
RENAULT
KADJAR



modularitás összehangolt 
ökoszisztéma

intenzív 
élmények és 
kényelem 

erőteljes dizájn 8 féle 
vezetéstámogató 
rendszer

alapvető elemek



Erőteljes dizájn, izmos vállak, krómozott első hűtőrács, első C-alakú LED 
nappali menetfény, szürke első és hátsó lökhárítók, 19”-os könnyűfém 
keréktárcsák… A Kadjar büszke az atletikus vonalvezetésére.

atletikus vonalvezetés



Modern környezet, tökéletes ergonómia, elegáns belső kárpitozás és 
krómozott felületek teszik élvezetessé az autóban töltött pillanatokat.
Helyezze magát kényelembe a városi terepjárója kormányánál a 
fűthető ülésekkel és élvezze a legnagyobb kihívást jelentő utakat. 
A letisztult műszerfalnak, a hátulról megvilágított középkonzolnak és a 
karnyújtásnyira levő vezérlőelemeknek köszönhetően új értelmet nyer 
a kaland fogalma. A nagy méretű pohártartók, az USB-csatlakozók és a 
csúsztatható könyöktámasz valódi élménnyé varázsolják az utazást.

páratlan kényelem 
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1. csúsztatható könyöktámasz az 
első üléseknél tárolórekesszel 

2. fűthető, hosszabbítható ülőlapos 
vezetőülés 



A TCe 160 turbós benzinmotor teljesítménye páratlan vezetési 
élménnyel társul. Ez a modell duplakuplungos, 7 sebességes 
automata váltóval van ellátva. A 140 lóerős motor ötvözi a 
kényelmet és a vezetés örömét. Ennek köszönhetően maximálisan 
kihasználhatja az autó előnyeit és a gazdaságos fogyasztásról 
sem kell lemondania. A Blue dCi 115 motor overboost móddal 
van ellátva, ennek köszönhetően növelhető a fékteljesítmény és 
az autó gyorsulása; ideális megoldás minden helyzetben. 

intenzív élmények



A Renault Kadjar belső kialakítására is jellemzőek a tágas terek. 
Néhány mozdulattal lehajtható a hátsó üléssor és az első utasülés 
háttámlája, így nagyobb rakodóhely áll rendelkezésre; kényelmesen 
elhelyezheti a hegyi kerékpárt, hátizsákokat és az egyéb túrafelszerelést. 
Semmiről sem kell lemondania, élje át a kalandokat!  

alkalmazkodóképesség
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1. 1478 l űrtartalmú csomagtér, 
lehajtott hátsó üléstámlákkal 

2. dönthető hátsó üléssor 
3. 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléssor 



Az új, középkonzolba integrált, R-link 2 multimédia rendszer 7”-os 
érintőképernyője ergonomikus és intuitív. Szolgáltatások széles 
választékához, mint például a valós idejű közlekedési információkkal 
szolgáló TomTom Traffic-hez nyújt hozzáférést. 
Az Android Auto™ és az Apple CarPlay™ segítségével könnyedén elérheti 
az okostelefonján található alkalmazásokat, vezetési helyzettől függően 
akár közvetlenül a központi képernyőn keresztül. Bárhol is legyen, az 
R-Link 2 multimédia rendszerhez csatlakoztatott My Renault alkalmazás 
segítségével bármikor élvezheti az okos szolgáltatások előnyeit.

intuitív kezelőfelület
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1. 7”-os érintőképernyő teljes Európa-térképpel 
2. okostelefon multimédia tükrözés az 

Apple CarPlay™ és az Android Auto™ 
alkalmazások segítségével 

3. R-Link 2 multimédia rendszer 

Az Android Auto™ a Google Inc. terméke 
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. terméke  



8 féle vezetéstámogató 
rendszer 

automata távolsági fényszóróvezérlés 
A váltás a szélvédő közepén elhelyezett kamera segítségével történik. A világítás 
és a közlekedési körülmények tükrében a kamera elemzi a fény erősségét. 

aktív vészfékező rendszer 
Az aktív vészfékező rendszer észleli az Ön előtt vagy mellett elhaladó járműveket 
és veszély esetén lefékezi vagy akár meg is állítja az autót. Legyen nappal vagy 
éjszaka, még soha nem érezhette magát ekkora biztonságban az utazás során. 

