
Renault KADJAR
Új





Kalandokra tervezve



Sportos dizájn
Az Új Renault KADJAR, amely vonalvezetésében 
egy igazi városi terepjáró, büszkén viseli kalandor 
külsejét és erőteljes dizájnelemeit. Egy eredeti 
személyiség tükreként hangsúlyos a LED fényszórók 
által közrefogott, krómozott lökhárító. Hátul a 
ködlámpák mutatják: jöhet por, köd, szitáló eső.... 
semmi nem áll az útjába. Az új első és hátsó 
lökhárító betétekkel és a 19’’-os könnyűfém 
felnikkel egyből felismerhetővé válik az Új Renault 
KADJAR. A cápauszony antenna ötvözi a tökéletes 
aerodinamikát és az egyedi stílust. 







Kényelmes terep
Fedezze fel terepjárója belső kényelmét! A modern 
környezet, a tökéletes ergonómia, az új kárpitozás 
és a krómozott díszítések mind arra ösztönöznek, 
hogy minden fedélzeten töltött pillanat bensőséges 
legyen. Miután kényelmesen elhelyezkedett városi 
terepjárója kormányánál, máris készen áll, hogy a 
kihívást jelentő utakat is élvezettel tegye meg. Az 
új megjelenésű műszerfal, a hátulról megvilágított 
középkonzol és a számos újragondolt részlet 
mind arra biztatnak, hogy új irányból közelítsen 
a kalandok felé.



Társ a kalandokhoz







Készen áll a nagy 
felfedezésekre
Az Új Renault KADJAR nagy lendülettel veti 
magát a terepre is. Eltökélt kalandorként jól 
alkalmazkodik a különböző útviszonyokhoz azáltal, 
hogy pillanatok alatt tud váltani a különböző 
meghajtási módok között: 2WD, Lock vagy 
Auto*. Rendkívüli tapadásával, krómozott oldalsó 
védőelemeivel valamint az első és hátsó lökhárító 
betétekkel a legnehezebb utakon és a mindennapos 
körülmények között is otthon érezheti magát. Az 
intenzív élmények garantáltak...

Intuitív 2WD/4WD kapcsoló* 
Elegendő csak elfordítania a kapcsolót és az autója 
máris az útviszonyoknak megfelelő meghajtással 
közlekedik. Három választható lehetőség:

- 2WD : két elsőkerék-hajtás
- Lock: folyamatos négykerék-hajtás
- Auto: automatikus választás a 2 vagy 4 kerék 

meghajtás között az útviszonyoknak megfelelően

*kizárólag dízel motorok esetén, 2019-től.





Alkalmazkodóképesség
Az Új Renault KADJAR belsejében jellemzőek a 
tágas terek. Egyetlen mozdulattal ledönthetőek 
a hátsó ülések és az első utasülés háttámlája, 
amivel jelentős méretű rakodóhelyet nyerhet, 
ami a csomagtartó padlózatának magas pozícióba 
történő állításával még jobban kihasználható.
Hegyikerékpár, hátizsákok, túrafelszerelés vagy 
egy hétvégi bevásárlás? Nem gond. Elöl a nagyobb 
pohártartók, hátul pedig a klíma szellőzők és az USB 
csatlakozók teszik még kényelmesebbé az utazást. 
Ami pedig Önt illeti: helyezkedjen el kényelmesen 
a fűthető, állítható hosszúságú ülésében, mellette 
a csúsztatható könyöktámasszal, és élvezze a 
legnagyobb kihívást jelentő utakat is.



A világ egyetlen 
karnyújtásra
Az új központi vezérlő konzolba integrált 
multimédiás rendszer 7’’-os érintőképernyője 
különlegesen ergonomikus és intuitív. 
Az online kapcsolattal rendelkező R-LINK2 
szolgáltatások széles választékához nyújt 
hozzáférést, mint például a TomTom Traffic*, 
amivel a legjobb valós idejű úti információkhoz 
juthat hozzá. Az R-LINK2 optimálissá teszi az 
életet a fedélzeten, és egy letisztult, egyszerű és 
személyre szabott multimédiás élményt nyújt.

További információt a www.renault-multimedia.com oldalon talál.
* Adott országokban és korlátozott időtartamra.







