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Kangoo är ett komplett modellprogram, välj till 
exempel mellan tre olika längder (Express eller Maxi), 
hytt med extra lastutrymme och mängder av tillval, 
däribland tre platser framtill. Elvarianten Kangoo Z.E.  
finnsi två längder och har två eller fem platser.  
Det finns garanterat en Kangoo som matchar dig!

Helt anpassad 
efter dina behov





Kangoo har utformats utifrån Renaults nya designtänkande och är ännu bättre på att anpassa sig efter dina behov som yrkesman. Tre karosslängder,  
ett stort utbud av snåla motorer, massor av konfigurationer att välja mellan, plåtad eller glasad, med eller utan sidoskjutdörrar, bakdörrar eller baklucka. 
Det finns garanterat en Kangoo som matchar dig och dina behov!

Skräddarsydd



Kangoo är som ett högteknologiskt kontor 
på hjul, med utrustning som det uppkopplade 
navigeringssystemet Renault R-LINK, Bluetooth®-
anslutning och backkamera underlättar både jobb 
och körning.

Vassa verktyg





Levererar alltid

Samma utmaning varje dag: – att ta sig fram och leverera snabbt och effektivt. I Kangoo finns ett navigeringssystem som inte bara hjälper dig att hitta 
rätt: med Renault R-LINK kan du ta reda på precis var du ska, kolla räckvidden, välja den smartaste vägen och undvika köer och vägbyggen med hjälp av 
online-tjänsterna och använda handsfree-telefonen för att ringa kunden och tala om att du är på väg. Sidoskjutdörrarna och bakdörrar som öppnas hela 
180° gör att du enkelt kommer åt din last. Med Kangoo får du dessutom med dig upp till 3,5 m3 varor. En nyttolast på 650 kg är standard och som tillval kan 
du få hela 800 kg. Öppna, lasta, leta upp adressen och lasta ur. Din leverans går som en dans.







Kangoo Maxi och Kangoo Maxi Z.E. är 38 cm längre så att 
du får plats med saker som är upp till 2,9 m i versionen 
med stor lastvolym. Önskar du att du kunde få med dig 
hela arbetslaget och allt material i en kompakt skåpbil? Nu 
kan du det! Tack vare den oöverträffade modulariteten hos 
Kangoo Maxi Plus. Du fäller ihop sätet med en enda rörelse 
och får ett helt plant golv, samtidigt som avskiljningsgallret 
hamnar på plats bakom förarplatsen så att du kan lasta 
saker som är upp till två meter långa med en volym på 
upp till 3,6 m3. Nu behöver du inte välja om du ska köra folk 
eller material. Nu kan ni åka fem i bilen och samtidigt lasta 
in 2,4 m3. Med Kangoo Maxi med förlängt lastutrymme 
är maxlasten 800 kg och nyttovolymen 4,6 m3. Effektivt!

Ännu effektivare



Full koll på verksamheten

Bilparken i ditt företag utgör en investering som måste förvaltas noggrant och rationellt. Med tre olika längder och massor av olika anpassningar och 
konfigurationer att välja mellan ger Kangoo dig möjligheten att sätta ihop en enhetlig bilpark där du kan blanda elbilar och bilar med förbränningsmotor. 
Med servicepaketet My Z.E. Connect kan du programmera och övervaka laddningen av alla dina bilar och få meddelanden via dator eller smartphone om 
laddningsstatus, återstående tid och tillgänglig räckvidd. Förarstödsystemen i Kangoo hjälper också till att minska förbrukningen eller öka räckvidden.







Kangoo Z.E. står ut från mängden och visar vägen på 
mer än ett sätt. De blåtonade kromdetaljerna sänder 
en tydlig signal om företagets miljöengagemang. 
De visar att ni tar ansvar och försöker minska  
ert ekologiska fotavtryck. Både Kangoo Maxi och  
Kangoo Maxi Z.E. bjuder på en väl tilltagen 
lastkapacitet. De rymmer upp till 650 kg nyttolast 
och har en nyttovolym på upp till 4,6 m3. Bakdörrarna 
går att öppna 180° och lastlängden är upp till 2,88 m. 
Kangoo öppnar upp för nya perspektiv och möjligheter.

Praktisk 
innovation



KANGOO EXPRESS & Z.E.

