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Renault Kadjar to rasowy terenowy SUV o zdecydowanej stylistyce. 
Chromowany grill ze światłami LED doskonale oddaje jego charakter. 
Światła Full LED Pure Vision sprawią, że żaden pył, deszcz i żadna mgła 
nie będą Ci straszne. Dzięki dużemu prześwitowi oraz aluminiowym 
obręczom kół 19” pokona każdą drogę. Antena w kształcie płetwy 
rekina doskonale łączy udaną stylistykę z aerodynamiką.

atletyczna sylwetka



Korzystaj ze wszystkich udogodnień komfortowego wnętrza swojego 
SUV-a. Nowoczesny wystrój, perfekcyjna ergonomia, elegancka 
tapicerka i chromowane elementy wykończenia zapraszają, aby 
cieszyć się każdą chwilą w środku. Siedząc wygodnie za kierownicą 
Renault Kadjar, możesz do woli czerpać przyjemność z jazdy nawet 
po najbardziej wymagających trasach. Ergonomiczna deska 
rozdzielcza, podświetlana środkowa konsola i wiele nowoczesnych 
elementów wyposażenia zachęcają do wyprawy w nieznane.

strefa komfortu
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1. przesuwany podłokietnik
2. fotel kierowcy podgrzewany, 

z wysuwaną poduszką





intensywne  
doznania z jazdy



Renault Kadjar ma dwa silniki benzynowe: TCe 140 i TCe 160. Słabsza jednostka może być 
połączona z manualną 6-stopniową skrzynią biegów lub automatyczną dwusprzęgłową 
przekładnią z 7 przełożeniami, natomiast mocniejsza występuje tylko z 7-biegowym 
automatem EDC. Dopełnieniem gamy jest silnik Diesla – Blue dCi 115 EDC.  

TCe 140 / TCe 140 EDC
Moment obrotowy na poziomie 260 Nm (240 Nm z EDC) w połączeniu z mocą 140 KM sprawia, że 
silnik o pojemności 1,3 l z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim gwarantuje bardziej 
naturalne i dynamiczne przyspieszenia, dając jeszcze większą przyjemność z jazdy. Oprócz tego 
charakteryzuje się ograniczonym zużyciem paliwa – 6,2-6,7 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP.

TCe 160 EDC
Dzięki momentowi obrotowemu 270 Nm silnik ten, wyposażony w turbosprężarkę i bezpośredni wtrysk 
paliwa, zapewnia maksymalną przyjemność z jazdy. Gotowy na jeszcze lepsze osiągi? Przyspieszenie 
do 100 km/h zajmuje niewiele ponad 9 s! Włącz tryb Sport w systemie MULTI-SENSE i zobacz różnicę.
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We wnętrzu Renault Kadjar jest dużo przestrzeni. W bagażniku 
znajdzie się dość miejsca na rowery, plecaki, sprzęt i akcesoria do 
wędrówek w plenerze. Dzięki dwupoziomowej dzielonej podłodze 
jesteś w stanie dostosować przestrzeń bagażową do swoich potrzeb. 
Twoi pasażerowie będą bardzo zadowoleni: duże uchwyty na kubki 
z przodu oraz nawiewy klimatyzacji i gniazda USB dla pasażerów 
na tylnych siedzeniach zmienią ich sposób postrzegania podróży. 
Wygodnie siedząc w podgrzewanym fotelu z regulowaną długością 
siedziska i przesuwnym podłokietnikiem, jesteś gotów wyruszyć nawet 
w najbardziej wymagającą trasę. Przygoda jest piękna, jeśli masz pod 
ręką wszystko, co niezbędne, aby móc się nią cieszyć bez ograniczeń!

harmonijnie 
zaprojektowane 
wnętrze
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     1. maksymalna pojemność  
bagażnika to 1478 litrów

2-3. tylna kanapa jest składana  
i dzielona 1/3-2/3



1



Wbudowany w środkową konsolę 7-calowy ekran dotykowy z systemem 
multimedialnym R-LINK 2 jest wyjątkowo ergonomiczny i intuicyjny.  
R-LINK 2 zapewnia stałą łączność ze światem i dostęp do 
szerokiej gamy usług, takich jak TomTom® Traffic, który dostarcza 
najbardziej dokładnych informacji o ruchu drogowym w czasie 
rzeczywistym. Gwarantuje jednocześnie komfort podróżowania, 
umożliwiając połączenie poznania uroków jazdy z możliwością 
łatwego korzystania ze spersonalizowanych multimediów.

