HELT NY

RENAULT
KANGOO VAN
& EXPRESS VAN

helt ny Renault Kangoo Van
indledning og nyttige teknologier

lastvolumen op til 3,9 m3 - lastlængde op til 3 m

HELT NY RENAULT
KANGOO VAN:
open Sesame!
Arbejder du i byen? Er det en udfordring at
parkere, så du stadig har adgang til dine ting
i varerummet? Den HELT NYE RENAULT KANGOO
VAN har løsningen! Den er udstyret med den
helt nye Open Sesame by Renault-funktion,
som vil revolutionere din arbejdsdag. Med
en sideåbning på over 1,4 m kan du læsse
store genstande af og på, selv om du har
begrænset adgang til bagdørene.
Med fast og vipbar adskillelse opfylder
den HELT NYE KANGOO VAN dine behov i
˛˩˘˥˗˔˚˘ˡʡʼ˩˔˥˘˥˨ˠˠ˘˧˚˜˩˘˥˘ˡЄ˘˞˦˜˕˘˟
reol i loftet og over passagersædet
mulighed for at transportere lange og store
genstande, uden at de optager plads på
varerumsbunden. Udstyr og varer placeres
nemt i varerummet i den HELT NYE KANGOO
VAN, som har en varerumsvolumen på
mellem 3,3 m³ og 3.9 m³.
3 forsædepladser og klapbord

praktisk reol

Open sesame by Renault®: 1,45 m åbning i siden

håndfrit kort

induktionsoplader

HELT NY RENAULT
KANGOO VAN,
teknologi til tjeneste
for fagfolk
Der er ingen tid at spilde for rigtige
fagfolk. Takket være den induktive
smartphoneoplader kan du oplade din
telefon nemt og trådløst, mens du kører.
Den HELT NYE KANGOO VANs EasyLink
8” multimedieskærm byder også på
smartphonespejling, så du kan læse dine
beskeder eller foretage opkald. Den giver
dig også adgang til onlinenavigation
med automatisk opdatering af kort,
˧˥˔Ѓ˞˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ˘˥ˢ˚˕˥̸ˡ˗˦˧ˢ˙ˣ˥˜˦˘˥ʡʡʡ
Og for at du kan opleve endnu større
køreglæde, er der placeret en digital skærm
ved bakspejlet, så du kan se billederne fra
kameraet bag på din HELT NYE KANGOO VAN
på mellemlang og lang afstand (billede 1).
Nu er det endelig muligt at få komplet ro i
sjælen bag rattet i en varebil.
Easy Park Assist-systemet (billede 2) foretager
parkeringsmanøvrerne for dig ved hjælp af
sensorer, der registrerer parkeringsbåsens
udseende og udmåler den tilgængelige
plads.
easylink-multimediesystem med 8” skærm

permanent assistent til udsyn bagud og smartphoneholder

den effektive og praktiske
helt nye Renault Express Van

180°-åbning

HELT NY RENAULT
EXPRESS VAN,
ganske enkelt
effektiv
Er du først lige ved at starte din virksomhed?
Er du på udkig efter en praktisk og funktionel
varebil? Så er den HELT NYE RENAULT EXPRESS VAN
den helt rigtige bil for dig!
Skydedørene i siderne har en rekordstor åbning
på 716 mm, så du har nem adgang til bilen.
Med asymmetriske bagdøre, der åbner
180°, en varerumsvolumen på 3,3 m³ og en
læsselængde på 1,91 m med fast adskillelse
byder den HELT NYE EXPRESS VAN på det bedste
forhold mellem læsselængde og bilens
samlede længde. Du kan medbringe op til
3,7 m³ varer takket være en vipbar netadskillelse
og det nedklappelige passagersæde.
Den HELT NYE EXPRESS VAN er ganske enkelt den
rette bil for dig.
lastlængde på 1,91 m og 2 skydedøre i siderne

sideåbning på 716 mm og en lastvolumen på op til 3,7 m3

lukket opbevaringsrum over rattet

HELT NY RENAULT
EXPRESS VAN, en
praktisk tilgang
Vil du gerne have effektivitet i din hverdag?
Den HELT NYE EXPRESS VAN har vigtigt og
praktisk udstyr. Indvendigt fremhæver det
strømlinede instrumentpanel den rummelige
passagerkabine. Gør din hverdag nemmere
med den HELT NYE EXPRESS VANs mange
smarte features og førerassistentsystemer
som eksempelvis vidvinkelspejlet (billede 1),
som takket være det store konvekse spejl i
solskærmen i passagersiden giver bedre
udsyn, så du kan se alt, hvad der er skjult
bag adskillelsen – især i vejkryds. Advarsel
om biler i den blinde vinkel (billede 2) er
aktiv mellem 30 km/h og 140 km/h, og
systemet advarer dig automatisk om biler
i nærheden, der ikke kan ses i sidespejlet.
Dermed reducerer disse to funktioner risikoen
i forbindelse med de blinde vinkler. Du får
adgang til en række opbevaringsrum og
den nyeste teknologi med induktiv oplader og
Easy Link-multimediesystem med 8” skærm og
smartphonespejling.
induktionsoplader

handskerum

opbevaringsrum i loftet, smartphonespejling og assistent til udsyn bagud

Kangoo Van mobilt værksted

din skræddersyede,
praktiske bil
Er du tekniker? Så kan du udstyre din bil
som et mobilt værksted. Handler du med
fødevarer? Så kan du vælge en kølebil
til transport af frugt og grønt. Gartner,
anlægsgartner, lokal myndighed? Tal med
din lokale ombygger, så du får den Express,
som lige passer til dig og som opfylder dine
professionelle krav
Express Van mobilt værksted

nemmere kørsel og øget sikkerhed
Gør dit arbejde lettere, og få de bedst mulige arbejdsforhold med den helt nye Renault Kangoo
Van og den helt nye Renault Express Van. Når du sidder bag rattet, gør en række nyttige og
gennemtænkte førerassistentsystemer din kørsel og dine manøvrer nemmere og mere sikre.

Kangoo Van – billeder

Assistent til udsyn bagud via en digital skærm – i stedet for
bakspejlet – giver dig mulighed for at se, hvad kameraet bag
på din bil ser.

Advarslen om biler i den blinde vinkel, aktiv mellem 30 km/h
og 140 km/h, advarer dig om biler i nærheden, der ikke kan ses
i sidespejlet.

Et konvekst vidvinkelspejl i solskærmen i passagersiden
forbedrer udsynet og begrænser de blinde vinkler ved
vejforgreninger.

Bakkameraet sender et billede af området bag bilen til Easy
Link-skærmen eller bakspejlet, når du sætter bilen i bakgear.
Størrelsen gør det nemmere og mere sikkert at manøvrere.

* Kun på Kangoo Van

Vognbaneassistent*, aktiv mellem 70 km/h og 160 km/h,
foretager korrigerende styreindgreb for at få bilen tilbage i sin
vognbane, hvis du krydser en fuldt optrukket eller stiplet linje
uden at tænde blinklyset.

Vogntogsstabilisering hjælper dig med at blive på rette
kurs, når du kører med anhænger. Systemet reducerer
slingrebevægelser uden at begrænse hastigheden og
forbedrer kørselsstabiliteten under vanskelige forhold med
sidevind eller på dårlig vej.