4,28 m

KANGOO MAXI & MAXI Z.E.

4,67 m



Lastutrymmen för alla behov, nya snåla och starka 
motorer och en elversion som ger hopp om en grönare 
framtid. Kangoo förtjänar verkligen att man tittar 
närmare på den.

Renault Kangoo 
Express och Z.E. 
i genomlysning



Nyttobredd
upp till 1,22 m

Nyttohöjd
upp till 1,13 m

Nyttolängd
upp till 2,89 m

Nyttovolym
upp till 4,6 m3

Nyttolast
upp till 800 kg



Optimal lastning
Mångsidigheten – vår stolthet
Ena dagen kör du runt folk och nästa fraktar du 
varor. Nya Kangoo anpassar sig blixtsnabbt. Nu finns 
den med tre platser fram*, uppdelat på en förarstol 
och en bänk med två platser. Under sittdynan på 
passagerarsätet finns dessutom ett förvaringsfack 
som rymmer upp till 15 liter. Passagerarsätets 
ryggstöd går att fälla oberoende av förarstolen så 
att du får ett underlag att skriva på eller kan lasta 
in långa föremål.
Väljer du Kangoo Maxi Plus kan ni vara fem i bilen 
och dessutom få en nyttolängd på hela 2,2 m med 
nedfällt säte. Med den praktiska takluckan får du 
ännu mera plats i höjdled.

Massor av lastutrymme
Till och med i hytten finns det gott om 
förvaringsutrymmen så att du kan utnyttja varenda 
kubikcentimeter av din Kangoo.
Facket i instrumentbrädan är utmärkt för 
allehanda papper som du vill ha till hands (A4), 
de lite större sakerna stuvar du smidigt undan i 
förvaringsutrymmet under taket, handskfacket 
eller mittarmstödet (beroende på version). Även 
under det två sitsiga passagerarsätet fram finns 
det gott om utrymme för förvaring.

Sist men inte minst det väl tilltagna lastutrymmet på 
mellan 2,3 m3 och 4,6 m3 beroende på version. För 
att du ska få en bil som passar just din verksamhet 
har vi ett stort urval av utrustning: välj mellan olika 
typer av mellanväggar, skydd för golv och sidor, 
förankringssystem, plåtade eller glasade dörrar 
och en supersmart skjutbar taklucka. Observera 
att nyttolasten varierar mellan 500 och 800 kg** 
beroende på typ av kaross och konfiguration.

Enastående lättillgänglig
Du behöver inte ta i för att öppna varken 
sidoskjutdörrarna eller bakdörrarna. Ingenting 
är i vägen när du lastar. Den låga lasttröskeln på 
mellan 57 och 60 cm ovanför marken underlättar 
vid lastning av tyngre gods. Flera olika öppningar i 
form av en skjutbar taklucka, plåtade eller glasade 
bakdörrar och/eller sidodörrar gör att nyttovolymen 
kan utnyttjas till max. Alltid med dina behov i fokus!

*Tillvalet är inte tillgängligt för Kangoo Z.E.
**Nyttolast 800 kg är inte tillgängligt för Kangoo Z.E.



Köp eller hyr  
batteriet

Inget buller

Inga utsläppLättladdad

Räckvidd på 230 km 
enligt WLTP-cykeln*

100 % transportbil: upp till 
4,6 m3 nyttovolym

För att du ska komma ännu längre har nya Kangoo Z.E. utrustats med ett nytt batteri: Z.E. 33 (33 kWh) som tillsammans med den nya, effektiva  
44 kW-motorn ger en körsträcka på upp till hela 230 km enligt WLTP-cykeln(1). Det motsvarar cirka 120 till 200 km, beroende på utomhustemperatur, under 
en normal utkörning(2).

Med den nya 7 kW-laddaren tar en fulladdning bara sex timmar och endast en timme räcker för att få en körsträcka på 35 km. 

Ytterligare en nyhet i den elektriska transportbilsvärlden är den värmepump som är ansluten till klimatanläggningen och ger utmärkt värmekomfort utan 
att det påverkar räckvidden.