Páratlan kezelhetőség
Az Új Renault KADJAR segít, hogy az összes 
kalandja biztonságban teljen, ugyanis 2 kamera, 
12 szenzor és egy radar folyamatosan figyel a 
környezetére. A sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszer azonnal jelez, hogy kapcsolja be az 
irányjelzőket, amint véletlenül átlépné a 
felezővonalat. A sebességkorlátozó táblákat 
felismerő rendszer felhívja a figyelmét, 
ha véletlenül a megengedett sebességnél 
gyorsabban hajtana. Parkolna? Az Easy Park 
Assist igény szerint átveszi az irányítást és 
elvégzi a szükséges manővert. Az Új Renault 
KADJAR fedélzetén egy igazán nyugodt vezetési 
élménynek lehet a részese.



Erőteljes élmények
Minden út megnyílik Ön előtt. Az új TCe 160 
turbós benzimotor teljeménye páratlan vezetési 
élménnyel társul. A 160 lóerőt 6 sebességes 
manuális vagy 7 sebességes automata váltóval 
kezelheti, mint ahogy a TCe 140-es motor esetében 
is, a komfortos és kényelmes vezetés érdekében. 
Két motorunk lehetővé teszi, hogy az Új Renault 
KADJAR minden előnyét kihasználja, gazdaságos 
fogyasztás és üzemeltetés mellett.
A Blue dCi 115 lóerős motorja rendelkezik egy 
olyan funkcióval, aminek a segítségével extra 
teljesítményt és nyomatékot érhet el gyorsításkor. 





SZÍNEK

Ferrit kék (TE)

Lángvörös (TE) Kozmoszkék (TE)

Smaragdzöld (TE)

TE: metálfény. OV: opálos lakkozás. A fényképek csak tájékoztatásul szolgálnak. 



Jégfehér (TE)

Highland szürke (TE)Gyöngyházfehér (TE)

Fekete gyémánt (TE)Titánium szürke (TE)



Felszereltségi szintek

Biztonság és vezetés
• ABS vészfékasszisztenssel
• ESC menetstabilizátor ASR-rel
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer
• Állítható vezető- és utasoldali frontlégzsák 

(Kikapcsolható utasoldali légzsák)
• Vezető- és utasoldali oldallégzsákok elöl 

mellkas-has védelemmel
• Függönylégzsákok elöl és hátul
• Direkt keréknyomás ellenőrző rendszer
• Sebességszabályozó és -korlátozó 
• Eco üzemmód
• 7’’ színes TFT műszeregység
• Isofix rögzítési rendszer a hátsó oldalsó 

üléseken
• Riasztó előkészítés

• Automata fényszóró-vezérlés
• Full LED nappali menetfény (LED fényszórók, 

kanyarodásjelzők és ködlámpák)
• Hárompontos biztonsági öv a hátsó 

üléssorban
• Defektjavító készlet

Külső megjelenés
• Fekete díszítésű első és hátsó gallytörő 

rácsok
• Külső kilincsek a karosszéria színében
• Króm díszítés az oldalsó ablakok körül
• 16’’-os keréktárcsák dísztárcsával

Belső megjelenés
• Magasságban és mélységben állítható 

kormányoszlop
• Sötét szénszürke üléskárpit
Komfort
• 4 elektromos impulzív ablakemelő
• Csúsztatható középső könyöktámasz az első 

üléseknél
• 1/3-2/3 arányban osztott hátsó üléstámlák
• Manuális klímaberendezés
• Elektronikus parkolófék
• Állítható magasságú vezetőülés
• 3 gombos indítókulcs
• Manuálisan behajtható külső tükrök
• Magasságban állítható első fejtámlák
• 3 magasságban állítható hátsó fejtámla

Multimédia
• Rádió CD MP3, Bluetooth® 4 hangsugárzóval 

+ 2 hangszóróval
• 1 USB-csatlakozó és 1 jack-csatlakozó az első 

üléseknél

LIFE



Biztonság és vezetés
Hátsó parkolóradar

Külső megjelenés
• Ködfényszórók elöl
• Króm díszítés az oldalsó védőelemeken
• 17’’ könnyűfém keréktárcsák

Komfort
• Automata Renault Kártya
• Vezetőülés deréktámasszal
• Elektromosan behajtható külső tükrök
• Megvilágított vezető- és utasoldali 

piperetükrök

Multimédia
• Rádió + 2 mélynyomóval
• 2 USB-csatlakozó a hátsó helyeken

ZEN (LIFE+)