Zonefunktion* låser/oplåser enten fordørene eller
varerummet.

Extended Grip-system giver dig mulighed for at køre under
alle vejrforhold i forskellige typer terræn (mudder, blade,
beskadigede veje, etc.).
Systemet kombinerer elektronisk stabilitetskontrol (ESC) og
helårsdæk for forbedret vejgreb, tilgængeligt op til 50 km/h.

Easy Park Assist* håndfrit parkeringssystem gør det nemt at
ˣ˔˥˞˘˥˘ʡʷ˜ˡ˕˜˟Ѓˡ˗˘˥˘ˡˣ˔˥˞˘˥˜ˡ˚˦˕̷˦ˢ˚˦˧ˬ˥˘˥˜ˡ˗˜˗˘ˡʡʷ˨
sidder godt.

Det aktive nødbremsesystem* registrerer køretøjer,
fodgængere og cyklister forfra eller fra siden og stopper bilen i
tilfælde af fare. Det har aldrig været mere sikkert at køre rundt
i byen, både om dagen og om natten.

carlab
farvepalet
ambiente
fælge
sædeindtræk
tilbehør
mål

Kangoo Van – farvepalet
Glacier White (CO)

Urban Grey (CO)

Metallic Black (MP)

Highland Grey (MP)

Oyster Grey (MP)

Carmine Red (MP)

CO = clearcoat opaque MP: metallak. Der fås mange forskellige specialfarver på forespørgsel. Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende.

Express Van – farvepalet
Glacier White (CO)

Urban Grey (CO)

Pearl Black (SEC)

Highland Grey (MP)

Comet Grey (MP)*

Iron Blue (MP)

* Kommer snart. CO = clearcoat opaque MP: metallak. Der fås mange forskellige specialfarver på forespørgsel. Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende.

Kangoo Van

Det vigtigste standardudstyr
Sikkerhed og førerassistentsystemer
ϧʴʵˆʛ˔ˡ˧˜˕˟ˢ˞˘˥˜ˡ˚˦˦ˬ˦˧˘ˠʜʞʸʵʴ
ʛˡ͊˗˕˥˘ˠ˦˘˔˦˦˜˦˧˘ˡ˧ʜ
ϧʹ˥ˢˡ˧˔˜˥˕˔˚˜˙͊˥˘˥˦˜˗˘ˡ
ϧ˅˘ˡ˔˨˟˧ˁ͊˗ˢˣ˞˔˟˗ʭ˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞ˡ͊˗ˢˣ˞˔˟˗˜˧˜˟˙̸˟˗˘
˔˙˘ˡ˨˟ˬ˞˞˘˘˟˟˘˥˩˘˗˔˞˧˜˩˘˥˜ˡ˚˔˙ˆ˂ˆʠ˞ˡ˔ˣˣ˘ˡ˧˜˟
ˡ͊˗ˢˣ˞˔˟˗ʛʤʤʥʠˢˣ˞˔˟˗ʜ
ϧʷ̸˞˥˘ˣ˔˥˔˧˜ˢˡ˦˦̸˧
ϧʸ˟˝˨˦˧˘˥˕˔˥˘ˢ˚˘˟ˢˣ˩˔˥ˠ˘˗˘˔˦˙̸˥˜˦˞˘˦˜˗˘˦ˣ˘˝˟˘
Kørsel
ϧˆ˧˔˕˜˟˜˧˘˧˦˔˦˦˜˦˧˘ˡ˧˜˧˜˟˙̸˟˗˘˔˙˦˜˗˘˩˜ˡ˗ʝ
ϧʸ˟˘˞˧˥ˢˡ˜˦˞˦˧˔˕˜˟˜˧˘˧˦˞ˢˡ˧˥ˢ˟ʛʸˆʶʜˠ˘˗
ʻ˜˟˟ˆ˧˔˥˧ʴ˦˦˜˦˧
ϧʹ˝˘˥ˡ˕˘˧˝˘ˡ˧˖˘ˡ˧˥˔˟˟̷˦ˠ˘˗˨˗˞˟˔ˣˣ˘˟˜˚ˡ͊˚˟˘
ϧʸ˖ˢʠ˜ˡ˗˦˧˜˟˟˜ˡ˚
Indvendigt design
ϧʼˡ˧˜ʠ˦̸˗˘˜ˡ˗˧˥̸˞
ϧʺ˨ˠˠ˜˕˨ˡ˗˕˘˞˟̸˗ˡ˜ˡ˚˜ˣ˔˦˦˔˚˘˥˞˔˕˜ˡ˘ˡ
ϧʼˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˘ˡ˛˘˗ˠ˘˗ˢˠ˗˥˘˝ˡ˜ˡ˚˦˧̸˟˟˘˥ˢ˚
ʦʟʨϣˠˢˡˢ˞˥ˢˠ˧˗˜˦ˣ˟˔ˬ
Udvendigt design
ϧʾˢ˙˔ˡ˚˘˥˙ˢ˥ˢ˚˕˔˚ʟ˨˗˩˘ˡ˗˜˚˘˗͊˥˛̷ˡ˗˧˔˚ˢ˚
˦˜˗˘˦ˣ˘˝˟˘˜˦ˢ˥˧ˠ˘˗ˡˢˣ˥˘˧˘˙˙˘˞˧
ϧʤʨϣʶ˔˥˧˘ˡʠ˛˝˨˟˞˔ˣ˦˟˘˥
ϧʵ˘˞˟̸˗˧˘˔˦ˬˠˠ˘˧˥˜˦˞˘˕˔˚˗͊˥˘

