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Tilvalg af udstyr kan ændre C02-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen.  
Priserne markeret med fed skrift er inkl. 50% afgift, ekskl. moms og levering. Priserne med normal skrift er inkl. 50% afgift og moms og eksl. levering. 
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. 
Priserne er gældende ved levering i 2022 

 
 

 

Se flere detaljer om Renault KADJAR design, farver og personaliseringer i Carlab brochuren. www.renault.dk 
Lav din egen nye Renault KADJAR på online-konfiguratoren: www.renault. 
 

MOTORER hk 
CO2  

g/km 
km/l  GEAR ENERGI 

HALVÅRLIG CO2- 
EJERAFGIFT 

INTENS 

BENZIN 

TCe 140 140 143 15,9 6-gear manuelt  600 kr. 
207.038 kr. 

243.824 kr. 

TCe 140 EDC 140 142 15,9 7-gear EDC aut  600 kr. 
221.898 kr. 

261.009 kr. 

TCe 160 EDC 160 142 15,9 7-gear EDC aut  600 kr. 
228.924 kr. 

269.116 kr. 

DIESEL         

dCi 115 EDC 115 135 19,6 7-gear EDC aut 
 

2.020 kr. 
238.075 kr. 

279.647 kr. 

EKSTRAUDSTYR - ENKELT OPTIONER INTENS 

Reservehjul 780 kr. 
900 kr. 

Håndfri parkering 
2.548 kr. 
2.940 kr. 

Fast panorama glastag  
5.668 kr. 
6.540 kr. 

Metallak – Rød Flamme, Grå Highland, Grå Titanium, Sort Etoilé, Blå Cosmos, Hvid Nacré, Grøn Oural eller Blå Iron 
3.900 kr. 
4.500 kr. 

Prisliste Gældende fra 1. februar 2022 

Renault KADJAR VAN 
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STANDARDUDSTYR

OVERSIGT 

KADJAR      •  Standard     ○  Ekstraudstyr    -  Ikke muligt 

SIKKERHED INTENS 

Frontairbag til fører og forsædepassager samt sideairbags (hoved/bryst) • 

Gardinairbags i loftbeklædningen til beskyttelse af hovedet, for/bag • 

Aktivt nødbremsesystem (AEBS) • 

ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBV) og bremseassistent (BAS) • 

Dæktrykssensorer • 

Dækreparationssæt (udgår ved valg af reservehjul som ekstraudstyr) • 

Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) med antispin (ASR) • 

Fjernbetjent centrallås • 

Højdeindstillelige sikkerhedsseler for • 

ISOFIX-beslag på bagsæde • 

Nakkestøtte på alle siddepladser • 

Selealarm på alle pladser • 

Skiltegenkendelse med advarsel om for høj hastighed • 

Trepunktsseler på alle pladser • 

Velkomstlys ved dørene • 

 

Fartpilot/Hastighedsbegrænser • 

Brugerdefineret speedometer med 7" TFT-skærm • 

ECO-køreindstilling • 

Justerbart rat i dybde og højde • 

Servostyring, elektrisk progressiv • 

Gearskifteindikator • 

Parkeringssensor for og bag • 

Bakkamera • 

Parkeringssensor på siderne • 

Hill-start assist • 

Komplette LED-forlygter, Pure Vision • 

Håndfri parkering ○ 

Advarsel ved blinde vinkler • 

KOMFORT 

2-zoner klimaanlæg • 

El-ruder for/ bag • 

Varme i forsæderne • 

Højdejusterbart førersæde • 

Fjernbetjent centrallås • 

Læselamper for og bag • 

Førersæde med lændestøtte • 

Nøglekort med håndfri betjening • 

Lys og regnsensor • 

12 volt-stik foran og på midterkonsolen bag i • 

Forskydeligt midterarmlæn foran • 

Automatisk aktivering af nær-/fjernlys • 

El-klapbare sidespejle med varme • 

LED-Tågeforlygter med kurvelys • 

Tagrails • 

Hajantenne i sort højglans • 

Varme i forrude • 

Fast glastag ○ 
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STANDARDUDSTYR

OVERSIGT 

KADJAR      •  Standard     ○  Ekstraudstyr    -  Ikke muligt 

UDVENDIGT INTENS 

Let tonede ruder bag • 

Kofangerbeskyttelse for og bag i sort • 

Forkromet rudelister • 

Dørhåndtag i karrosserifarve • 

Spejlkapper i sort højglans • 

Krom grill • 

18" aluminiumsfælge • 

INDVENDIGT 

12V-stik foran og bagi • 

Armlæn foran • 

Nedfældeligt bagsæde, 1/3-2/3 • 

Opbevaringslommer på bagsiden af forsæderyglænene • 

Midterkonsol med opbevaringsrum og kopholdere • 

Opbevaringsrum til bagagerumsafdækning under bagagerumsbunden • 

Variabel bagagerumsbund med mulighed for plan bund, og ekstra volumen eller opdeling • 

