RENAULT
KADJAR

to nejdůležitější
výrazný design

pohodlí

modularita

propojený
ekosystém

8 jízdních
asistentů

atletický vzhled

Design vyjadřující sílu, dynamické proporce, chromovaná maska
chladiče, přední světlomety LED ve tvaru C, 19" disky kol
z lehkých slitin… Kadjar je hrdý na svůj atletický vzhled.

1. posuvná loketní opěrka
2. vyhřívané sedadlo řidiče
s nastavitelnou délkou sedáku

1

nejlepší pohodlí

2

Moderní prostředí, dokonalá ergonomie, elegantní čalounění
a chromované prvky zvou k prožitku každého okamžiku na palubě.
Pohodlně se usaďte za volant vašeho SUV a buďte připraveni užívat si
ty nejnáročnější cesty. Elegantní palubní deska, podsvícená středová
konzola a všechny ovladače na dosah ruky zvou k dobrodružstvím
zcela nového rozměru. Vaše dojmy z cestování zlepšují také velké
držáky na kelímky, vstupy USB a rovněž posuvná loketní opěrka.

silné pocity

Benzínový přeplňovaný motor TCe 160 poskytuje dynamické zrychlení
a pohotové reakce za každých okolností. K dispozici je výhradně
s dvouspojkovou 7stupňovou automatickou převodovkou. Ve verzi
TCe 140 se v něm snoubí pohodlí a potěšení z jízdy. To vám umožňuje
si vaše vozidlo dokonale užívat, aniž byste za to platili vysokou
spotřebou. Motorizace Blue dCi 115 EDC nabízí dostatečný výkon
a točivý moment pro akceleraci, ideální partner do všech situací.
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1. objem zavazadlového prostoru 1 478 l
2. sklopná zadní sedadla
3. zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3 : 2/3
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schopnost
přizpůsobit se

Velké prostory se nacházejí rovněž uvnitř vozidla Kadjar. Po sklopení
zadních sedadel a předního opěradla spolujezdce získáte neobyčejný
zavazadlový prostor; horské kolo, batoh a výbava do přírody zde najdou
své místo. Dobrodružství, to ano, ale se vším, co je třeba k plnému zážitku!
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1. 7" dotyková obrazovka s mapou Evropy
2. zrcadlení chytrého telefonu přes
Apple Carplay™ a Android Auto™
3. multimediální systém R-Link 2
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intuitivní ovládání

Intuitivní dotyková obrazovka s úhlopříčkou 7" s multimediálním
systémem R-Link 2 poskytuje přístup k široké nabídce služeb, jako
například TomTom Traffic pro využívání nejlepších dopravních
informací v reálném čase. S Android Auto™ a Apple CarPlay™
se snadno dostanete k aplikacím ve svém chytrém telefonu, a to
přímo z centrální obrazovky. S aplikací My Renault, napojenou na
váš R-Link 2, využívejte inteligentní služby kdekoliv a kdykoliv.
Android Auto™ je značka společnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka společnosti Apple Inc.
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automatické přepínání dálkových/potkávacích světel

systém sledování mrtvého úhlu

Tento bezpečnostní systém funguje díky kameře nacházející se za čelním sklem.
Ta analyzuje světelný tok v závislosti na světelných podmínkách a na provozu.

Systém sledování mrtvého úhlu (aktivní od rychlosti 15 km/h) vás upozorňuje pomocí
světelných signálů na přítomnost vozidel, která nejsou vidět ve vašem zorném poli.

přední mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček

systém varování před opuštěním jízdního pruhu

Mlhové světlomety se rozsvěcí automaticky při manévrech za
nízké rychlosti. Zatáčky projedete naprosto bezpečně.

Systém upozorňuje řidiče v případě nechtěného přejetí plné podélné
čáry pomocí kamery nacházející se za čelním sklem.

