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elegante e espaçoso







metamorfose  
de um ícone
O Renault Kangoo reinventa-se numa versão 
moderna e elegante. Formas distintas, linhas 
dinâmicas, ombros generosos e jantes 
robustas, o estilo do Novo Kangoo reinventa-se.  
Com as novas luzes em LED, estilizadas em 
forma de C (C-Shape), distingue-se por uma 
identidade reconhecível entre os demais, como 
se fosse um estandarte do seu estilo de vida.





modulável e prático



cuidadosamente 
concebido
Instale-se a bordo do seu «combispace» 
e desfrute de um ambiente elegante, 
confortável e prático: banco do condutor 
com regulação lombar, novo painel de bordo 
ergonómico e distinto, inserções cromadas 
combinadas com materiais sustentáveis e 
requintados. Utilize os 49 litros de arrumação 
para desfrutar ao máximo da viagem.

porta-objetos de 1,5 litros com entradas USB

espaço de arrumação aberto de 5 litros 
acessível com a máxima simplicidade

gaveta Easy Life de 7 litros

compartimento de porta de 2,7 litros



Imagem não contratual, não apresenta os equipamentos em série ou pode apresentar opções neste nível de equipamento





habitabilidade e 
conforto
Uma escapadinha em família? Entradas USB, 
bolsas nas costas dos bancos dianteiros, 
mesas tipo avião... Sem preocupações! Não há 
perigo das crianças se aborrecerem durante 
a viagem. Desde a largura das portas laterais 
traseiras deslizantes (615 mm) à amplitude 
de abertura de 90° das portas dianteiras, 
tudo foi pensado para facilitar a sua entrada 
a bordo! Graças ao banco traseiro rebatível 
1/3-2/3, o espaço é modulável para se adaptar 
perfeitamente às suas necessidades.

2 entradas USB e 1 tomada de 12 V atrás

vidros traseiros elétricos

2 mesas rebatíveis





barras de tejadilho inovadoras, aplicáveis sem ferramenta



conectividade 
prática
Com a replicação compatível com  
Android Auto™ e Apple CarPlay™, ligue o seu 
smartphone ao sistema multimédia e desfrute 
das suas aplicações através do confortável 
ecrã multimédia de 8”. Com o carregador por 
indução, carregue facilmente o seu telefone 
em andamento e sem precisar de cabo. 
Utilize também o ecrã multimédia para a 
navegação a bordo e os serviços conectados.

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

replicação do smartphone com Apple CarPlay™replicação do smartphone com Android Auto™

carregador do smartphone por indução
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uma estrada cada vez mais segura
Equipado de série com sistemas de ajuda à condução e tecnologias que reforçam a 
sua segurança, enfrente a estrada mais serenamente com o Renault Kangoo.

O sistema ativo de assistência na transposição involuntária 
de via alerta-o, através de um sinal luminoso no quadro de 
instrumentos, se transpuser involuntariamente uma linha  
contínua ou descontínua a uma velocidade entre 70 km/h e  
180 km/h. O sistema também pode corrigir a trajetória do veículo 
e recolocá-lo no centro da via, evitando assim o risco de colisão.

O sistema de travagem de emergência ativa permite-
lhe evitar ou atenuar os efeitos dos pequenos «toques» na 
cidade ou em autoestrada, tanto de dia como de noite 
(peões, ciclistas ou veículos). O radar deteta o risco de 

o sistema ativa-se e assume o controlo da travagem.

O sistema ativo de alerta de ângulo morto, ativo entre  
30 km/h e 180 km/h, previne-o automaticamente, através de 
um sinal luminoso, da presença de veículos não visíveis no 
retrovisor. Se for necessário, o sistema pode corrigir a direção 
através do volante, impedindo assim uma colisão lateral.

O regulador de velocidade adaptativo permite-lhe manter 
a distância de segurança adequada até ao veículo 
que circula à sua frente. O sistema atua nos travões 
quando a distância é demasiado curta e no acelerador 
quando a estrada está novamente desimpedida.



A câmara de marcha-atrás retransmite no ecrã 
multimédia uma vista da traseira quando a marcha-atrás 
é selecionada. As linhas de orientação facilitam e permitem 
que realize as suas manobras com toda a segurança.

A comutação automática das luzes de estrada/cruzamento 
ativa-se automaticamente em função da origem da 
luminosidade detetada e das condições de circulação.

O sistema de estacionamento mãos livres Easy Park Assist  
permite-lhe estacionar com toda a simplicidade.  
É o sistema que procura um lugar de estacionamento e 
controla a direção. Ao condutor, basta gerir a velocidade.

Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos 
sinais de trânsito previne-o se ultrapassar a velocidade 
máxima permitida. O sistema, dotado de uma câmara, 
informa-o sobre a velocidade que deve respeitar, 
graças a uma indicação no quadro de instrumentos.