Ventilationsdyser ved bagsæderne • 

Bakspejl med automatisk dag / nat-tilstand • 

Intens indtræk i stof og kunstlæder • 

LYD OG MULTIMEDIE 

R-Link 2 infotainmentsystem: 7” adaptiv touchskærm, DAB+, Bluetooth® audiostreaming + telefoni, stemmestyring, USB, AUX, ratbetjening, 
Apple CarPlay™ og Android Auto™ (med navigation) 

• 

Renault sound system med 4 højtalere • 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORTYPER TCe 140 TCe 140 EDC TCe 160 EDC 

Brændstof Benzin Benzin Benzin 

Max effekt (hk) 140/5000 140/5000 160/5000 

Max moment (Nm) / 
omdrejningshastighed (o/m) 

240/1600 240/1600 260/1750 

Gearkasse 6-trins manuel 
7-trins automatgearkasse med 

dobbeltkobling 
7-trins automatgearkasse med 

dobbeltkobling 

Motortype 
Turbo, direkte       
 indsprøjtning 

Turbo, direkte       
indsprøjtning 

Turbo, direkte       
indsprøjtning 

Cylindervolumen (cm3) 1332 1332 1332 

Antal cylinder/ventiler 4/16 4/16 4/16 

ECO-teknologi Ja Ja Ja 

CHASSIS OG STYRETØJ 

Dækstørrelser (afhænger af hjulstørrelse) 215/60 R17 96H 

Vendediameter 10m 

Forhjulsophæng Pseudo McPherson 

Baghjulsophæng Bagaksel med støddæmpere og fjeder 

PRÆSTATIONER 

Tophastighed (km/t) 203 203 210 

0 - 100 km/t (sek.) 10,4 9,6 9,3 

FORBRUG OG EMISSIONER (WLTP) 

C02 blandet kørsel (g/km) 144 - 150 148 - 149 149 - 153 

Blandet kørsel (km/l) 15,2 - 15,6 19,2 - 17,2 17,5 - 15,9 

RUMFANG OG VÆGTE 

Brændstoftank (Liter) 55 55 55 

Køreklar vægt (kg) 1442 1471 1471 

Maksimalt tilladt totalvægt med last (kg) 1889 1918 1918 

Totalvægt ved kørsel (kg) 3389 3418 3418 

Max. tilladt anhængervægt med bremse 
(kg) 

1500 1500 1500 

Max. tilladt anhængervægt uden bremse 
(kg) 

700 715 715 

Bagagerumsvolumen (Liter) 472 472 472 

Bagagerumsvolumen med nedklappet 
bagsæder (Liter) 

1478 1478 1478 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORTYPER dCi 115 EDC 

Brændstof Diesel 

Max effekt (hk) 115/3500 

Max moment (Nm) / 
omdrejningshastighed (o/m) 

270/1750 

Gearkasse 
7-trins automatgearkasse med 

dobbeltkobling 

Motortype 
Turbo, direkte       
 indsprøjtning 

Cylindervolumen (cm3) 1461 

Antal cylinder/ventiler 4/8 

ECO-teknologi Ja 

CHASSIS OG STYRETØJ  

Dækstørrelser (afhænger af hjulstørrelse) 215/60 R17 96H 

Vendediameter 10,7m 

Forhjulsophæng Pseudo McPherson 

Baghjulsophæng Bagaksel med støddæmpere og fjeder 

PRÆSTATIONER  

Tophastighed (km/t) 180 

0 - 100 km/t (sek.) 11,5 

FORBRUG OG EMISSIONER (WLTP)  

C02 blandet kørsel (g/km) 134 - 135 

Blandet kørsel (km/l) 19,6 

RUMFANG OG VÆGTE  

Brændstoftank (Liter) 55 

Køreklar vægt (kg) 1435 

Maksimalt tilladt totalvægt med last (kg) 1995 

Totalvægt ved kørsel (kg) 3345 

Max. tilladt anhængervægt med bremse 
(kg) 

1350 

Max. tilladt anhængervægt uden bremse 
(kg) 

750 

Bagagerumsvolumen (Liter) 472 

Bagagerumsvolumen med nedklappet 
bagsæder (Liter) 

1478 
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SECURITY+ Forlænget garanti 

– 3 år / 60 000 km 1.990 kr. – 5 år / 100 000 km    6.990 kr. 

– 3 år / 100 000 km  3.590 kr. – 6 år / 150 000 km      16.990 kr. 