Nya KANGOO Z.E.: 
4 innovationer för oöverträffad räckvidd



Via appen Z.E. Services på din smartphone eller dator kan du gå in på 
MY Z.E. Connect för att kontrollera räckvidden och batteriladdningen 
hos din nya Kangoo Z.E. Och med MY Z.E. Inter@ctive som är anslutet 
till navigeringssystemet Renault R-LINK kan du starta eller programmera 
laddningen var du än är. De här båda gratistjänsterna ger dig ännu större 
frihet i ditt elbilsägande.

Med Z.E. Trip(3) som du kommer åt via Renault R-LINK-systemet kan du visa 
närmaste laddningsuttag, både där du befinner dig och dit du ska. Du får 
också information i realtid om vilka uttag som är lediga.

(1) NEDC: New European Driving Cycle (europeisk standard för mätning av utsläpp och förbrukning).
(2) Utkörning: i genomsnitt 45 km/h i stadstrafik, på landsväg och motortrafikled (bilen står still 14 % av 
turen).
(3) Prenumerationstjänster.

Nya Kangoo Z.E.:  
ansluten i alla bemärkelser
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1) Regenerativ bromsning: batteriet laddas när du lyfter foten från gaspedalen 
eller när du trycker ner bromspedalen.
2) Värmepump: är ansluten till klimatanläggningen och värmer eller kyler luften 
i kupén. Värmepumpen fungerar som en omställningsbar klimatanläggning 
och reglerar både värme och kyla utan att räckvidden påverkas.
3) Bränslesnåla däck: med ett lågt rullmotstånd som bidrar till att öka 
räckvidden, utan att varken väghållning eller bromsförmåga försämras.
4) Ekonometer: ett instrument som visar om bilen förbrukar el eller befinner 
sig i energiåtervinningsfasen. Sitter på instrumentpanelen.
5) Eco-läge: när du aktiverar det här läget begränsas vissa av motorns 
funktioner så att du får ännu längre räckvidd.

6) R-LINK Evolution*: med gratistjänsten My Z.E. Inter@ctive, kan du 
programmera och övervaka laddningen av alla dina bilar och få meddelanden 
via dator eller smartphone om laddningsstatus, återstående tid och tillgänglig 
räckvidd. Spara pengar genom att förlägga laddningen till tidpunkter då 
elpriset är lägre. 
7) Föruppvärmning av kupén: programmera värme- eller klimatanläggning 
så att den aktiveras medan din nya Kangoo Z.E. fortfarande laddas. Den 
energi som används påverkar inte batteriladdningen. 
8) Ny 7 kW-laddare: anslut den till en Wallbox 32 A/7,4 kW och ladda 35 km 
körsträcka på bara en timme (när vädret är varmt).

* Finns som tillval

Nya Kangoo Z.E.  
Teknologi i räckviddens tjänst



Med Wallbox (32 A/230 V/7,4 kW)
När du beställer din Kangoo Z.E. får du kontakt med en godkänd Z.E. 
Ready*-fackman som är behörig att installera en Wallbox, dvs. ett 
laddningsuttag där du laddar bilen full på 6 timmar. Kan installeras både 
i företagets lokaler eller hemma hos dig.
Med laddare för sällanbruk (10 A/230 V/2,3 kW)
Med flexiladdaren kan du någon gång ibland ladda din Renault Kangoo Z.E.  
i ett vanligt 230 V-uttag. En full laddning tar då 17 timmar.

I en allmän laddstolpe, ute på stan eller hos din Renault-återförsäljare 
(7 kW till 43 kW)
Plugga in din nya Kangoo Z.E. i ett allmänt laddningsuttag för elbilar 
(7 kW till 43 kW): passa på att ladda på parkeringen utanför köpcentret 
eller restaurangen, på parkeringen utanför jobbet eller hos närmaste 
Renault-återförsäljare. Med R-LINK Evolution får du via Z.E. Trip reda på 
var det finns ladduttag i ditt område och om de är lediga. På lunchrasten 
hinner du plussa på 35 km extra räckvidd (faktisk räck) när du laddar i 
ett uttag på 32 A/230 V och en effekt på 7 kW.

