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RENAULT KADJAR VAN

Dynamisk SUV 
med nyeste 
teknologi

Klassisk SUV, men nyfortolket i design og teknologi. Selvsikker i både by og i åbent 
landskab med muskuløs stil og markant offroad look. En høj og rummelig bil, der 
med nye designelementer, kombinerer stil og den seneste teknologi: Udvendigt 
med ny front og C-shape LED belysning og velvoksne 17” letmetalfælge. Invendigt 
nærmest vælter teknologien frem med 7” førerdisplay, 7-trins EDC automatgear 
med skiftekontakter ved rattet, stor 7” multimedieskærm og med raffinerede 
elektroniske hjælpesystemer. Drivlinjerne er skarpere end nogensinde med både 
benzin- og dieseludgaver samt manuel og automatgearkasse. KADJAR VAN kører 
op til 20,4 km pr. liter med dieselmotor. 

KADJAR VAN - MÅL (MM) 
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A Læssehøjde 750
B Højde i varerumsåbning 850
C Bredde i varerumsåbning 1015
D Bredde sidedør 365
E Højde sidedør 710

F Bredde ml. sidedøre 1300
G Bredde ml. hjulkasser 1060
H Varerumslængde 1500
I Indvendig højde ml. sidedøre 830
J Læssehøjde sidedør 765

Renault GARANTI
Fra indregistreringsdato er Kadjar Van  
dækket af 2 års fabriksgaranti. 

Kadjar Van har desuden: 
• 2 års Renault Assistance
• 3 års  lakgaranti 
• 12 års rustgaranti

*I henhold til Worldwide Harmonized Ligh vehicles 
Test Procedure (WLTP) kørsel (blandet kørsel)



KADJAR VAN - FARVER

*Beregnet ud fra minimum egenvægt. ** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den   
  faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.

KADJAR VAN
VÆGTE (KG) TCe 140 TCe 140 EDC TCe 160 EDC

Køreklar vægt 1442 1471 1471

Totalvægt 1889 1918 1918

Vogntogsvægt 3389 3418 3418

Maks. lasteevne* 447 447 447

Maks. anhængervægt m/bremser** 1500 1500 1500

Maks. anhængervægt u/bremser 700 715 715

Renault SECURITY+
Renault er blandt verdens førende 
bilfabrikker indenfor passiv og aktiv 
sikkerhed. Således implementerer 
Renault kontinuerligt nye avancerede 
sikkerhedssystemer, der gør din hverdag 
mere sikker. Seneste eksempler er 
skiltegenkendelse, vognbaneassistent, 
aut. nær- og fjernlys samt  automatisk 
nødbremsesystem. Se mere på renault.dk

Renault CARE
Med Renault Care får du endnu mere 
tryghed gennem en omfattende 
serviceaftale med store fordele:
• Fullservice i henhold til producentens 
anbefalede serviceintervaller uden 
omkostninger. Du betaler ikke ekstra 
for udskiftning af olie, oliefilter, pærer, 
vinduesviskere og andre normale 
udskiftningsdele.
• Så snart du opdager en fejl eller har brug 
for at udskifte nogle dele, lægger du bare 
vejen forbi dit Renault-værksted og får 
det ordnet. Gælder på alle værksteder i 
Danmark, som er Renault Care-partnere.

Renault ASSISTANCE 
Renault Assistance er en serviceydelse, 
der er inkluderet i garantien - i 2 år på 
Kadjar. Renault Assistance er til rådighed 
døgnet rundt, året rundt.  
Ring blot 80 88 93 53 (gratis) eller uden 
for Danmark +46 8-4111132 og du vil blive 
betjent af Renault Assistance. De fleste 
reparationer vil blive udført på stedet. Hvis 
din bil ikke kan repareres samme dag, 
eller hvis reparationen overstiger 3 timer, 
vil Renault tilbyde en løsning alt efter 
omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, 
vidererejse, overnatning).

ML: MAT LAK (STANDARD)  MEL: METALLAK (EKSTRAUDSTYR)

BLÅ “IRON” (MEL) RØD “FLAMME” ( MEL)

SORT “ÉTOILE” (MEL)

HVID “NACRÉ” (MEL)

BLÅ “COSMOS” (MEL)

HVID “GLACIER” (ML)

GRÅ “HIGHLAND” (MEL)

GRÅ “TITANIUM” (MEL)