8 asistentů pro řízení

Renault Kadjar je vybaven osmi
inovativními jízdními asistenty. Je si
jistý, slibuje vám bezpečnou cestu.

systém aktivního nouzového brzdění

automatické parkování

Detekuje vozidla jedoucí před vámi nebo blížící se ze stran, v případě nebezpečí
vaše vozidlo zastaví. V provozu nikdy nebylo tak bezpečně, ve dne i v noci.

Systém umožňuje jednoduše zaparkovat. O vyhledání místa pro stání a o zatáčení
se postará vaše vozidlo. Vám stačí jen obsluhovat plynový a brzdový pedál.

parkovací asistent vpředu a vzadu

systém rozpoznávání dopravních značek s varováním
o překročení povolené rychlosti

Radary usnadňují vaše manévrování tím, že pomocí zvukové a vizuální signalizace
upozorňují na blízkost překážek nacházejících se před a za vaším vozidlem.

Na přístrojovou desku dostáváte informace o omezeních rychlosti a výstrahu v případě
překročení stanoveného limitu díky kameře nacházející se za čelním sklem.

barvy

modrá Iron (ML)

červená Flamme (ML)

ML: metalický lak.
NL: nemetalický lak.
fotografie nejsou závazné.

bílá Nacré (ML)

šedá Highland (ML)

šedá Titanium (ML)

černá Étoilé (ML)

bílá Glacier (NL)

výbava

Zen
sériová výbava
pohodlí
• zadní sedadla s děleným
opěradlem 1/3 : 2/3 s funkcí
Easy Break
• hands-free karta Renault
pro bezklíčové odemykání
a startování
• dvouzónová automatická
klimatizace
• elektricky sklopná zpětná
zrcátka
• sedadlo řidiče manuálně
nastavitelné v 6 směrech
s manuálně nastavitelnou
bederní opěrkou

bezpečnost a řízení
• přední a zadní parkovací
senzory, zadní parkovací
kamera
• čelní, boční a hlavové airbagy
• systém varování před
opuštěním jízdního pruhu
• výstraha při překročení
rychlosti
• světelný a dešťový senzor
• poloautomatická parkovací
brzda
• tempomat s omezovačem
rychlosti
vnější vzhled
• anténa ve tvaru žraločí ploutve
• 17" disky kol z lehkých slitin,
design Aquilla s diamantovým
efektem
• přední mlhové světlomety
• zadní boční skla a zadní okno
tónované

vzhled interiéru
• látkové čalounění
• volant potažený umělou kůží
multimédia
• 2 vstupy USB vpředu, 2 vstupy
USB vzadu
• zásuvka jack
• multimediální a navigační
systém Renault R-Link 2
(navigační systém TomTom
s 7" kapacitním displejem
a mapovým pokrytím Evropy,
tuner DAB, hands-free
Bluetooth s funkcí audiostreamingu, podporuje
přehrávání formátů MP3, vstup
USB a jack, ovládání rádia
pod volantem, přístup k online
aplikacím)
• multifunkční přístrojový štít,
7" displej TFT

Intens (Zen+)
sériová výbava
pohodlí
• výdechy klimatizace pro místa
vzadu
• elektrochromatické vnitřní
zpětné zrcátko
bezpečnost a řízení
• automatické přepínání
dálkových světel
• přední mlhové světlomety LED
s chromovaným orámováním
• systém sledování mrtvého
úhlu
• aktivní nouzové brzdění mimo
město

vnější vzhled
• chromované podélné střešní
lišty
• chromovaná maska chladiče
• 19" disky kol z lehkých slitin,
design Yohan
• specifická přední a zadní
ochrana spodku vozidla, šedá
Adamantium
vzhled interiéru
• kombinace látkového
čalounění s koženkou, tmavě
šedá Intens

Android Auto™ je značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je značka společnosti Apple Inc.