* Z.E. Ready: Z.E. Ready är ett varumärke som tillhör Renault och används för den 
laddningsutrustning som finns installerad på bilar i Z.E.-serien. För att ha rätt att använda 
varumärket Z.E. Ready måste Renaults partners förbinda sig att följa en lista med 
tekniska specifikationer och kvalificeringsprocessen för Z.E. Ready samt ha utfört tester 
för överensstämmelse. Den aktuella versionen heter Z.E. Ready 1.2. Mer information om 
tillämpade standarder, en lista med godkända samarbetspartners och kvalifikationsprocessen 
hittar du på www.lcie.com.

Nya Kangoo Z.E. 
Ladda batterierna överallt



Kontrollera din räckvidd
Vid normal användning ute hos våra företagskunder 
har Kangoo Z.E. en genomsnittlig räckvidd på 80 km 
under den kallare tiden på året och 125 km när det är 
varmare. Den faktiska räckvidden varierar beroende 
på hur fort du kör, hur backig vägen är, din körstil och 
om du har värmen eller luftkonditioneringen igång. 
Det finns flera funktioner i Kangoo Z.E. som hjälper 
dig att komma längre på en laddning: först och 
främst Eco-läget, som begränsar motorns prestanda 
till förmån för räckvidden. Dessutom laddas batteriet 
så fort du saktar in, det vill säga när du släpper 
upp gaspedalen (du kan följa uppladdningen på 
ekonometern på instrumentpanelen). Tack vare 
förvärmningsfunktionen kan du sätta dig i en varm 
och skön bil utan att behöva belasta batteriet. Istället 
fjärrprogrammerar du värmen eller ventilationen i 
din bil så att den justerar temperaturen medan den 
fortfarande är ansluten till ladduttaget. Allra bäst 
fungerar det här systemet om din bil är utrustad 
med en hel mellanvägg som skiljer kupén från 
lastutrymmet.

Enkel laddning
För att ladda batterierna helt ansluter du bilen 
till ett laddningsuttag. Ute på stan, på företagets 
parkering eller hemma i garaget. En komplett 
laddning tar mellan sex och nio timmar. Du kan 
använda Renault R-LINK för att ta reda på var 
de närmaste laddningsuttagen finns och om de 
är lediga.

Njut av en helt elektrisk körupplevelse.
Med Kangoo Z.E. får du en avkopplande arbetsmiljö 
och en chans att vila öronen när du ljudlöst förflyttar 
dig från ett ställe till ett annat. När du tar plats 
bakom ratten kommer du också att upptäcka de 
kraftfulla accelerationerna och att det maximala 
vridmomentet på 226 Nm finns tillgängligt från 
första stund. Med den automatiska steglösa 
växellådan glider du fram i din nya Kangoo Z.E. 
mjukt, utan ansträngning och utan ryck eller stötar. 
Toppfarten ligger på 130 km/h. Inget buller, inga 
avgaser, 100 % ren. Ett rejält steg framåt.

Optimera dina driftkostnader
Eftersom du hyr batteriet kan du vara säker på 
att det är i toppskick, funkar som det ska och 
har tillräckligt stor State of Health (SoH), alltid 
minst 70 % av den ursprungliga kapaciteten de  
tio första åren och därefter 60 %. Driftkostnaden –  
inklusive batterihyra, laddning och underhåll – 
hamnar i närheten av samma kostnad för en 
motsvarande bil med förbränningsmotor som kör 
minst 1 500 mil/år, och gör bilen konkurrenskraftig 
över denna årliga körsträcka. Nyhet! Med My Z.E. 
Inter@ctive-paketet kan du fjärrstarta laddningen 
via din dator så länge bilen är ansluten till ett 
laddningsuttag. Du kan enkelt spara pengar genom 
att programmera laddningen till de timmar på 
dygnet då elpriset är som lägst.

Elkraft
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1. Laddningsuttag 
2. Elmotor
3. Litiumjonbatteri





Det integrerade multimediasystemet Renault R-LINK 
är det perfekta verktyget för yrkesfolk som tillbringar 
mycket tid på vägen och samtidigt måste hålla 
sig uppkopplade för att ha full koll på läget. Med 
Renault R-LINK får du tillgång till ett intelligent 
navigeringssystem, online-tjänster, handsfree-telefoni, 
röststyrning, utvärdering av hur väl du lyckas med 
ekokörningen så att du kan sänka förbrukningen 
ytterligare. Smarta tjänster som ger dig full koll och 
alla förutsättningar för en välstrukturerad arbetsdag. 
Renault R-LINK visar dessutom räckvidden för din 
Kangoo Z.E. så att du kan planera din körning optimalt.