ϧʵ˘˞˟̸˗˧˦˞ˬ˗˘˗͊˥˜˛͊˝˥˘˦˜˗˘
ʛ˨˗˘ˡ˥˨˗˘˜˩˘ˡ˦˧˥˘˦˜˗˘ˢ˚˞˩˔˥˧ˣ˔ˡ˘˟˘˥ʜ
ϧʷˢ˕˕˘˟˧˘˛˔˟ˢ˚˘ˡ˙ˢ˥˟ˬ˚˧˘˥
ˢ˚ʿʸʷʠ˦˜˚ˡ˔˧˨˥˟ˬ˦
Udstyr til fagfolk
ϧʩ˥ˢ˧˘˥˘ˡ˗˘˙˔˦˧˚͊˥˘˟˦˘˦˥˜ˡ˚˘ˣ̷˕˨ˡ˗˘ˡˢ˚
ʧ˙˔˦˧˚˝ˢ˥˧˧˜˟˦˜˗˘ˣ˔ˡ˘˟˘˥ˡ˘
ϧʾˢˠˣ˟˘˧ˠ˘˧˔˟ˣ˟˔˗˘˘˟˟˘˥˗˥˘˝˘˟˜˚
˩˔˥˘˥˨ˠ˦˔˗˦˞˜˟˟˘˟˦˘ˠ˘˗ˡ˘˗˞˟˔ˣˣ˘˟˜˚˧
ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦̸˗˘ʛ˂ˣ˘ˡˆ˘˦˔ˠ˘˕ˬ˅˘ˡ˔˨˟˧̀ʜ
ϧʤʥˉʠ˦˧˜˞˗̷˦˘˜˩˔˥˘˥˨ˠ
ϧ˂ˣ˘ˡˆ˘˦˔ˠ˘˕ˬ˅˘ˡ˔˨˟˧̀ʛ˜ˡ˚˘ˡ˦˧ˢ˟ˣ˘ˠ˘˟˟˘ˠ
ˣ˔˦˦˔˚˘˥ˢ˚˦˜˗˘˗͊˥˘ˠ˘˗˘ˡ˟̸˦˦˘̷˕ˡ˜ˡ˚ˣ̷
ˢˣ˧˜˟ʤʟʧʨˠʜˠ˘˗˗˥˘˝˘˟˜˚˩˔˥˘˥˨ˠ˦˔˗˦˞˜˟˟˘˟˦˘
ˢ˚ˡ˘˗˞˟˔ˣˣ˘˟˜˚˧ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦̸˗˘ʛ˞˨ˡ˙ˢ˥˂ˣ˘ˡ
ˆ˘˦˔ˠ˘˕ˬ˅˘ˡ˔˨˟˧̀ʠ˩˘˥˦˜ˢˡ˘ˡʜ
Komfort
ϧʹˢ˥˟ˬ˚˧˘˥ˢ˚˩˜˦˞˘˥˘ˠ˘˗˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞˙˨ˡ˞˧˜ˢˡ
ϧ̗˕˘ˡ˧˛˔ˡ˗˦˞˘˥˨ˠ
ϧ˂ˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚˦˥˨ˠ˜˟ˢ˙˧˘˧ʛ˗ˬ˕˧ˢˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚˦˥˨ˠˢ˩˘˥
˙͊˥˘˥ʠˢ˚ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦̸˗˘˥ˡ˘ʜ
ϧˉ˔˥ˠ˘˦ˬ˦˧˘ˠ˜ˣ˔˦˦˔˚˘˥˞˔˕˜ˡ˘ˡˠ˘˗ˣˢ˟˟˘ˡЃ˟˧˘˥
ˢ˚˟˨˙˧˥˘˖˜˥˞˨˟˔˧˜ˢˡ˜˞˔˕˜ˡ˘ˡ
ϧˈ˗˞˟˔ˣˣ˘˟˜˚ˡ͊˚˟˘ˠ˘˗ʦ˞ˡ˔ˣˣ˘˥
ϧˀ˜˗˧˘˥˞ˢˡ˦ˢ˟ˠ˘˗˘ˡʤʥˉʠ˦˧˜˞˗̷˦˘ˢ˚˧ˢ
˗˥˜˞˞˘˩˔˥˘˛ˢ˟˗˘˥˘
ϧˉ˔˥˘˥˨ˠ˦˟ˬ˦
ϧʸ˟˥˨˗˘˥˙ˢ˥˔ˡ˜˙͊˥˘˥ʠˢ˚ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦˜˗˘ˡ
ϧʿ˨˞˞˘˧ˢˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚˦˥˨ˠˢ˩˘˥˥˔˧˧˘˧

Multimedier
ϧ˅˔˗˜ˢ˙ˢ˥˕˘˥˘˗˘˟˦˘ʛ˟˘˗ˡ˜ˡ˚˦ˡ˘˧ʞʷʴʵʠ˔ˡ˧˘ˡˡ˘ʞ
ʥ˛͊˝˧˧˔˟˘˥˘ʜ
Ekstraudstyr
ϧ˃˔˥˞˘˥˜ˡ˚˦˦˘ˡ˦ˢ˥˘˥˕˔˚
ϧʹ˥ˢˡ˧˔˜˥˕˔˚˜ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦˜˗˘ˡʟ˞˔ˡ˙˥˔˞ˢ˕˟˘˦
ϧˆ˜˗˘ʠˢ˚˛ˢ˩˘˗˔˜˥˕˔˚˦
ϧ˃˘˥ˠ˔ˡ˘ˡ˧˔˦˦˜˦˧˘ˡ˧˧˜˟˨˗˦ˬˡ˕˔˚˨˗
ϧˉˢ˚ˡ˕˔ˡ˘˔˦˦˜˦˧˘ˡ˧ˠ˘˗
˩ˢ˚ˡ˕˔ˡ˘˔˙˩˜˚˘˟˦˘˦˔˗˩˔˥˦˘˟
ϧʴˡ˛̸ˡ˚˘˥˧˥̸˞˦ˢˠ˦˧˔ˡ˗˔˥˗ˠ˘˗˟˘˗ˡ˜ˡ˚˦ˡ˘˧
ˠ˘˗ʤʦ˦˧˜˞˕˘ˡ
ϧʵ˔˞˞˔ˠ˘˥˔
ϧ˅˘ˡ˔˨˟˧˛̷ˡ˗˙˥˜˧˞ˢ˥˧ˠ˘˗˭ˢˡ˘˙˨ˡ˞˧˜ˢˡ
ϧʼˡ˗˨˞˧˜˩˦ˠ˔˥˧ˣ˛ˢˡ˘ˢˣ˟˔˗˘˥
ϧʹˢ˥˛͊˝˘˧ˡˬ˧˧˘˟˔˦˧
ϧˀ˔ˡ˨˘˟˧˩˔˥ˠ˘˦ˬ˦˧˘ˠˢ˚˞˟˜ˠ˔˔ˡ˟̸˚
ϧʾ˔˥˥ˢ˦˦˘˥˜˦˜˗˘˥˨˗˘ˡ˦˞ˬ˗˘˗͊˥
ϧʾ˔˥˥ˢ˦˦˘˥˜˦˜˗˘˥ˠ˘˗˥˨˗˘˥ʛ˕˘˞˟̸˗ˡ˜ˡ˚ˢ˚ʢ˘˟˟˘˥
˦˞ˬ˗˘˗͊˥˘˜˦˜˗˘˥ˡ˘ˢ˚˞˩˔˥˧ˣ˔ˡ˘˟˘˥ʜ
ϧʵ˟˜ˡ˗˦ˣˢ˧ʠ˦˘ˡ˦ˢ˥ˠ˘˗˞ˢ˥˥˜˚˘˥˜ˡ˚˔˙˥˘˧ˡ˜ˡ˚
ϧ˃˥˔˞˧˜˦˞˥˘ˢ˟ʭ˙ˢ˥˛͊˝˘˧ˢˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚˦ˣ˟˔˗˦˜
˩˔˥˘˥˨ˠˠ˘˧ˢˣ˧˜˟ˢˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚˦˥˨ˠˠ˘˧˜˟ˢ˙˧˘˧ʛ˜˞˞˘
˧˜˟˟˔˗˧˜˩˘˥˦˜ˢˡ˘˥ˠ˘˗Ϣ˂ˣ˘ˡˆ˘˦˔ˠ˘˕ˬ˅˘ˡ˔˨˟˧̀ϣʜ
ϧʸ˔˦ˬ˃˔˥˞ʴ˦˦˜˦˧
ϧʿʸʷʠ˟ˬ˦˜˩˔˥˘˥˨ˠˠ˘˧
ϧʤʩϣʿ˜ˠ˔ˡʠ˛˝˨˟˞˔ˣ˦˟˘˥
ϧʹˢ˥˕˘˗˥˘˧˩˘˝˚˥˘˕ʛ˞˥̸˩˘˥˛˘˟̷˥˦˗̸˞ʜ
ϧʴ˞˧˜˩˧ˡ͊˗ˢˣ˕˥˘ˠ˦ˡ˜ˡ˚˦˦ˬ˦˧˘ˠ
ϧˆ˜˗˘˕˘˞˟̸˗ˡ˜ˡ˚˔˙˧˥̸˘˟˟˘˥ˣˢ˟ˬˣ˥ˢˣˬ˟˘ˡʛʨˠˠʜ