świat w zasięgu ręki
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1. 7-calowy ekran systemu multimedialnego 
z wbudowaną nawigacją 

2. funkcja replikacji ekranu smartfona 
na ekranie dotykowym poprzez 
Apple CarPlay™ lub Android Auto™

3. przejrzysty interfejs systemu R-LINK 2

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.



funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
Ten system działa na bazie umiejscowionej przy lusterku wstecznym kamery, która wykrywa 
źródła światła przed samochodem i automatycznie zmienia światła mijania na drogowe. 

światła przecimgłowe z funkcją doświetlania zakrętów
Przy niskiej prędkości światła przeciwmgłowe automatycznie zapalają się 
zgodnie z kierunkiem skrętu kierownicy, aby oświetlić wnętrze zakrętu.

system kontroli martwego pola (BSW)
System ostrzeże Cię o obiekcie w martwym polu, zapalając diodę 
umieszczoną w bocznych lusterkach wstecznych. Pozwoli Ci to uniknąć 
niebezpiecznych sytuacji, np. podczas zmiany pasa ruchu.

system kontroli pasa ruchu (LDW)
Za pomocą kamery umieszczonej w górnej części przedniej szyby system cały 
czas monitoruje położenie na pasie ruchu. Jeśli niechcący zaczniesz z niego 
zjeżdżać bez włączonego kierunkowskazu, Kadjar Cię o tym poinformuje. 



8 systemów wspomagających 
prowadzenie

aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
Ten system wykrywa przeszkody przed pojazdem, a w przypadku braku reakcji ze 
strony kierowcy włącza hamulce, aby zmniejszyć skutki bądź uniknąć kolizji. 

automatyczne parkowanie Easy Park Assist
Dzięki czujnikom umieszczonym z przodu, po bokach i z tyłu system analizuje 
i wykonuje za Ciebie cały manewr. Może również pomóc Ci wyjechać 
z miejsca postojowego. Wystarczy nacisnąć przycisk.

system wspomagania parkowania przodem i tyłem
Czujniki parkowania ostrzegają kierowcę przed przeszkodami, wykorzystując sygnały 
dźwiękowe oraz pokazując odległość na ekranie systemu multimedialnego. 

system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 
rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
Bądź na bieżąco informowany o ograniczeniach prędkości – wielofunkcyjna kamera 
przetworzy informacje sczytane ze znaków i pokaże je bezpośrednio na ekranie zegarów.

W każdej podróży mogą Ci towarzyszyć 
2 kamery, 12 czujników oraz radar, 
które będą czuwać nad Twoim 
bezpieczeństwem i komfortem jazdy.







Niebieski Iron (PM) Czerwony Flamme (PM)

Biała Perła (PM)

strefa kolorów

OV: lakier niemetalizowany, pokryty lakierem bezbarwnym. 
PM: lakier metalizowany. 
Zdjęcia niewiążące.



Szary Highland (PM)

Czarny Etoile (PM) Biel Alpejska (OV)

Szary Titanium (PM)



wyposażenie

Zen

komfort
• System składania tylnej 

kanapy Easy Break
• Karta Renault Hands Free 
• Klimatyzacja automatyczna, 

dwustrefowa
• Fotel kierowcy z manualną 

regulacją lędźwiową

bezpieczeństwo i prowadzenie 
pojazdu
• System wspomagania 

parkowania przodem i tyłem
• Kamera cofania
• System ostrzegania 

o nadmiernej prędkości (OSP)
• System kontroli pasa ruchu 

(LDW)
• Światła do jazdy dziennej LED 

Edge Light
• Światła przeciwmgłowe 

z funkcją doświetlania 
zakrętów

wygląd zewnętrzny
• Obręcze kół ze stopu 

metali lekkich 17” Aquila, 
diamentowane

• Szyby tylne przyciemniane

wygląd wnętrza
• Tapicerka materiałowa 

w kolorze czarnym
• Kierownica pokryta skórą 

ekologiczną

multimedia
• System multimedialny 

R-LINK 2: radioodtwarzacz 
cyfrowy (DAB) z Bluetooth®, 
USB/jack, wyświetlacz 
kolorowy 7”