O sistema Extended Grip permite-lhe circular, sejam quais 
forem as condições climáticas e em diferentes tipos de 
terreno (lama, folhas, piso degradado, etc.). O sistema 
associa o controlo eletrónico de estabilidade (ESC) e os 
pneus para todas as estações para lhe proporcionar 
uma motricidade reforçada, disponível até 50 km/h.

O controlo de estabilidade de atrelado ajuda-o a 
dominar a trajetória do veículo, quando tem um atrelado 
instalado. O sistema reduz a derivação em ziguezague 
do atrelado, sem limitação de velocidade, e melhora a 
estabilidade em condições difíceis de circulação causadas 
por ventos laterais ou pelo estado do pavimento.





carlab
cores

estofos

embelezadores e jantes 

harmonias

equipamentos e opções

motores

acessórios

dimensões



cores

Branco Glaciar (OE)

Vermelho Carmim (TE)

Cinzento Urban (OE) * Cinzento Highland (TE)

Cinzento Cassiopeia (TE)

Preto Metalizado (TE) Azul Sodalite (TE)

Castanho Terracotta (TE)

OE: opaca envernizada. TE: pintura metalizada.  
* Estão disponíveis numerosas cores especiais sob encomenda.  



estofos

embelezadores e jantes

Embelezador Carten de 15” Embelezador Kijaro de 16” Jante Liman Flexwheel de 16” Jante Vereste de 17”

Estofos Inti Estofos Chiku Estofos Inti
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harmonias

authentic
Principais equipamentos

Segurança e sistemas de ajuda à condução
Airbags frontais e laterais para o condutor e 
passageiro, e tipo cortina dianteiro e traseiro  
(airbag do passageiro desativável)
Chamada de emergência Renault 
Sistema de travagem de emergência ativa  
(AEBS peões/ciclista/veículos, de dia e de noite) 
Reconhecimento dos sinais de trânsito
Regulador/limitador de velocidade com função  
de travagem em descida
Sistema ativo de assistência na transposição 
involuntária de via 
Sistema ativo de controlo de ângulo morto
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro

rebatível) e nos lugares laterais do banco traseiro 
Kit de enchimento e reparação de pneus

Condução
Iluminação dianteira com assinatura LED em forma 
de C (C-Shape)
Luzes de nevoeiro em LED com função iluminação 
de curva
Modo Eco

sistema de desembaciamento

Design exterior

Embelezador Kijaro de 16”
Portão traseiro vidrado com limpa-vidros e sistema 
de desembaciamento. 
Portas laterais deslizantes com vidros de entreabrir

Design interior
Harmonia interior em Preto Carbono com inserções 
Cinzento Meteorito no painel de bordo e inserções 
cromadas

Estofos Inti 
Quadro de instrumentos analógico com ecrã do 
computador de bordo a cores TFT de 4.2”

Conforto
Banco traseiro rebatível 1/2-2/3 
Ar condicionado manual
Consola central com 1 tomada de 12 V e 2 porta-copos
Trancamento centralizado à distância com  
chave retrátil de 3 botões
Elevadores elétricos de vidros dianteiros, condutor e 
passageiro
Porta-objetos fechado por cima do volante
Banco do condutor regulável em altura
Volante regulável em altura e em profundidade
Gaveta Easy Life deslizante
Chave de porta com 3 botões 

Multimédia
RádioConnect R&Go Bluetooth®, USB e Jack, 
comandos no volante e visor integrado

Opções
Embelezadores médio Carten de 15”
Jantes em liga leve Vereste de 17”
Pneus 4 estações
Easy Park Assist
Câmara de marcha-atrás
Comutação automática das luzes de estrada/
cruzamento 
Espelho de vigilância dos lugares traseiros
Portas traseiras assimétricas vidradas com  
limpa-vidros e função de desembaciamento
Pneu sobressalente 
Banco do passageiro regulável em altura 
Tapetes dianteiros e estrado da zona de carga em 
borracha antiderrapante 
Suporte para smartphone 
Carregador de smartphone por indução 
Barras de tejadilho inovadoras 
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Equipamentos de série equilibre = authentic +

Condução

eletricamente, com sistema de desembaciamento  
e sonda de temperatura
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - 
alerta visual e sonoro

Design exterior
Para-choques dianteiro/traseiro com proteções 

 
cor da carroçaria
Iluminação dianteira Full LED com assinatura LED em 
forma de C (C-Shape)

Jantes em liga leve 17”

Design interior
Estofos Chiku

Conforto
Ar condicionado bi zone
Consola central com apoio de braço, 2 porta-copos, 
tomada de 12V, 2 entradas USB e tomada de 12V 
atrás, e arejadores nos lugares traseiros
Volante TEP multifunções
2 portas laterais deslizantes com vidros traseiros 
elétricos

Multimédia
Easy link replicação com ecrã de 8”: sistema 
multimédia com ecrã tátil de 8” compatível com 
Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entrada 
USB no painel frontal com DAB

Opções
Retrovisor interior dia/noite automático 
eletrocromático
Comutação automática das luzes de estrada/
cruzamento
Easy link navegação com ecrã de 8”: sistema 
multimédia com ecrã tátil de 8” compatível com 
Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®,  
entrada USB no painel frontal
Easy park assist
Jantes em liga leve Vereste 17”