ϧ˃˟˔˦˧˜˞˕˘˞˟̸˗ˡ˜ˡ˚˜˩˔˥˘˥˨ˠˠ˘˧ʛ˕˨ˡ˗˘ˡ˔˙
˕˔˚˗͊˥˘ˡ˘ʟˣ˔ˡ˘˟˘˥ˢ˚˦˞ˬ˗˘˗͊˥˘˜˦˜˗˘˥ˡ˘ʜˢ˚
ˢˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚˦ˣ˟˔˗˦˜˦˜˗˘˗͊˥˘ˡ˘ʛ˛˩˜˦ˠ˔˞˦˜ˠ˔˟
ˣ˟˔˦˧˜˞˕˘˞˟̸˗ˡ˜ˡ˚˔ˡ˩˘ˡ˗˘˦ʜ
ϧˉ˜˗˩˜ˡ˞˘˟˦ˣ˘˝˟
ϧʶˢˡ˦˧˥˨˖˧˜ˢˡʠˣ˔˞˞˘ʛʦʣˠˠ˛̸˩˘˧˨ˡ˗˘˥˩ˢ˚ˡˢ˚
˕˘˞˟̸˗˧ˠˢ˧ˢ˥˕˨ˡ˗˦˞˝ˢ˟˗ʜ
ϧʦ˙ˢ˥˦̸˗˘ˣ˟˔˗˦˘˥ʭ˙͊˥˘˥˦̸˗˘ˢ˚˗ˢ˕˕˘˟˧
ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦̸˗˘
ϧʥˣ˔˦˦˔˚˘˥˦̸˗˘˥˨˗˚͊˥˘˧˥˘˘˟˧ˠˢ˕˜˟˧˞ˢˡ˧ˢ˥
ϧˆ˞˥˜˗˦˜˞˞˘˥˧˧˥̸˚˨˟˩ʛʬˠˠʜ
ϧʷ͊˥˜˛͊˝˥˘˦˜˗˘ˠ˘˗˩˜ˣˣ˘˥˨˗˘
ϧʴ˦ˬˠˠ˘˧˥˜˦˞˘˕˔˚˗͊˥˘ˠ˘˗˥˨˗˘˥ˠ˘˗ˢˣ˩˔˥ˠ˘˧
˥˨˗˘ˢ˚˩˜ˡ˗˨˘˦˩˜˦˞˘˥ˢ˚ˠ˔ˡ˨˘˟˧˕˔˞˦ˣ˘˝˟˜
˞˔˕˜ˡ˘ˡ
ϧʿʸʷʠ˧̷˚˘˙ˢ˥˟ˬ˚˧˘˥
ϧˆˢ˥˧˘˦˜˗˘˕˘˦˞ˬ˧˧˘˟˦˘˦˟˜˦˧˘˥ˠ˘˗ˡˢˣ˥˘˧˘˙˙˘˞˧
ϧ˅ʙʺˢ˥˔˗˜ˢ˖ˢˡˡ˘˖˧ʛˈˆʵʠˣˢ˥˧˘ˢ˚˝˔˖˞˦˧˜˞ʜ
ϧʹ˔˥˧ˣ˜˟ˢ˧ʢ˛˔˦˧˜˚˛˘˗˦˕˘˚˥̸ˡ˦˘˥
ϧ˅˘˦˘˥˩˘˛˝˨˟
ϧʸ˞˦˧˥˔˟̷˦˘
ϧʻ͊˝˗˘˝˨˦˧˘˥˕˔˥˘˙ˢ˥˦̸˗˘˥
ϧˆˠ˔˥˧ˣ˛ˢˡ˘˛ˢ˟˗˘˥
ϧʷ̸˞˧˥ˬ˞˦ˢ˩˘˥˩̷˚ˡ˜ˡ˚˦˦ˬ˦˧˘ˠ
ϧʺ˨ˠˠ˜˕˘˦˞ˬ˧˧˘˟˦˘˦ˠ̷˧˧˘˥˜˩˔˥˘˥˨ˠˠ˘˧
ʝʾˢˠˠ˘˥˦ˡ˔˥˧ʡ
˃̷˕˜˟˟˘˗˘˥ˡ˘˞˔ˡ˗˘˥˩̸˥˘˩˜˦˧˘˞˦˧˥˔˨˗˦˧ˬ˥ʡ

Express Van

Det vigtigste standardudstyr
Sikkerhed og førerassistentsystemer
ϧʻ˜˟˟ˆ˧˔˥˧ʴ˦˦˜˦˧
ϧʹ˥ˢˡ˧˔˜˥˕˔˚˜˙͊˥˘˥˦˜˗˘ˡ
ϧ˅˘ˡ˔˨˟˧ˁ͊˗ˢˣ˞˔˟˗ʭ˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞ˡ͊˗ˢˣ˞˔˟˗˜˧˜˟˙̸˟˗˘
˔˙˘ˡ˨˟ˬ˞˞˘˘˟˟˘˥˩˘˗˔˞˧˜˩˘˥˜ˡ˚˔˙ˆ˂ˆʠ˞ˡ˔ˣˣ˘ˡ˧˜˟
ˡ͊˗ˢˣ˞˔˟˗ʛʤʤʥʠˢˣ˞˔˟˗ʜ
ϧˉˢ˚ˡ˧ˢ˚˦˦˧˔˕˜˟˜˦˘˥˜ˡ˚
ϧʸ˟˘˞˧˥ˢˡ˜˦˞˦˧˔˕˜˟˜˧˘˧˦˞ˢˡ˧˥ˢ˟˦ˬ˦˧˘ˠ
ϧʹ˝˘˥ˡ˕˘˧˝˘ˡ˧˖˘ˡ˧˥˔˟˟̷˦
ϧʴʵˆʛ˔ˡ˧˜˕˟ˢ˞˘˥˜ˡ˚˦˦ˬ˦˧˘ˠʜˢ˚ʸʵʴ
ʛˡ͊˗˕˥˘ˠ˦˘˔˦˦˜˦˧˘ˡ˧ʜ
Udstyr til fagfolk
ϧʩ˥ˢ˧˘˥˘ˡ˗˘˙˔˦˧˚͊˥˘˟˦˘˦˥˜ˡ˚˘ˣ̷˕˨ˡ˗˘ˡ
ϧʹ˔˦˧˩˔˥˘˥˨ˠ˦˔˗˦˞˜˟˟˘˟˦˘ˠ˘˗˥˨˗˘
Komfort
ϧʴ˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞˧̸ˡ˗˜ˡ˚˔˙˙ˢ˥˟ˬ˚˧˘˥ˡ˘
ϧ̗˕˘ˡ˧˛˔ˡ˗˦˞˘˥˨ˠ
ϧʿ˨˞˞˘˧ˢˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚˦˥˨ˠˢ˩˘˥˥˔˧˧˘˧
ϧˁ͊˚˟˘ˠ˘˗ʦ˞ˡ˔ˣˣ˘˥
ϧˉ˔˥ˠ˘˦ˬ˦˧˘ˠ˜ˣ˔˦˦˔˚˘˥˞˔˕˜ˡ˘ˡˠ˘˗ˣˢ˟˟˘ˡЃ˟˧˘˥
ʛ˜ˡ˚˘ˡ˟˨˙˧˥˘˖˜˥˞˨˟˔˧˜ˢˡ˜˞˔˕˜ˡ˘ˡʜ
ϧˀ˜˗˧˘˥˞ˢˡ˦ˢ˟ˠ˘˗˘ˡʤʥˉʠ˦˧˜˞˗̷˦˘ˢ˚˧ˢ
˗˥˜˞˞˘˩˔˥˘˛ˢ˟˗˘˥˘
ϧʸ˟˥˨˗˘˥˙ˢ˥˔ˡ˜˙͊˥˘˥ʠˢ˚ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦˜˗˘ˡ
ϧʸ˖ˢʠ˜ˡ˗˦˧˜˟˟˜ˡ˚