• Nawigacja z mapą Europy 
w wersji rozszerzonej, dostęp 
do usług interaktywnych

• Zespół zegarów i wskaźników 
z kolorowym 7-calowym 
ekranem TFT

• Funkcja replikacji ekranu 
smartfona na ekranie 
dotykowym poprzez Apple 
CarPlay™ lub Android Auto™

w standardzie
 



Intens (Zen+)

komfort
• Nawiewy dla pasażerów 

drugiego rzędu siedzeń
• Lusterko wewnętrzne 

elektrochromatyczne

bezpieczeństwo i prowadzenie 
pojazdu
• Funkcja automatycznej 

zmiany świateł drogowych na 
mijania (AHL)

• Światła przednie Full LED Pure 
Vision

• Światła przeciwmgłowe 
z funkcją doświetlania 
zakrętów LED

• System kontroli martwego 
pola (BSW)

• Aktywny system 
wspomagania nagłego 
hamowania (AEBS) 

wygląd zewnętrzny
• Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich 19” Yohan
• Relingi dachowe w kolorze 

srebrnym
• Osłony przedniego i tylnego 

zderzaka w kolorze szarym

wygląd wnętrza
• Tapicerka materiałowa 

łączona z elementami skóry 
ekologicznej TEP w kolorze 
czarnym

w standardzie
 

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.



tapicerki

obręcze kół

obręcze kół ze stopu metali lekkich 17” 
Aquilla

obręcze kół ze stopu metali lekkich 19” 
Yohan 

tapicerka materiałowa w kolorze 
czarnym (Zen)

tapicerka materiałowa łączona 
z elementami skóry ekologicznej TEP 
w kolorze czarnym (Intens)
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akcesoria 1. Hak holowniczy. Zabierz na weekend 
swoje górskie rowery lub holuj 
przyczepę – umożliwi Ci to chowany 
hak holowniczy. W ofercie dostępny jest 
również hak demontowany bez użycia 
narzędzi i hak jednoelementowy.

2. Dywaniki podłogowe i wykładzina 
EasyFlex. Aby chronić bagażnik 
podczas przewożenia brudzących 
przedmiotów, pomyśl o wkładce ochronnej 
EasyFlex. Modułowa, antypoślizgowa 
i nieprzemakalna wkładka pozwala 
pokryć całą powierzchnię przestrzeni 
bagażowej. A aby zadbać o czystość 
w kabinie, możesz wybierać spośród 
bogatej oferty tekstylnych lub 
gumowych dywaników podłogowych.

3. Rozkładany stolik i ładowarka do 
smartfonów. W weekend możesz uciec 
na łono przyrody, nie rezygnując przy 
tym z udogodnień, które uprzyjemniają 
codzienne życie – rozkładanego stolika, 
na którym możesz postawić termos 
z kawą, czy ładowarki do smartfonów, 
dzięki której zachowasz łączność ze 
światem niezależnie od tego, jak długo 
będzie trwała Twoja wyprawa.



wymiary

Wymiary w mm.

Pojemność bagażnika (dm3)
Pojemność całkowita (z zestawem do naprawy uszkodzenia opony) 472
Maksymalna objętość przestrzeni bagażowej (tylna kanapa złożona) 1478

2646 930

4489

1480 1455

1099

913

17° 25°

14°14°

910905

219

1613

2076

1556

1836

1542



Jesteśmy zawsze przy Tobie, by ułatwiać Ci 
życie i skrócić czas poświęcony na obsługę 
Twojego Renault – uzyskanie kosztorysu naprawy 
i umówienie wizyty w serwisie online, przejrzyste 
ceny usług skalkulowane indywidualnie dla Twojego 
samochodu, umowy serwisowe, ubezpieczenia, 
assistance i wiele więcej. Skorzystaj z naszych 
prostych i szybkich rozwiązań dopasowanych do 
Twoich potrzeb.

pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje możesz znaleźć:
– na naszych stronach internetowych – oferty 
produktów/usług/finansowania, umawianie wizyt, 
jazdy próbne;
– w naszej sieci – zapytaj sprzedawców 
i pracowników serwisu o szczegóły oferty.

serwis Renault – 100% ochrony
Możesz przewidzieć rzeczy nieprzewidziane 
dzięki przedłużonej gwarancji, ubezpieczeniom 
i assistance Renault, które zapewni Ci stałą ochronę.

MY RENAULT – partner w codziennym użytkowaniu 
samochodu
Twoje osobiste konto online, na którym znajdziesz 
porady, zapoznasz się z ofertą, wyłącznymi 
korzyściami, planem przeglądów i terminami 
najbliższych wizyt w serwisie.

serwis Renault – spokój ducha
Nasze umowy serwisowe oraz przejrzyste ceny usług 
kalkulowane indywidualnie dla Twojego samochodu 
zapewnią Ci spokój ducha. 

akcesoria – Twoje Renault szyte na miarę
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, a wśród nich 
takie, które sprawią, że Twój samochód będzie 
bardziej atrakcyjny, praktyczny, komfortowy 
i dopasowany do Twoich potrzeb.

Renault – Twój anioł stróż



Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy cały kraj był w odbudowie, Renault 
zauważyło potrzebę zaoferowania klientom uniwersalnego samochodu, który 
będzie służył zarówno rolnikom, jak i taksówkarzom. Dyrekcja marki postanowiła 
stworzyć projekt nowego auta, które będzie bazowało na sprawdzonych, 
prostych i niezawodnych rozwiązaniach. Inżynierowie wybrali z pokaźnych 
zasobów marki mocne podwozie, zamontowali na nim dwie solidne osie, które 
mogły utrzymać ładunek do 800 kg, oraz czterocylindrowy silnik o pojemności 
2383 cm3 i mocy 48 KM. 

Nadwozie, w dużej mierze inspirowane modelem 4CV, miało być praktyczne 
i solidne. Gotowy produkt jako gama Colorale został zaprezentowany podczas 
Salonu Samochodowego w Paryżu w październiku 1950 r., a dziennikarze i pierwsi 
klienci przyjęli go bardzo pozytywnie – nareszcie samochód wielofunkcyjny, 
nowoczesny i gotowy do ciężkiej pracy. Jak się okazało po latach, ten dostępny 
w wielu wersjach pojazd, m.in.: van, pick-up, kombi (Prairie) czy taxi, był 

legendarny 
Prairie

SUV z 1950 r.



prekursorem dzisiejszych wielofunkcyjnych SUV-ów.  Już od pierwszych miesięcy 
sprzedaży Prairie odniósł sukces przede wszystkim wśród użytkowników 
potrzebujących przestronnego i dobrze prowadzącego się samochodu  
w codziennej pracy. Sprzedaż w pierwszym roku produkcji wyniosła 11 104 szt. 
Colorale. 

We Francji, ale też w Afryce, Prairie był atrakcyjnym kąskiem dla klientów, 
którzy szukali dużej przestronności, niezawodności i solidności. Rezultatem 
była całkowita produkcja 38 150 szt. Jednocześnie pojazd był wykorzystywany 
przez strażaków czy też serwisy samochodowe, ceniące go za niezawodność 
i możliwość dojazdu do kierowców, którzy utknęli na drodze w swoich zepsutych 
samochodach. Ta solidność i niezawodość oraz wielofunkcyjne nadwozie są dziś 
głównymi zaletami Kadjara, tak samo jak 70 lat temu opisywały najważniejsze 
cechy legendarnego Prairie. 

→ produkcja:  
prawie 40 000 szt.

→ napęd 4x4



odkryj Renault Kadjar na www.renault.pl
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach 
polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych 
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy 
wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone 
zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu 
na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty 
sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Publicis – zdjęcia:  
29.12.2021

renault.comRenault recommandeRenault zaleca


