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Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за
постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските представители на Renault
се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар)
може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен Търговски представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ
цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да
е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Renault.
автори на фотографиите: - / ADAGP, Париж 2020, Kern + Associes urban planners, френски производител на циментови плочи от 1910 г., David Dalichoux, носител на наградата Meilleur ouvrier de France Благодарности:
Le Casier Français - отпечатано
в ЕО – август, 2021.
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Новото Renault Kangoo Van:
иновативно отваряне и полезни технологии

товарен обем до 3,9 м3 - дължина на товарене до 3 м

Open sesame
by Renault®
Сблъсквате ли се с предизвикателството да
паркирате и после лесно и да разторварите?
С „Open sesame by Renault®“ - странично
отваряне от почти 1,45 м без централна
колона, сгъваеми преграда и пътническа
седалка за товарене и разтоварване на
големи предмети, достигате товарите си дори
когато достъпът до задните врати е ограничен.
Налично с плътна или сгъваема преграда,
Renault Kangoo Van ще отговори на всичките
ви нужди: 3-те предни седалки са идеални за
пътуване в група. Централната облегалка
може да бъде сгъната и съдържа масичка. В
товарния отсек сгъваем вътрешен багажник на
тавана и над пътническата седалка улеснява
транспортирането на дълги предмети, като
същевременно освобождава място на пода. С
товарен обем от 3,3 м3 до 3,9 м3 товарната зона на
новото Renault Kangoo Van разполага с изобилие
от пространство за оборудване и стоки.
3 предни седалки и масичка

easy inside rack

Open sesame by Renault®: странично отваряне от 1,45 м

карта „Свободни ръце“

индукционно зарядно устройство

технологии за
професионалисти
Когато сте взискателен професионалист, нямате
време за губене!
Заключвате или отключвате и стартирате вашето
Renault Kangoo Van с картата „Свободни ръце“.
Дори не е необходимо да е в ръцете ви. Зареждате
своя смартфон, докато шофирате, с помощта на
индукционното зарядно устройство. 8-инчовата
мултимедийна система Easy Link поддържа
репликация на смартфона, за да можете лесно да
преглеждате своите съобщения или да проведете
разговор. Тя ви позволява също да използвате
навигация с автоматична актуализация на
картите, информация за трафика и цените на
горивата. За още по-голяма безопасност можете
да виждате какво се случва зад вашето Renault
Kangoo Van благодарение на постоянния асистент
за обратно виждане.
мултимедийна система Easy Link с 8-инчов екран

постоянен асистент за обратно виждане и стойка за смартфон

1. планирайте зареждането и затоплете купето
дистанционно чрез приложението My Renault

новото Kangoo Van
E-Tech 100% електрическо,
без компромис
Иновативен страничен отвор Open Sesame® от Renault , модулен
интериор, вградена навигация, 3-местна предна седалка с мобилен
офис – вземете всички иновации и предимства на Kangoo Van,
докато се наслаждавате на E-Tech 100% електрическа версия.
Предварително затоплете купето или стартирайте климатика с
програмируема температура чрез системата Easy Link или направете
това дистанционно с приложението My Renault*, докато зареждате
автомобила си. Започнете деня си с напълно заредена батерия и
готов за работа автомобил.
* в зависимост от версията.
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1. порт за зареждане
2. арматурно табло с персонализиран 10” дигитален екран
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300 км
автономен пробег
С изцяло новото Renault Kangoo Van E-Tech 100% електрическо, се
насладете се на автономия до 300 км за ежедневните ви пътувания.
При шофиране, три режима на регенеративно спиране разширяват
обхвата на на вашия автомобил чрез възстановяване на енергията
винаги, когато забавяте или спирате. Лесно зареждате Вашият
автомобил със зарядно устройство от 11 kW. Свържете Renault Kangoo
Van E-Tech 100% електрическо към стандартнo Wall box зарядно
устройство, за да максимизирате пробега за 3 часа 50 минути.
Липсва време? Тогава изберете 22 kW 80 DC версия*: 30 минути са
достатъчни, за да ви осигурят 170 км автономия!
* с опция за бързо зареждане от 80 kW.
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Renault Kangoo Van, оборудвано като работилница

улеснено шофиране и увеличена безопасност
Улеснете работата си и действайте при най-добрите възможни условия благодарение на новото
Renault Kangoo Van. Набор от полезни и интелигентни системи в помощ на водача улесняват вашите
пътувания и маневри и ги правят по-безопасни.