čalounění

látkové, tmavě šedé (Zen)

kombinace látka / umělá kůže (Intens)

disky kol

17" disky kol z lehkých slitin Aquilla

19" disky kol z lehkých slitin Yohan

příslušenství

1. 18" disky v barvě šedá Gun Metal, paket pro
rozšíření blatníků, chromované krytky
zpětných zrcátek, prahy. Přetvořte
lehkomyslnou povahu svého SUV pomocí
našeho designového příslušenství.
Myslete také na pohodlí, namontujte prahy
pokryté protiskluzovým povrchem.
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2. Výklopné tažné zařízení.
Díky zasouvacímu tažnému zařízení
vezměte své horské kolo na víkend
nebo připojte přívěs. Když se nepoužívá,
nenarušuje vzhled vašeho vozidla, během
několika vteřin se stane neviditelným.

3. Modulární ochrana zavazadlového
prostoru easyflex. Neklouže a je
nepropustná, je nezbytná pro ochranu
zavazadlového prostoru vašeho
vozidla při přepravě rozměrných
a znečištěných předmětů.

4. Indukční dobíječka chytrého telefonu.
Ideální pro dobíjení vašeho mobilního
telefonu za jízdy ve vozidle jednoduše
položením na dobíjecí podložku.

5. Sklopný stolek. Dokonalý, abyste si
vychutnali kávu nebo odložili své věci.

více informací naleznete v brožuře příslušenství Kadjar.
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rozměry a objemy

14°

14°

905

910

2 076
1 613

219

25°

17°

913

2 646

930

1 556

4 489

1 480

1 836

1 455
1 099

1 542
Objem zavazadlového prostoru (dm3)
Objem zavazadlového prostoru
Maximální objem zavazadlového prostoru

rozměry v (mm).

472
1 478

služby

Jsme vždy na vaší straně, abychom vám usnadnili
život a ušetřili čas na údržbu vašeho vozidla
Renault: nabídky a schůzky online, balíčky, smlouvy
na údržbu, pojištění a asistence, osobní program
My Renault… Využijte výhod našich jednoduchých
a rychlých řešení šitých na míru podle vašich potřeb.
vaše první kroky
Všechny potřebné informace najdete:
– na našich webových stránkách, na nabídce
produktů/služeb/financování, na schůzce za účelem
zkušebních jízd,
– v naší obchodní síti, při schůzkách s našimi
obchodními a technickými týmy.
Renault Servis, 100% pokrytí
Chraňte se před neočekávaným prostřednictvím
našich rozšířených záruk, pojistných smluv
a asistence Renault, které jsou tu vždy pro vás.
My Renault, každodenní partner
Užijte si výhody personalizovaného webového
účtu, zejména pokud jde o rady, nabídky, exkluzivní
výhody, připomenutí programu údržby, vaše
nadcházející schůzky atd.
Renault Servis, žádné problémy s údržbou
Naše smlouvy na údržbu Renault Servis vám
nabízejí výhody balíčku „all inclusive“ na míru.
příslušenství, vaše vozidlo Renault na míru
Naše řada příslušenství obsahuje vše, co
potřebujete, aby vaše vozidlo bylo ještě
atraktivnější, praktičtější, pohodlnější a více
přizpůsobené.

sestavte si a objednejte Renault Kadjar na www.renault.cz
Bylo uděláno vše pro to, aby obsah této publikace byl přesný a aktuální k datu vydání. Tento dokument byl vytvořen na základě nulté série nebo prototypů. V rámci politiky trvalého zdokonalování si Renault vyhrazuje
právo kdykoliv provést úpravy popsaných a uvedených specifikací, vozidel a příslušenství. Tyto úpravy Renault svým autorizovaným prodejcům sdělí v co nejkratší lhůtě. Verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi
jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého autorizovaného prodejce. Z technických a polygrafických
důvodů se mohou barvy uvedené v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karosérie nebo materiálů použitých v interiérech vozidel. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této publikace nebo její části
v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.
CZ 1221

Autorská práva k fotografiím:
– vytištěno v EU – říjen 2021.
Renault s.a.s. akciová společnost s kapitálem 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tel.: 0806 00 20 20.
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