Felszereltségi szintek

Biztonság és vezetés
• Első parkolóradar
• Eső- és fényérzékelő
• Sebességtúllépés jelző
• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• Automata távolsági fényszóróvezérlés

Külső megjelenés
• Krómozott lökhárító
• Speciális első és hátsó gallytörő rácsok
• Krómozott első ködlámpa
• Krómozott tetőcsomagtartó
• Cápauszony antenna
• Visszapillantó tükrök alatti kilépőfény
• Sötétített hátsó-oldalsó ablakok
• 18’’ könnyűfém keréktárcsák

Belső megjelenés
• Középkonzolról változtatható utastér-

világítás
• Bőrkormány
• Bőr és szövet kombinációjú kárpitozás

Komfort
• Kétzónás automata klíma
• Meghosszabbítható ülőfelület az első 

üléseknél
• Az  utasülés támlája előredönthető asztalka 

pozícióba a magasság állításával
• Elektrokróm belső tükör
• „Easy Break“ hátsó üléstámlák
• Szellőzők a hátsó üléssorban

Multimédia
R-LINK 2 multimédia rendszer, 7’’ kapacitív 
érintőképernyő, navigáció teljes Európa-
térképpel, Bluetooth® telefonkihangosító 

INTENS (ZEN+)



16” Pragma

17” Evado

17” Aquila

18” Fleuron

Kárpitozás

Sötét bőr és szövet kárpitozás

Világos bőr kárpitozásSötét bőr kárpitozás

Sötét szövet kárpitozás

Keréktárcsák





Méretek



Tartozékok

1.



1. Emelje ki terepjárója vakmerő természetét azzal, hogy 
antracit szürke 18’’-as, acélkék közepű keréktárcsákkal, 
a karosszéria védelmét szolgáló kerékjáratív burkolattal, 
illetve krómozott visszapillantó tükör borítással 
szereli fel… Gondoljon a kényelemre is, és használjon 
csúszásmentes bevonatú fellépőket. Pratikus, hogy 
teljes mértékben élvezhesse terepjárós kirándulásait!

2. Vigye magával kerékpárját a hétvégére, vagy 
vontasson utánfutót a behúzható vontatóhorog 
segítségével. A fennmaradó időben pedig autója 
megtartja az új Renault KADJAR dizájnját, hiszen a 
vonóhorog pillanatok alatt láthatatlanná válik. (szerszám 
nélkül leszerelhető vonóhorog is elérhető).

3. Ahhoz, hogy a csomagtér minden körülmények 
között, piszkos tárgyak szállítása esetén is megőrizhesse 
eredeti állapotát, válassza az Easyflex csomagtér 
szőnyeget Alakítható, csúszásmentes és vízhatlan, 
befedi a csomagtartó teljes felületét. A vezető rész 
tisztán tartása érdekében pedig válasszon textil- és 
gumiszőnyegek egész skálájából.

4 és 5. Elszökhetünk egy hétvége idejére úgy, hogy 
nem kell lemondanunk mindarról, ami kellemessé teszi 
a mindennapi életet: egy kihajható asztalkára helyezett 
kávéstermosz vagy egy indukciós okostelefon-töltő, 
hogy biztosítva legyen a csatlakozás bármilyen hosszú 
is az expedíció. 

2.

4.

3.

5.







Ismerje meg az Új Renault KADJAR-t! 
www.renault.hu

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus RENAULT előszériák és prototípusok alapján készült. A nyomtatási technikák korlátai miatt a 
jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. 
A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. Az feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz 
legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely 
részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a WLTP 
eljárás alapján történik, amely egy új eljárás a tüzelőanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért tüzelőanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb a korábban használt 
ún. új európai menetciklusban (NEDC) mért értékeknél. Az összehasonlíthatóság érdekében és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a WLTP eljárás szerint mért értékek az NEDC rendszerbe lettek visszaszámítva (NEDC-BT). Bővebb információkért keresse 
fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A garancia 5 év azonban legfeljebb 100 000 km elérésig érvényes. A garancia 
pontos feltételeit a Renault Általános Szerződési Feltételek között található Renault Jótállási Feltételek tartalmazzák.
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A Renault ajánlásával