Indvendigt design
ϧʼˡ˧˜ʠ˦̸˗˘˜ˡ˗˧˥̸˞
ϧ˃˟˔˦˧˜˞˕˨ˡ˗˕˘˞˟̸˗ˡ˜ˡ˚˜ˣ˔˦˦˔˚˘˥˞˔˕˜ˡ˘ˡ
ϧʼˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˘ˡ˛˘˗ˠ˘˗ʦʟʨϣˇʹˇʠ˗˜˦ˣ˟˔ˬ
Udvendigt design
ϧʾˢ˙˔ˡ˚˘˥˙ˢ˥ˢ˚˕˔˚ʟ˦˜˗˘˦ˣ˘˝˟˘ʟ˨˗˩˘ˡ˗˜˚˘
˗͊˥˛̷ˡ˗˧˔˚ˢ˚˦˜˗˘˕˘˦˞ˬ˧˧˘˟˦˘˦˟˜˦˧˘˥˜˦ˢ˥˧ˠ˘˗
ˡˢˣ˥˘˧˘˙˙˘˞˧
ϧʿʸʷʠ˗˔˚˦˞͊˥˘˟ˬ˦ˠ˘˗˦˜˚ˡ˔˧˨˥˟ˬ˦
ϧʤʨϣ˦˧̷˟˙̸˟˚˘ˠ˘˗ʶ˔˥˧˘ˡʠ˖˘ˡ˧˘˥˞˔ˣ˦˟˘˥
ϧʵ˘˞˟̸˗˧˘˔˦ˬˠˠ˘˧˥˜˦˞˘˕˔˚˗͊˥˘
ϧʵ˘˞˟̸˗˧˦˞ˬ˗˘˗͊˥˜˛͊˝˥˘˦˜˗˘
Det vigtigste ekstraudstyr
ϧʹ˥ˢˡ˧˔˜˥˕˔˚˜ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦˜˗˘ˡʟ˞˔ˡ˙˥˔˞ˢ˕˟˘˦
ϧˆ˜˗˘ʠˢ˚˛ˢ˩˘˗˔˜˥˕˔˚˦
ϧʹˢ˥˛͊˝˘˧ˡˬ˧˧˘˟˔˦˧ʛ˞˨ˡˠˢ˗˘˟˟˘˥ˠ˘˗˕˘ˡ˭˜ˡˠˢ˧ˢ˥ʜ
ϧʷ˥˘˝˘˟˜˚˩˔˥˘˥˨ˠ˦˔˗˦˞˜˟˟˘˟˦˘ˠ˘˗ˡ˘˗˞˟˔ˣˣ˘˟˜˚˧
ˣ˔˦˦˔˚˘˥˦̸˗˘
ϧʸ˔˦ˬʿ˜ˡ˞ˠ˘˗ʫϣ˦˞̸˥ˠʭˠ˨˟˧˜ˠ˘˗˜˘˦ˬ˦˧˘ˠ
ˠ˘˗ʫϣ˧ˢ˨˖˛˦˖˥˘˘ˡʟʴˡ˗˥ˢ˜˗ʴ˨˧ˢϱʠˢ˚
ʴˣˣ˟˘ʶ˔˥˃˟˔ˬϱʠ˞ˢˠˣ˔˧˜˕˘˟˧ʟʵ˟˨˘˧ˢˢ˧˛̀ʟ
ˈˆʵʠˣˢ˥˧˜˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˣ˔ˡ˘˟˘˧
ϧʹˢ˥˕˘˗˥˘˧˩˘˝˚˥˘˕ˠ˘˗˛˘˟̷˥˦˗̸˞
ϧˆ̸˧ˠ˘˗˧˥̸˕˘˞˟̸˗ˡ˜ˡ˚ʭ˦˞˥˜˗˦˜˞˞˘˥˧˚˨˟˩ʛʬˠˠʜ
ˢ˚˦˜˗˘˩̸˚˚˘ʛʨˠˠʟ˨ˡ˗˧˔˚˘ˡˣ̷˛˝˨˟˞˔˦˦˘˥ˡ˘ʜ
ϧˉ˜˗˩˜ˡ˞˘˟˦ˣ˘˝˟
ϧʴ˦ˬˠˠ˘˧˥˜˦˞˘˕˔˚˗͊˥˘ˠ˘˗˥˨˗˘

ϧˇ̷˚˘˙ˢ˥˟ˬ˚˧˘˥
ϧ˅ʙʺˢ˥˔˗˜ˢ˖ˢˡˡ˘˖˧ˠ˘˗ˈˆʵʠˣˢ˥˧
ϧʹ˔˥˧ˣ˜˟ˢ˧ʢ˛˔˦˧˜˚˛˘˗˦˕˘˚˥̸ˡ˦˘˥
ϧ˅˘˦˘˥˩˘˛˝˨˟
ϧʺ˨ˠˠ˜˕˘˦˞ˬ˧˧˘˟˦˘˦ˠ̷˧˧˘˥˜˩˔˥˘˥˨ˠˠ˘˧

Kangoo Van og Express Van – fælge

15” Carten-hjulkapsel

15” Kijaro(1) hjulkapsel

16” Carten(1) hjulkapsel

15” Purna(1)(2) fælge

16” Liman(1)(3) Flexwheel-fælge

(1) Ekstraudstyr. (2) Kun til versioner med benzinmotor. (3) til Kangoo Van.

Kangoo Van og Express Van – sædeindtræk

Sort Inti-sædeindtræk i stof
(Kangoo Van)

Kylia-sædeindtræk i stof
(Kangoo Van)

Inti-sædeindtræk i stof
(Express Van)

Forstærket sædeindtræk
(Express Van)(4)

Forstærket sædeindtræk
(Kangoo Van)

(4) Ekstraudstyr.

Kangoo Van – motorer
TCe 130
PF

Blue
dCi 95

Blue
dCi 115

Slagvolumen (cm3) / Antal cylindre / Ventiler

1.333/4/16

1.461/4/8

1.461/4/8

Maks. ydelse kW EEC (hk) ved omdr./min.

