 лв

PROSC2
RALU15 SSENJO

Интериорно огледало за следене на децата в купето
Сгъваема седалка на пътника до шофьора + отделения за багаж на задните седалки

CAREG ALEVA

Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 180º с чистачка и отопление
Цвят металик

Стандартна гаранция (3 години или 100 000 км)
Удължаване на стандартната гаранция до:
3 години

100 000 км
Стандартна

120 000 км
290 лв. (Y3K120)

150 000 км
690 лв. (Y3K150)

170 000 км
990 лв. (Y3K170)

200 000 км
1 350 лв. (Y3K200)

4 години

390 лв. (Y4K100)

490 лв. (Y4K120)

890 лв. (Y4K150)

1 190 лв. (Y4K170)

1 550 лв. (Y4K200)

5 години

690 лв. (Y5K100)

790 лв. (Y5K120) 1 100 лв. (Y5K150) 1 290 лв. (Y5K170)

1 750 лв. (Y5K200)
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛ

dCi 75 к.с.

Еконорма

dCi 90 к.с.

dCi 110 к.с.

Евро 6

Евро 6

Евро 6

1461

1461

1461

4/8

4/8

4/8

75 (55) @ 4000

90 (66) @ 4000

110 (81) @ 4000

180 @ 1750

200 @ 1750

240 @ 1750

Stop&Start система

да

да

да

ESM

да

да

да

BVM

BVM

BVM

5

5

6

Максимална скорост (км/ч)

150

160

170

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)

16,3

13,3

12,3

4,7
4,4

4,7
4,4

4,5
4,2

5

5

4,8

123

123

119

15"

15"

15"

3

Работен обем (см )
Брой цилиндри / клапани
Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин

ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ
Механична (BVM) / Автоматична (BVA)
Брой предавки

РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)
Смесен
Извънградски
Градски

CO2 ЕМИСИИ (г/км)
Емисии на CO2

КОЛЕЛА И ГУМИ
Джанти, съгласно оборудване

РАЗМЕРИ (мм)
Междуосие
Дължина
Ширина без / с огледала

2697
4282
1829 / 2133

Височина

1839

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

Код
неметалик
неметалик
неметалик
металик
металик
металик
металик
металик

QNG
719
KNU
CNB
KNG
GND
RNL
KNX

(не е наличен за ZEN, INTENS)
(не е наличен за ZEN, INTENS)

Дата на последна актуализация: 02.01.2019
Снимките са илюстративни. 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).
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.
Гаранция за срок от 3 години и пробег до 100 000 км., което настъпи първо.
Прилага се за нови автомобили с изключение на таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили.
Разходът на гориво и CO2 емисиите са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС.
Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.
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