Alltid 
uppdaterad



Elektroniskt antisladdsystem (ESC – Electronic Stability Control)
Denna nya generation kombinerar antispinnsystem (ASR) och kontroll av understyrning (CSV)  
med Extended Grip och starthjälp i backe i ENERGY-motorerna. Extended Grip är en 
hjälpfunktion för motordriften som gör det möjligt att optimera drivkraften hos din Kangoo 
vid svåra körförhållanden (halt underlag som lera, snö och sand …). 

Starthjälp i backe 
Med starthjälp i backe behöver du inte oroa dig för att rulla bakåt, inte ens när det lutar rejält.

I praktiken innebär Renaults ansvarsfulla vision att alla, både du och dina medarbetare, ska få tillgång till de allra senaste och effektivaste aktiva och passiva 
säkerhetsanordningarna, oavsett vilken utrustningsnivå du har valt. Med det helt nya elektroniska antisladdsystemet ESC, som kombinerar Extended Grip 
med starthjälp i backe går nya Kangoo ytterligare ett steg längre i att erbjuda företagskunderna säkerhet av högsta klass.

Säkerhet för alla



En tryggare resa för alla i bilen
Krockkuddar fram, sidokrockkuddar i huvud/brösthöjd, 
bilbälten med bältessträckare och programmerad 
belastningsbegränsare (framsäten), underglidningsskydd 
(förar- och passagerarsäten fram, utom fällbart säte och 
säte med två platser fram).

Parkeringshjälp 
Backradar eller backkamera som projicerar bilden på 
skärmen som sitter inbyggd i solskyddet.

Regn- och ljussensor
Med det här tillvalet anpassas strålkastarnas styrka efter 
hur ljust det är och vindrutetorkarnas torkhastighet efter 
hur mycket det regnar.





Chromo zone  Tillgängliga färger för Kangoo

Teknisk data  Motorer och prestanda

Utrustning  Inredningsstilar och den viktigaste utrustningen

Dimensioner  Mått och volymer

Konfigurationer  Skräddarsydda lösningar för din verksamhet

Tillval  Tillvalen som uppfyller dina krav 

Tillbehör  Utrustningen du inte kan vara utan

Standardutrustning och tillval  Hela listan för att underlätta ditt val



Färger

Mineralvit (QNG) Brun Mocca (CNB) Röd (719)

Svart (GND) Silvergrå (KQA) Blå Étoile (RNL)

Mörkgrå (KNG)



Teknisk data
Kangoo Express & Z.E. ENERGY dCi 80 ENERGY dCi 95 dCi 115

Stop & Start Ja Ja Ja -

MOTOR
Cylindervolym (cm3) Direkt (turbo) common rail  

1 461 cm3
Direkt (turbo) common rail  

1 461 cm3
Direkt (turbo) common rail  

1 461 cm3
Synkron med  
lindad rotor

Bränsle Diesel Diesel Diesel Eldriven
Max. effekt kW CEE (hk DIN) vid varv/min 55 (80) vid 4 000 66 (95) vid 4 000 81 (115) vid 4 000 44 (60)
Max.vridmoment Nm CEE (vid varv/min) 200 vid 1 750 220 vid 1 750 260 vid 1 750 226

VÄXELLÅDA
Antal växlar 6 6 6 1

BROMSAR
Skivbroms fram (mm)

Express 258/280 280 280 280  Z.E.
Maxi & Maxi Plus (2/4 platser) - 280 280 280  Maxi Z.E.

TRUMBROMSAR BAK (T) ELLER SKRIVBROMSAR (MM)
Express T9”/274 T9”/274 274 274  Z.E.
Maxi & Maxi Plus (2/4 platser) - 274 274 274  Maxi Z.E.

FÖRBRUKNING WLTP
CO2-utsläpp vid bandad körning (g/km)

Express 147 148 147 0
Maxi (2/4 platser) - 155 154 0

BLANDAD KÖRNING (L/100 KM)
Express 5,6 5,6 5,6 180 Wh/km  Z.E.