„Renault Park Assist” félautomata parkolóasszisztens 
A parkolássegítő rendszernek köszönhetően egyszerűvé válik a parkolás. Az autó segít Önnek 
a szabad parkolóhely keresés és a manőverezés során. Önnek csak a sebességre kell figyelnie. 

kanyarkövető LED ködfényszórók 
Bekapcsolódik az alacsonyabb sebességgel végrehajtott manővereknél. 
Maximális biztonsággal veheti be a kanyarokat.

holttérfigyelő rendszer 
A rendszer 15 km/h-nél nagyobb sebesség esetén kapcsol be, fényjelzésekkel 
figyelmezteti a vezetőt a holttérben levő járművekre. 

sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer a visszapillantó tükör mögött 
elhelyezett kameráknak köszönhetően azonnal figyelmezteti a vezetőt, 
ha véletlenül átlépne egy szaggatott vagy folytonos vonalat.  

első és hátsó parkolóradarok 
A radarok fény-és hangjelzésekkel jelzik, milyen messze van az autó az Ön 
előtt vagy mögött található tárgyakhoz képest a parkolás során. 

sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 
A szélvédő közepén elhelyezett kamerának köszönhetően a 
sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer a műszerfalon jelez 
Önnek, ha véletlenül túllépné a megengedett sebességet. 

A Renault Kadjar nyolc féle, innovatív 
vezetéstámogató rendszerrel van 
ellátva. Maximális biztonságban 
érezheti magát utazás közben.



Ferrit kék (MF) Lángvörös (MF)

Gyöngyházfehér (MF)

színek

MF: metálfény  A: alap fényezés (nem metálfény)
A fényképek csak tájékoztatásul szolgálnak.



Intens 

Komfort 
• légbefúvók a hátsó üléssorban 
• Elektrokróm belső tükör 
• 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléssor
• magasságban állítható utasülés/vezetőülés 

manuális deréktámasszal
• elektromosan állítható, fűthető és behajtható 

külső tükrök
• csúsztatható könyöktámasz az első üléseknél 

tárolórekesszel

Biztonság és vezetés 
• automata távolsági fényszóróvezérlés 
• LED ködfényszórók 
• holttérfigyelő rendszer 
• aktív vészfékező rendszer 
• sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
• elektromos parkolófék
• sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• első és hátsó parkolóradar tolatókamerával

Külső megjelenés 
• króm díszítés a ködlámpák körül 
• króm színű hosszanti tetőrúd 
• krómozott első hűtőrács
• 19” CLASSIC YOHAN könnyűfém keréktárcsák
• sötétített hátsó-oldalsó ablakok
• fényes fekete külső visszapillantó tükrök
• cápauszony antenna 

Belső megjelenés 
• sötétszürke bőr és szövet kombinációjú 

kárpitozás
• bőrhatású kormány
• Ambient Lighting belső hangulatvilágítás 

középkonzolon 

• TÉLI csomag (fűthető első szélvédő, 
fényszórómosó) 

• NÉGYÉVSZAKOS csomag (négyévszakos 
gumiabroncsok, 17”-os könnyűfém keréktárcsák 
DIAMOND BLACK AQUILA dizájnnal) 

• KOMFORT csomag (fűthető első ülések, 
hosszabbítható ülőlapos manuálisan állítható 
vezetőülés manuális deréktámasszal. 
Manuálisan állítható és vízszintesbe hajtható 
utasülés) 

• metál fényezés
• fix panoráma üvegtető 
• „Renault Park Assist” félautomata 

parkasszisztens, első és hátsó tolatóradarokkal, 
tolatókamerával

szériafelszereltség  opciók 

Az Android Auto™ a Google Inc. terméke. Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. terméke. 