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.  
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc. 

equilibre (authentic+)



equipamentos e opções

authentic equilibre
Renault easy drive - ajudas ao estacionamento
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - alerta visual e sonoro
Sistema de ajuda ao estacionamento frontal/traseiro/lateral - alerta visual e sonoro P P

Câmara de marcha-atrás o / P o / P

Easy park assist - P

Conforto
Chave de portas 3 botões
Cartão Renault mãos livres - o / P

P -

Ar condicionado manual -

Ar condicionado automático bi zona -

Vidros da frente elétricos / com impulsionador no lado do condutor / Vidros traseiros elétricos  / - / -  /  / P 

Retrovisores exteriores asféricos electricos com desembaciador / e com sonda de temperatura  /  - - 

P P

 / P  / P

P P 

Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros o o

Multimédia
P o / P

-

Bluetooth® e entradas USB
o / P

Armazenamento e modularidade 

Gaveta Easy Life - o

 / o / P - 

Design exterior

retrovisores exteriores em preto brilhante - / - /    /  / 

o o

o -

o*

o -

o

Vidros laterais sobre-escurecidos o

Design interior
Estofos em tecido Inti -

Estofos em tecido Chiku o

o

: série. o



motorizações

Blue dCi 75 Blue dCi 95 Blue dCi 115 TCe 100 FAP TCe 130 FAP

Motorizações
Cilindrada (cm3) / Número de cilindros / Válvulas

Binário máximo Nm CEE a tr/min
Common Rail Common Rail Common Rail Direta Direta

- -

Tipo de caixa de velocidades Manual Manual

Stop & Start Série

Desempenhos
Velocidade máxima (km/h)

Consumos e emissões de CO2*

Emissões de CO

Direção

Travagem
Série

 

Pneus
Medidas

Massas



acessórios

1.



1. Bagageira de tejadilho. Permite aumentar o 
volume de carga do seu veículo. Prática e robusta, 
é essencial para uma viagem sem preocupações.

2. Gancho de reboque desmontável sem ferramenta. 
Permite rebocar com toda a segurança um atrelado, 

porta-bicicletas... Rapidamente desmontável sem 
ferramenta, garante uma perfeita compatibilidade 
com o veículo e evita qualquer risco de deformação.

3. Barras de tejadilho. Ideais para transportar um  
porta-bicicleta, um porta-esquis ou uma 
bagageira de tejadilho, aumentando assim 
a capacidade de carga do veículo. 

4. Capas de retrovisores e puxadores de 
porta em cromado. Adicione um toque de 
estilo e de personalidade ao seu veículo. 
Concebidas por medida, embelezam os 
puxadores, preservando o aspeto de origem. 

5. Porta-bicicletas Coach Thule. Rápido e 

levar três bicicletas para todo o lado.

2.

4.

3.

5.



dimensões (mm)

1 584
1 919
2 159

1 190(8)

1 596

960 2 716

4 486

615(4)

2 701(5)

1 865(6)

1 020(7)

810

594

1 111

1 838(1)/1 893(2)

1 060

1 524 1 521 1 190

1 064

1 111

785
1 727

164(3)

14°
14°

Volume da bagageira
Mínimo em configuração 5 lugares (L) 775
Configuração 2 lugares (banco traseiro rebatido) (L) 1 200
Configuração 1 lugar (banco traseiro e banco do passageiro rebatidos) (L) 3 500

(1) com barras longitudinais. (2) com antena. (3) distância ao solo em vazio. (4) largura 
da abertura lateral. (5) comprimento de carga com banco traseiro e banco passageiro 
rebatidos. (6) comprimento de carga com banco traseiro rebatido. (7) comprimento da 
bagageira. (8) valor a 100 mm do piso. dados expressos em mm.

dimensões em mm.



Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e evitar 
que perca demasiado tempo com a manutenção do seu 
Renault: orçamento e marcação online, packs, contratos de 
manutenção, seguros e assistência, programa personalizado 

 
rápidas e adaptadas às suas necessidades.

os seus primeiros passos
Conheça todas as informações de que necessita:
 – nos nossos sites online, ofertas de produtos/serviços/

 – na nossa rede, encontre as nossas equipas comerciais  
e técnicas.

Renault Service, 100% coberto
Preveja os imprevistos, graças às nossas extensões de 
garantia, seguros e assistência Renault que cuidam de si  
a qualquer momento.

My Renault, parceiro do dia a dia
Desfrute de um espaço personalizado online, onde encontrará 
conselhos, ofertas, vantagens exclusivas, alertas do programa 
de manutenção, próximas marcações.

Renault Service, manutenção sem preocupações
Os nossos packs ou contratos de manutenção Renault Service 

adequada às suas necessidades.

acessórios, o seu Renault à sua medida 
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que necessita 

mais confortável e mais personalizado.

A Renault ao seu lado

serviço







www.renault.com

renault.comA Renault recomenda
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