Maxi & Maxi Plus (2/4 platser) - 5,9 5,8 180 Wh/km  
Maxi Z.E. 

VIKT (kg)
Obelastad i körklart skick (min–max) Normalt bakaxeltryck/förhöjt tryck

Express 1 251–1 280/ 
1 420–1 430*

1 280–1 430/ 
1 280–1 430

1 290–1 430/ 
1 290–1 430 1 426  Z.E.

Maxi - 1 357/1 496 1 373/1 512 1 505(1)
Maxi Plus - 1 424/1 540 1 441/1 540 1 553(2)

Max. godkänt (MMAC) Normalt bakaxeltryck/förhöjt tryck
Express 1 950/2 100 1 950/2 100 1 950/2 100 2 126  Z.E.
Maxi - 2 200 2 200 2 175(1)
Maxi Plus - 2 200 2 200 2 260(2)

Max. nyttolast (CU) Normalt bakaxeltryck/förhöjt tryck
Express 650 650/800 650/800 650  Z.E.
Maxi - 800 800 650(1)
Maxi Plus - 740 740 650(2)

Obromsat släp Normalt bakaxeltryck/förhöjt tryck
Express 680 680 680/680 374  Z.E.
Maxi - 715 720 322(1)
Maxi Plus (4 platser) - 745 750 -

Bromsat släp 1 050 1 050 1 050 374  Z.E./322(1)
* Bränsleförbrukningen, liksom CO2-utsläppen, godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. Förbrukningen vid faktisk användning påverkas förstås också av användningsförhållanden, utrustning och förarens körsätt. För att förbättra förbrukningen 
ytterligare, läs mer på www.renault.fr.  (1) Z.E. med två platser.  (2) Maxi Z.E. 5 platser och hytt med extra lastutrymme.

DÄCK Mått Märke Modell Bränsleeffektivitetsklass Väggreppsklass på  
fuktigt underlag

Yttre ljudnivå  
(dB)

Kangoo Express

Med motorn  
dCi 80 195/65 R15 91T Michelin ENERGY Saver E B 70 dB

Med motorerna  
ENERGY dCi 80,  
ENERGY dCi 95, dCi 115

195/65 R15 91T Michelin ENERGY Saver C B 70 dB

Med tillvalet förhöjd 
lastförmåga 195/65 R15 95T Michelin ENERGY Saver C B 70 dB

Kangoo Express Maxi 195/65 R15 95T Michelin ENERGY Saver C B 70 dB



KANGOO

 • 14” stålfälg med navkapslar
 • 3-punkts säkerhetsbälte
 • ABS-bromsar (låsningsfria bromsar)
 • Asymmetriska plåtade bakdörrar
 • Bältesvarnare
 • Centrallåsning av dörrarna
 • Elektrisk variabel servostyrning
 • Elektriska fönsterhissar
 • El-uppvärm förarstol med 
höjdledsinställning

 • Extended grip
 • Färddator
 • Glasad mellanvägg, inklädd hytt
 • Gummimatta i lastutrymmet
 • Halvljusautomatik
 • Hill start assist (starthjälp i backe)
 • Krockkudde på förarsidan
 • Manuellt justerbara ytterbackspeglar

 • Panikbromsassistans och reglering av 
motornsbromsassistans (AFU)

 • Partikelfilter
 • Plastskydd under motorn
 • Ratt inställbar i höjdled
 • R-plug and Radio med Bluetooth® (USB 
port och telepluggsuttag) med rattreglage 
och inbyggd display

 • Tonade rutor

KANGOO EXPRESS 
(STANDARD OCH MAXI)

 • 15” plåtat hjul med hjulsidor
 • Disk bromsar
 • Elektriskt fönsterhissar med impuls 
funktion

 • Elektriskt utebakspeglar
 • Höger plåtad sidolastdörr

 • Lastöglor i skåpet (vägg och golv)
 • Start & Stop function
 • Manuell klimatanläggning (AC) 

KANGOO EXPRESS MAXI+ 
(beroende på motor och växellåda)

 • Bänk med 3 platser bak
 • Höger glasad sidolastdörr
 • Nackstöd platser bak
 • Passagerare spegel i sol skydd
 • Sidolastdörr i plåt på höger sida
 • Vänster glasad sidolastdörr