Highland szürke (MF)

Fekete gyémánt (MF) Jégfehér (A)

Titánium szürke (MF)



kárpitozás

keréktárcsák 

17” DIAMOND BLACK AQUILA 
könnyűfém keréktárcsa 

19” CLASSIC YOHAN könnyűfém 
keréktárcsa 

műszaki adatok
TCe 140 TCe 160 EDC Blue dCi 115 EDC

Üzemanyag benzin benzin dízel

Max. teljesítmény kW (LE) / fordulatszám 103 (140) / 4 500 116 (160) / 5 500 85 (115) / 3 750

Max. nyomaték Nm / fordulatszám 260 / 1 750 270 / 1 800 270 / 1 800

Befecskendezés típusa közvetlen közvetlen közös nyomócsöves

Hengerűrtartalom (cm3)  1 333 1 333 1 461

Hengerek  /  szelepek száma 4 / /16 4 / 16 4 / 8 

Kibocsátási szabvány Euro 6 Euro 6 Euro 6

Részecskeszűrő igen igen igen

Stop & Start (1)  igen igen igen

Teljesítmény
Legnagyobb sebesség (km / h) / gyorsulás 0-100 km / h (s)  200 / 9,8 205 / 9,3 180 / 11,5

400 m  /  1 000 m állórajttal (s)  17,2 / 31,1 16,7 / 30,4 18,1 / 33,1

Gyorsulás: 80 km / h – 120 km / h (s)  7,6 7,3 9,5

Sebességváltó és erőátvitel 
Sebességváltó típusa / fokozatok száma manuális / 6 fokozat automata-DCT / 7 fokozat automata-DCT / 7 fokozat

Kormányzás 
Kormánymű szervokormány szervokormány szervokormány

Fordulókör átmérője járdák között (m)  10,72 10,72 10,72

Gépjármű adatai
SCx légellenállási együttható (m3) 0,819 0,819 0,818

Fékrendszer
Első: hűtött féktárcsa átmérő (mm) 296×26 296×26 296×26

Hátsó: tömör féktárcsa átmérő (mm)  292×13 292×13 292×13

Kerékabroncsok

Referenciaabroncsok mérete
215 / 60 R17 96H – 215 / 55 R18 99V – 

225 / 45 R19 96H
215 / 60 R17 96H – 215 / 55 R18 99V – 

225 / 45 R19 96H
215 / 60 R17 96H – 215 / 55 R18 99V – 

225 / 45 R19 96H

Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás
Homologizációs eljárás WLTP (2) WLTP (2) WLTP (3)

Eco üzemmód igen igen igen

Üzemanyagtartály űrtartalma (L)  55 55 55

AdBlue® tartály űrtartalma (3) (L)  – – 16,4

CO2-kibocsátás, vegyes ciklusban (g / km) 141-152 140-150 134-138

Vegyes fogyasztás (L / 100 km)  6,2-6,7 6,2-6,6 5,1-5,3

Tömegek
Nettó tömeg menetkész állapotban (kg)  1 320-1 424 1 341-1 444 1 435

Max. megengedett össztömeg (kg)  (fékezett utánfutóval) 3 394 3 420 3 345

Max. megengedett össztömeg (kg)  1 894 1 920 1 995

Hasznos terhelés(4) (kg) 470-574 476-579 457-560

Fékezett / fékezetlen utánfutó 
max. megengedett össztömege (kg) 

1  500 / 695 1 500 / 715 1 350 / 750

(1) A gépjármű önindítója és akkumulátora lehetővé teszi a stop & start rendszer használatát. 
(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): az új eljárásnak köszönhetően a napi használat során megállapított eredményekhez sokkal közelebb álló eredményeket lehet megállapítani a NEDC eljáráshoz képest. 
(3) A tényleges üzemanyag és AdBlue® fogyasztás a jármű használatától, a felszereltségtől, a vezetési stílustól és a terheléstől függ. 
(4) A megadott hasznos terhelés (CU) minimum felszereltségi szintnél értendő.

sötétszürke bőr és szövet 
kombinációjú kárpitozás (Intens) 



2. Behúzható vonóhorog. 
Magával viheti kerékpárját is a hétvégi 
kirándulásra, de akár utánfutót is 
vontathat a behúzható vonóhorog 
segítségével. Amikor nincs szüksége 
erre a tartozékra, az autó akkor sem 
veszít megjelenéséből, mivel néhány 
pillanat alatt eltüntetheti a vonóhorgot.