96 (130)
ved 4.500

70 (95)
ved 3.000

85 (116)
ved 3.750

Maks. drejningsmoment EEC ved omdr./min.

240
ved 1.500

260
ved 1.750

270
ved 1.750

Motorer

Indsprøjtningstype
Brændstof og tankvolumen (l)
AdBlue®-tankvolumen (l)

Direkte

Common rail

Common rail

Benzin - 54

Diesel - 54

Diesel - 54

-

18.6

18.6

Emissionsstandard

Euro 6D-Full

Gearkassetype

Manuel

Antal gear

6

Start-stop-system

Som standard

Serviceintervaller(1)

Op til 30.000 km/2 år

Præstationer
Tophastighed (km/h)

183

164

175

0-100 km/h (sek.)

11.8

13.6

12.04

Blandet kørsel (km/l) (min./maks.)

15.6/13.9

19.2/17.2

18.9/16.9

CO 2 -emissioner (g/km) (min./maks.)*

145/164

135/152

136/153

Brændstofforbrug og CO2(1)-emissioner
WLTP(2)

Testcyklus

Styretøj
Vendediameter mellem kantsten (m)

11.31

Vendediameter, mellem mure (m)

11.75

Bremsesystem
Antiblokeringssystem (ABS) med nødbremseassistent (EBA) og elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)

Standardudstyr

Ventilerede skivebremser foran: diameter x tykkelse (mm)
Tromlebremser bagpå: diameter (”)

Ventilerede bremseskiver – D280 x 24 – tromle 9”

Dæk
Dæk-/fælgstørrelse

195/65R15

195/65R15

195/65R15

Lasteevne
Nyttelast(3) (kg)

Op til 600 kg
(800 kg med forhøjet nyttelast som ekstraudstyr)

(1) Brændstofforbrug og CO 2 -emissioner er beregnet på baggrund af en standardreguleringsmetode. Metoden er ens for alle bilproducenter og gør det muligt at sammenligne biler – undtagen oprundingen. (2) WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): I forhold til NEDC-protokollen viser denne nye protokol værdier, der ligger meget tættere op ad de værdier, der gælder under reelle kørselsbetingelser. CO 2 -emissioner
er beregnet på baggrund af en standardreguleringsmetode, der er ens for alle bilproducenter og gør det muligt at sammenligne biler. (3) Nyttelasten afhænger af bilens udstyr. * Undtagen værdier for opbyggede biler.

Express Van – motorer
Blue dCi 75

Blue dCi 95

1.461/4/8

1.461/4/8

Maks. ydelse kW EEC (hk) ved omdr./min.

55 (75)
ved 3.000-3.750

70 (95)
ved 3.000-3.750

Maks. drejningsmoment EEC ved omdr./min.

220
ved 1.750-2.000

240
ved 1.750-2.000

Common rail

Common rail

Diesel - 50

Diesel - 50

Motorer
Slagvolumen (cm3) / Antal cylindre / Ventiler

Indsprøjtningstype
Brændstof og tankvolumen (l)
AdBlue®-tankvolumen (l) – kun versioner med dieselmotor

17

17

Emissionsstandard

Euro 6D-Temp

Gearkassetype

Manuel

Antal gear

6-trins

Start-stop-system og genindvinding af energi ved opbremsning

Som standard

Serviceintervaller(1)

Op til 30.000 km/2 år

Præstationer
Tophastighed (km/h)

148.1

161.8

0-100 km/h (sek.)

16.3

13

Brændstofforbrug og CO2(2)-emissioner
WLTP(3)

Testcyklus
Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l) (min./maks./maks. med oprunding)
CO 2 -emissioner (g/km) (min./maks./maks. med oprunding)

20.0/18.2

20.0/18,2/16.1

131/144

131/144/163

Styretøj
Vendediameter mellem kantsten (m)

11.1

Vendediameter, mellem mure (m)

11.6

Bremsesystem
Antiblokeringssystem (ABS) med nødbremseassistent (EBA) og elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)
Ventilerede skivebremser foran: diameter x tykkelse (mm) Tromlebremser bagpå: diameter (”)

Standardudstyr
Ventilerede bremseskiver 280 x 24 – tromle 9”

Dæk
Dæk-/fælgstørrelse

185/65R15

Lasteevne
Nyttelast(3) (kg)

Op til 780 kg

Op til 780 kg

- = fås ikke. (1) Afhængigt af kørestilen. (2) Brændstofforbrug og CO 2 -emissioner er beregnet på baggrund af en standardreguleringsmetode. Metoden er ens for alle bilproducenter og gør det muligt at sammenligne biler.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): I forhold til NEDC-protokollen viser denne nye protokol værdier, der ligger meget tættere op ad de værdier, der gælder under reelle kørselsbetingelser.

Kangoo Van – udstyr og ekstraudstyr
Kangoo Van Open sesame by Renault®

Kangoo Van

¤
¤ /¤
ãªãªã
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ã
¤ /¤
¤
¤
¤
¤
äªãª
¤
¤
¤

¤
¤ /¤
ãªãªã
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ã
¤ /¤
¤
¤
¤
¤
äªãª
¤
¤
¤

Kørsel og sikkerhed
Parkeringssensorer bag
Parkeringssensorer for/bag, foran og på siderne
Frontairbag i førersiden/frontairbag med frakobling i passagersiden/side- og gardinairbags
Vognbaneassistent
Digital bakspejl
Hastighedsbegrænsning 30, 90, 100, 110, 120, 130 km/h
Bakkamera (kun med parkeringssensorer)
Renault håndfrit kort med/uden zonefunktion
Vogntogsstabilisering
Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med Hill Start Assist
Blind spot-sensorer (omfatter parkeringssensorer) / med korrigering af retning
Easy Park Assist – hjælper med parkeringen og udmåler parkeringsbåse
Forbedret vejgreb med helårsdæk
Aktivt nødopbremsningssystem (AEBS med registrering af fodgængere/cyklister/køretøjer)
Vidvinkelspejl
LED-tågeforlygter/halogenforlygter med LED-signaturlys/full-LED-lygter
Fartpilot/hastighedsbegrænser med bremsefunktion til nedkørsler
Reservehjul
Dæktryksovervågningssystem