Асистентът за обратно виждане с дигитален екран - на
мястото на огледалото за обратно виждане - ви позволява да
виждате това, което вижда камерата, инсталирана в задната
част на вашия автомобил.

Предупреждението за наличие на обект в „сляпата“ точка на
автомобила - активно при скорост между 30 км/ч и 140 км/ч - ви
известява чрез предупредителни светлинни индикатори за
всяко превозно средство, което не се вижда в страничното
огледало.

Широкоъгълно огледало в сенника от страната на пътника
подобрява видимостта и ви позволява да ограничите ефекта
на „слепите“ точки при разклонения на пътя.

Камерата за обратно виждане ви предоставя видимост
назад върху екрана на Easy Link или огледалото за обратно
виждане, когато включите задна предавка. Размерът на
изображението прави маневрирането по-лесно и побезопасно.

Асистентът за придържане в лентата, активен между 70 км/ч и
160 км/ч, коригира волана, за да върне автомобила обратно в
лентата, ако пресечете непрекъсната или прекъсната линия
без подаден мигач.

Асистентът за стабилност на ремаркето спомага да
поддържате своята траектория при теглене на ремарке.
Системата намалява люлеенето без да ограничава
скоростта и подобрява пътното поведение при трудни
условия с наличие на страничен вятър или когато
състоянието на пътя е лошо.

Функцията за зониране заключва/отключва или предните
врати, или товарния отсек.

Системата за увеличено сцепление Extended Grip ви
позволява да шофирате при всякакви метеорологични
условия върху различни терени (кал, листа, лоши пътища
и др.) Системата комбинира електронен контрол на
стабилността (ESC) и всесезонни гуми с цел подобрена тяга и
е налична при скорост до 50 км/ч.

Системата за самопаркиране Easy Park Assist ви позволява
да паркирате лесно. Автомобилът ви намира паркомясто и го
заема самостоятелно. Вие само наблюдавате.

Активният спирачен асистент открива превозни средства,
пешеходци и велосипедисти отпред и отстрани и спира
автомобила в случай на опасност. Шофирането в града
никога не е било толкова безопасно - и през деня, и през
нощта.

Цветова палитра на Renault Kangoo Van
Ледниковобял (неметалик)

Тъмносив „Urban” (неметалик)

Черен (металик)

Сив „Highland” (металик)

Сив „Oyster“ (металик)

Червен „Carmine“ (металик)

гама от специални цветове е налична при запитване
снимките имат илюстративен характер

аксесоари

1.

2.

3.

4.

5.

1. Първокласна дървена облицовка. Първокласната
дървена облицовка, арките на колелата и
страничните стени защитават товарния отсек
на Renault Kangoo Van, като същевременно
осигуряват вашата безопасност.
2. Алуминиев багажник на покрива. Транспортирате
до 100 кг оборудване на покрива на автомобила по
лесен и безопасен начин.
3. Теглич тип „лебедова шия“. Лесен за монтиране,
този теглич ви позволява да теглите ремарке,
така че да можете да вземете със себе си всичко
необходимо за работата.
4. Гумени стелки. Защитете пода на пътническата
зона с лесни за поддържане, водоустойчиви гумени
стелки.
5. Предни и задни калобрани. Защитете долната част
на каросерията на вашето Renault Kangoo Van от
кал и камъчета.

Renault Pro+

Renault Pro+,
експертната марка
Renault присъства на пазара на лекотоварни автомобили (LCV)
повече от столетие и се стреми да предоставя на своите бизнес
клиенти подходящи и иновативни решения в сферата на продуктите
и услугите. Затова решихме да създадем Renault Pro+, експертна
марка, предназначена за всички потребители на лекотоварни
автомобили. Всички модели (Express, Kangoo, Trafic, Master) са
предназначени да улесняват живота на бизнес клиентите. В
рамките на мрежата Renault определени търговски обекти са
Renault Pro+ специалисти. Със своята мрежа от одобрени компании,
извършващи трансформации на автомобили, Renault Pro+ е в
състояние да осигури точно това, което търсите. Като ваши колеги
ние разбираме от какво се нуждаете.
Специалисти на ваше разположение
Специализиран търговски представител за лекотоварни
автомобили
Специален съветник за следпродажбено обслужване
Зона за прием, запазена за бизнес клиентите
Улеснен избор
Пълна гама от изложени лекотоварни автомобили
Тестдрайв без уговорена среща
Ценови предложения в рамките на 48 часа, включително за
трансформирани автомобили
Гарантирана мобилност
Удължено работно време на сервизи
Обслужване в рамките на 8 часа, без необходимост от уговорена
среща
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