1. 18” Gun Metal szürke keréktárcsa, 
kerékjárati védőív csomag, krómozott 
visszapillantó burkolat, fellépők. 
Tegye még hangsúlyosabbá 
terepjáró vakmerő természetét 
a dizájnos tartozékokkal. Ne 
feledkezzen meg a kényelemről 
sem, használjon csúszásmentes 
bevonattal ellátott fellépőket.

1 2 3

4 5

tartozékok 3. Easyflex kihajtható csomagtér szőnyeg. 
A csúszásmentes és vízhatlan 
szőnyeg megfelelő védelmet nyújt 
a csomagtérben nagyobb méretű, 
koszos tárgyak szállítása esetén is.

4. Indukciós okostelefon töltő. 
Ideális megoldás, ha vezetés közben 
szeretné feltölteni a mobiltelefonját, 
csak helyezze a töltőre. 

5. Fejtámára rögzíthető asztal.
Tökéletes megoldás, ha szeretne inni egy 
kávét, illetve rakodóhelyre van szüksége.

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, olvassa el a Kadjar Tartozék árlistát.



Számíthat ránk, szeretnénk megkönnyíteni az életét 
és időt takaríthat meg Renault autója szervizelése 
során: online időpontfoglalás és árajánlat kérés, 
szervizcsomagok, szervizszerződések, biztosítás 
és segítségnyújtás, személyre szabott My Renault 
program… élvezze Ön is az egyszerű, gyors és 
személyre szabott megoldásainkat.

Mit kell tennie?
Az összes információt megtalálhatja, ha:
–  felkeresi honlapunkat: termékek/szolgáltatások/ 

finanszírozás, időpontfoglalás tesztvezetésre…
–  ellátogat márkakereskedésünkbe: találkozzon 

az értékesítéssel és szervizzel foglalkozó 
munkatársainkkal.

Renault care service, 100%-os fedezet
Gondoljon az előre nem látott eseményekre 
is, a Renault kiterjesztett garancia, biztosítás 
és segítségnyújtás szolgáltatása folyamatos 
biztonságot nyújt Önnek.

My Renault, partner a mindennapokban
Élvezze az online fiókja nyújtott előnyöket, ismerje 
meg tanácsainkat, ajánlatainkat, az exkluzív 
előnyöket, a szervizelési emlékeztetőt és a jövőbeni 
időpontokat.

Renault care service, többé nincs 
gondja a szervizzel 
A Renault care service szervizcsomagoknak vagy 
szervizszerződéseknek köszönhetően teljes körű, 
személyre szabott ajánlatot kaphat.

Tartozékok, személyre szabott Renault 
A tartozékok széles skálája segít Önnek, hogy 
autóját még vonzóbbá, kényelmesebbé, 
praktikusabbá és egyedivé varázsolja. 

Renault care serviceméretek

mm-ben megadott méretek 

Csomagtér térfogata VDA szerint (dm³) (defektjavító készlettel)
Csomagtér térfogata 472

Csomagtér maximális térfogata lehajtott ülésekkel 1 478

2 646 930

4 489

1 480 1 455

1 099

913

17° 25°

14°14°

910
905

219

1 613

2 076

1 556

1 836

1 542



A Renault ajánlásával 

A Renault Kadjar tervezéséhez és megrendeléséhez látogasson el a www.renault.hu honlapra.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. A Renault a folyamatos 
termékfejlesztés jegyében fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat.  A Renault márkakereskedők a 
lehető legrövidebb időn belül értesülnek ezekről a változtatásokról. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, opciós csomag vagy tartozék) nem elérhetőek. 
Kérjük, forduljon a helyi Renault márkaképviselethez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technológia korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen dokumentumban látható színek mérsékelten 
különböznek a fényezés vagy a belső kialakítás valódi színétől. Valamennyi jog fenntartva.  A Renault előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen kiadvány egy részének vagy egészének valamely 
formában vagy eszköz segítségével történő másolása. 
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