Udvendigt design
Kofanger for og bag, sidespejle og udvendige dørhåndtag i sort med nopret effekt
Kofangere foran/bagpå, udvendige dørhåndtag og skinneafdækning i karrosserifarve
15” Carten- / 16” Carten-centerkapsler
16” Liman-Flexwheels-hjulkapsler
Sorte sidelister med nopret effekt
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Udstyr til fagfolk
ˆ˘˞˦˥ˢ˧˘˥˘ˡ˗˘˙˔˦˧˚͊˥˘˟˦˘˦˥˜ˡ˚˘ˣ̷˕˨ˡ˗˘ˡʢЃ˥˘˙˔˦˧˚͊˥˘˟˦˘˦˥˜ˡ˚˘ˣ̷˦˜˗˘˥ˡ˘
Anhængertræk som standard med ledningsnet med 13 stikben
Ledningsnet til ekstra tilpasninger
Forhøjet nyttelast
Drejelig varerumsadskillelse med nedklappeligt passagersæde
Fast varerumsadskillelse / med rude
˃˥˔˞˧˜˦˞˥˘ˢ˟ʛЄ˘˞˦˜˕˘˟ˢˣ˕˘˩˔˥˜ˡ˚͊˩˘˥˦˧˜˩˔˥˘˥˨ˠˠ˘˧ʜ
LED-lys i varerummet/12V-stikdåse i varerummet
3 forsædepladser: 2-personers passagersæde med nedklappeligt midterste ryglæn
Skridsikker bundbeklædning i varerummet (9 mm) og træbeklædning på siderne (5 mm) i varerummet
2 skydedøre i siderne beklædte eller med rude, beklædte kvartpaneler
Skydedør i højre side beklædt/med rude
Asymmetriske bagdøre med/uden ruder med opvarmet rude og vinduesvisker og manuelt bakspejl i kabinen
Beklædt motorbundskjold
Gummibelægning i varerummet
Forstærkede dørlåse (bagdøre + højre sidedør)
Open sesame by Renault® (ingen stolpe mellem passager og sidedøre med en læsseåbning på op til 1,45 m) med drejelig
varerumsadskillelse og nedklappeligt passagersæde
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Komfort
Midterarmlæn (ikke kompatibelt med 3 forsædepladser)
Forrudeviskere med regnsensor/automatisk lys
Loftræling til opbevaring/åbent/lukket handskerum (Easy Life-skuffe)
ˉ˔˥ˠ˘˦ˬ˦˧˘ˠ˧˜˟ˣ˔˦˦˔˚˘˥˞˔˕˜ˡ˘ˠ˘˗ˣˢ˟˟˘ˡЃ˟˧˘˥ˢ˚˟˨˙˧˥˘˖˜˥˞˨˟˔˧˜ˢˡ˜˞˔˕˜ˡ˘ˡ˘˟˟˘˥ˠ˔ˡ˨˘˟ʢ˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˞˔˜˥˖ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ
Elruder foran, one-touch-betjening i førersiden
Opvarmede sidespejle med elektrisk indklapning
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Opkoblingsmuligheder
Trådløs smartphoneoplader (induktiv opladning)
Easy Link med 8” skærm: multimediesystem med touchscreen og smartphonespejling, Android Auto™- og Apple CarPlay™-kompatibelt,
Bluetooth®, USB-port i instrumentpanelet + to USB-porte og en 12V-stikdåse i opbevaringsrummet over rattet
Easy Link + med opkoblet navigation og tjenester: multimediesystem med touchscreen og smartphonespejling, Android Auto™- og
Apple CarPlay™-kompatibelt, Bluetooth®, USB-port i instrumentpanelet + to USB-porte og en 12V-stikdåse i opbevaringsrummet over rattet
R&Go radio connect med USB-port
Smartphoneholder
ã : standard ¤ : ekstraudstyr. - : fås ikke. Android Auto™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Apple CarPlay™ er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
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Express Van – udstyr og ekstraudstyr
Express Van

Kørsel og sikkerhed
Parkeringssensorer bag / parkeringssensorer for og bag
Frontairbag i førersiden/frontairbag med frakobling i passagersiden/side- og gardinairbags (kræver frontairbag til forsædepassageren)
Digital bakspejl (kræver parkeringssensorer)
Hastighedsbegrænsning 30, 90, 100, 110, 120, 130 km/h
Bakkamera (kræver parkeringssensorer)
Vogntogsstabilisering
Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med Hill Start Assist
Blind spot-sensorer (kræver parkeringssensorer)
Forbedret vejgreb med helårsdæk
Vidvinkelspejl
Tågeforlygter
Fartpilot/hastighedsbegrænser
Reservehjul
Dæktryksovervågningssystem

¤ /¤
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Udvendigt design
15” Kijaro-hjulkapsler
15” Carten-centerkapsler

¤
ã

Udstyr til fagfolk
ˆ˘˞˦˥ˢ˧˘˥˘ˡ˗˘˙˔˦˧˚͊˥˘˟˦˘˦˥˜ˡ˚˘ˣ̷˕˨ˡ˗˘ˡʢЃ˥˘˙˔˦˧˚͊˥˘˟˦˘˦˥˜ˡ˚˘ˣ̷˦˜˗˘˥ˡ˘
Anhængertræk som standard med ledningsnet med 13 stikben
Ledningsnet til ekstra tilpasninger
Fast varerumsadskillelse med rude
Drejelig varerumsadskillelse med nedklappeligt passagersæde
LED-lys i varerummet
Gummimåtte i varerum
Varerumsbeklædning i plastik med/uden opbevaringsplads i skydedørene
Asymmetriske bagdøre beklædte/med ruder og manuelt indstilleligt bakspejl
Skydedør i højre side beklædt/med rude
Ekstra låse (version med 1 skydedør)
12V-stikdåse i varerum
Beklædt motorbundskjold
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Komfort
Armlæn (integreret i førersædet, kræver højdejusterbart førersæde)
Forrudeviskere med regnsensor/automatisk lys
Åbent/lukket opbevaringsrum i loftet/handskerum
Udklappelig nøgle med 3 knapper
Manuelt varmesystem og klimaanlæg
Elruder foran, one-touch-betjening i førersiden
12V-stikdåse på midterkonsollen/bagest i midterkonsollen
Sidespejle med temperaturføler
Højdejusterbart førersæde
Sædevarme i forsæder (versioner med standardpassagersæde)

¤
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Multimedier
Trådløs oplader – induktiv opladning
Easy Link med 8” skærm: multimediesystem med 8” touchscreen, Android Auto™- og Apple CarPlay™-kompatibelt, Bluetooth®, USB-port i
instrumentpanelet + to USB-porte og en 12V-stikdåse i opbevaringsrummet over rattet
Easy Link med 8” skærm: multimediesystem med 8” touchscreen, Android Auto™- og Apple CarPlay™-kompatibelt, Bluetooth®, USB-port i
instrumentpanelet
R&Go radio connect (USB-porte og jackstik)
ã : standard. ¤ : ekstraudstyr. - : fås ikke. Android Auto™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Apple CarPlay™ er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
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tilbehør

1.

2.

3.

4.

5.

1. Premiumtræindlæg. Premiumtræindlæggene på
gulvet, hjulkasserne og sidevæggene beskytter
varerummet i din Kangoo Van og sørger for din
sikkerhed.
2. Tagbøjler i aluminium. Du kan sikkert og nemt
transportere op til 100 kg udstyr på taget af din bil.
3. Svanehals-anhængerpakke Dette anhængertræk,
som er nemt at montere, giver dig mulighed for at
tilkoble en anhænger, så du har plads til det hele.
4. Gummimåtter. Beskyt gulvet i passagerkabinen
med vandtætte gummimåtter, som er nemme
at vedligeholde.
5. Stænklapper foran og bagpå. Beskyt den nederste
del af karrosseriet på din Kangoo Van effektivt mod
mudder og grus.

Kangoo Van og Express Van – mål
Kangoo Van
1.446(3)
3.053(4)

1.196(6)
1.810(5)

14°
1.065

1.215

1.115
1.864(1)

1.525

1.570

1.248

665

1.256(7)
635

169(2)
960

2.716

1.584

810

1.596

1.919
2.159

4.486

Varerum

Kangoo Van

Lastvolumen bag fast/drejelig varerumsadskillelse (dm3)
Lastvolumen med drejelig varerumsadskillelse åbnet og passagersædet
klappet ned (dm3)
Højde på hængslede døre (mm)

3.300
3.900

(1) Med antenne. (2) Frihøjde ved egenvægt (3) Sideåbningens bredde. (4) Læsselængde med åben
hængslet adskillelse og passagersædet klappet ned. (5) Læsselængde bag fast adskillelse.
(6) Værdi 700 mm fra læssekanten. (7) Værdi 100 mm fra læssekanten. Data angivet i mm

1.893

Express Van
716(4)
2.360(5)
1.915(6)

1.811
1.850(1)
1.100 1.893(2)

14°
1.048

1.404

1.416

1.170
1.172(7)

781
569
160(3)
851

2.812

1.488

730

1.478

1.775

4.393

2.079

Varerum
Lastvolumen bag fast/drejelig varerumsadskillelse (dm3)
Lastvolumen med drejelig varerumsnetadskillelse åbnet og passagersædet
klappet ned (dm3)
Højde på hængslede døre (mm)

Express Van
3.300
3.700
1.844

(1) Med langsgående tagbøjler. (2) Med antenne. (3) Frihøjde ved egenvægt. (4) Sideåbningens bredde.
(5) Læsselængde med åben hængslet adskillelse og passagersædet klappet ned. (6) Læsselængde bag
fast adskillelse. (7) Værdi 100 mm fra læssekanten. Data angivet i mm

Renault Pro+

Renault Pro+,
ekspert-brandet
Renault har været til stede på markedet for lette varebiler
(LCV) i mere end et århundrede med en målsætning om at
give vores erhvervskunder passende og innovative løsninger,
når det gælder produkter og serviceydelser. Derfor har vi valgt
at introducere Renault Pro+, som er et ekspert-brand dedikeret
til alle brugere af lette varebiler. All modellerne (Express
ˉ˔ˡʟʾ˔ˡ˚ˢˢˉ˔ˡʟˇ˥˔Ѓ˖ʟˀ˔˦˧˘˥ʜ˘˥˦˞˔˕˧˧˜˟˔˧˚͊˥˘˟˜˩˘˧˜
dagligdagen lettere for professionelle brugere af dem. Inden
˙ˢ˥˅˘ˡ˔˨˟˧ˡ˘˧˩̸˥˞˘˧˘˥˕˘˦˧˘ˠ˧˘˦˔˟˚˦˦˧˘˗˘˥˖˘˥˧˜Ѓ˖˘˥˘˧
˦ˢˠ˅˘ˡ˔˨˟˧˃˥ˢʞʠ˦ˣ˘˖˜˔˟˜˦˧˘˥ʡˀ˘˗˛˝̸˟ˣ˙˥˔˗˘˧˖˘˥˧˜Ѓ˖˘˥˘˗˘
netværk af opbyggere kan Renault Pro+ opbygge alle biler for
at give kunderne præcist det, de har brug for.
Som forretningspartnere forstår vi, hvad du har brug for.
specialister til din rådighed
En specialiseret sælger for lette varebiler
En dedikeret eftersalgsrådgiver
Et modtagelsesområde reserveret for erhvervskunder
et nemmere valg
Udstilling af et omfattende udvalg af erhvervsbiler
Testkørsel uden forudgående aftale
Tilbud inden for 48 timer, også for opbyggede biler
din mobilitet er sikret
Udvidede åbningstider på værkstedet
Servicering inden for 8 timer, uden forudgående aftale
Vurdering inden for 1 time
Erstatningsbiler fra samme kategori

Oplev endnu mere af Renault Kangoo Van or Express Van
på www.renault.dk

Vi har taget alle forholdsregler for at sikre, at denne udgivelse var præcis og opdateret på datoen for trykning. Denne udgivelse er udarbejdet med førproduktionsmodeller og prototyper. I henhold til koncernens politik vedr.
˞ˢˡ˧˜ˡ˨˘˥˟˜˚ˣ˥ˢ˗˨˞˧˙ˢ˥˕˘˗˥˜ˡ˚˙ˢ˥˕˘˛ˢ˟˗˘˥˅˘ˡ˔˨˟˧˦˜˚˥˘˧˧˘ˡ˧˜˟˧˜˟˘ˡ˛˩˘˥˧˜˗˔˧̸ˡ˗˥˘˗˘˕˘˦˞˥˘˩ˡ˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˞˔˧˜ˢˡ˘˥ʟ˕˜˟˘˥ˢ˚˧˜˟˕˘˛͊˥ʡ˅˘ˡ˔˨˟˧˦˙ˢ˥˛˔ˡ˗˟˘˥˘˨ˡ˗˘˥˥˘˧˧˘˦˦̷˛˨˥˧˜˚˧˦ˢˠˠ˨˟˜˚˧ˢˠ˗˜˦˦˘̸ˡ˗˥˜ˡ˚˘˥ʡʴ˟˧˘˙˧˘˥˗˘˧
ˣ̷˚̸˟˗˘ˡ˗˘˟˔ˡ˗˞˔ˡ˩˜˦˦˘˩˘˥˦˜ˢˡ˘˥˔˙˩˜˚˘ʟˢ˚ˡˢ˚˘˧˨˗˦˧ˬ˥˘˥ˠ̷˦˞˘˜˞˞˘˧˜˟˚̸ˡ˚˘˟˜˚˧ʛ˦ˢˠ˦˧˔ˡ˗˔˥˗˨˗˦˧ˬ˥ʟ˦ˢˠ˘˞˦˧˥˔˨˗˦˧ˬ˥˘˟˟˘˥˦ˢˠ˧˜˟˕˘˛͊˥ʜʡʾˢˡ˧˔˞˧˗˜ˡˡ̸˥ˠ˘˦˧˘˙ˢ˥˛˔ˡ˗˟˘˥˙ˢ˥˔˧˙̷˗˘ˡˬ˘˦˧˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ˘˥ʡʴ˙˧˥ˬ˞˧˘˞ˡ˜˦˞˘
̷˥˦˔˚˘˥˞˔ˡ˙˔˥˩˘˥ˡ˘˜˗˘ˡˡ˘˕˥ˢ˖˛˨˥˘˔˙˩˜˚˘˘ˡ˦ˠ˨˟˘˙˥˔˗˘˩˜˥˞˘˟˜˚˘˙˔˥˩˘˥ˣ̷˟˔˞ˢ˚˜ˡ˗˧˥̸˞ʡʴ˟˟˘˥˘˧˧˜˚˛˘˗˘˥˙ˢ˥˕˘˛ˢ˟˗˘˦ʡʾˢˣ˜˘˥˜ˡ˚˔˙˛˘˟˘˘˟˟˘˥˗˘˟˘˔˙˗˘ˡˡ˘ˣ˨˕˟˜˞˔˧˜ˢˡ˜˞˞˘˧˜˟˟˔˗˧˜ˡˢ˚˘ˡ˙ˢ˥ˠ˨˗˘ˡ˙ˢ˥˨˗˚̷˘ˡ˗˘˦˞˥˜˙˧˟˜˚
tilladelse fra Renault.
Billeder: - /
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Renault anbefaler

renault.com