Standardutrustning



KANGOO Z.E OCH Z.E MAXI

 • 15” stålfälg med hjulsidor
 • 3-punkts säkerhetsbälte
 • ABS-bromsar (låsningsfria bromsar)
 • Armstöd
 • Asymmetriska plåtade bakdörrar
 • Bältesvarnare
 • Centrallåsning av dörrarna
 • Diesel värmare
 • Disk bromsar
 • Elektrisk variabel servostyrning
 • Elektriska fönsterhissar med impuls 
funktion

 • Elektriskt utebakspeglar
 • El-uppvärm stolar med höjdledsinställning
 • Extended grip
 • Färddator
 • Glasad mellanvägg, inklädd hytt
 • Halvljusautomatik

 • Hill start assist (starthjälp i backe)
 • Krockkudde på förarsidan
 • Laddning kabel
 • Manuell klimatanläggning (AC) med 
pollenfilter

 • Panikbromsassistans och reglering av 
motornsbromsassistans (AFU)

 • Ratt inställbar i höjdled
 • R-plug and Radio med Bluetooth® (USB 
port och telepluggsuttag) med rattreglage 
och inbyggd display

 • Tonade rutor 
 • Värmepump

KANGOO Z.E MAXI+
 • Asymmetriska glassade bakdörrar med 
torkare och defroster

 • Bänk med 3 platser bak

 • Fönster bakom sidolastdörrar
 • Höger öppningsbar glasad sidolastdörr
 • Nackstöd platser bak
 • Sidolastdörr i plåt på höger sida
 • Utan mellanvägg
 • Vänster glasad sidolastdörr
 • Vänster öppningsbar glasad sidolastdörr



Dimensioner

Kangoo Express Maxi

Kangoo Express och Kangoo Z.E.

Kangoo 
Access & Express & Z.E.

Kangoo  
Express Maxi & Maxi Z.E. 

2 platser
Kangoo 

Express Maxi Plus 4 platser
Kangoo  

Maxi Z.E. 5 platser

Min./max. lastvolym (dm3) 3 000 4 000 2 400 1 300
DIMENSIONER/MÅTT (MM)
A Axelavstånd 2 697 3 081 3 081 3 081
B Totallängd 4 282 4 666 4 666 4 666
C Överhäng fram 875 875 875 875
D Överhäng bak 710 710 710 710
E Spårvidd fram 1 521 1 521 1 521 1 521
F Spårvidd bak 1 533 1 533 1 533 1 533
G Totalbredd/bredd med backspeglar 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138
H Totalhöjd (olastad) 1 805/1 844 1 810/1 836 1 802/1 826 1 802/1 826
H1 Höjd, slagdörrar 1 872/1 934 1 893/1 920 1 878/1 902 1 878/1 902
J Inlastningshöjd (olastad) 558/609 575/601 563/586 563/586

K Markfrigång olastad/lastad 
min./max. beroende på tillval

(Kangoo Express) 
(Kangoo Z.E.)

157-210/143-172 
184-210/153-172

170-212/145-172 
187-212/151-171

170-210/150-172 
185-210/151-172 185-210/151-172

M Kupébredd, armbågsutrymme fram/bak: 1 510/- 1 510/- 1 510/- 1 510/1 539 1 510/1 539
N Kupébredd, axelbredd fram/bak 1 464/- 1 464/- 1 464/- 1 464/1 507 1 464/1 507

Q1 Inre höjd bak (Kangoo Express) 
(Kangoo Z.E.) 1 251 1 252 1 154 1 154

Y Bredd bak 1 m från tröskelsteget 1 141 1 141 1 141 1 141
Y1 Bredd bak 100 mm från tröskelsteget 1 219 1 219 1 219 1 219
Y2 Bredd mellan hjulhusen, beroende på klädsel min./max./trä 1 218/1 045/1 185 1 218/1 045/1 185 -/1 145/- -/1 145/-
Z Lasthöjd 1 129 1 129 1 129 1 129
Z1 Användbar lastlängd 1 476 1 862 1 361 1 008

Z2
Lastlängd på golvet 
– med tillvalet fällbar och infällbar passagerarstol 
– med fällt baksäte

1 731 
2 502 

-

2 115 
2 886 

-

1 432 
- 

2 043

1 328 
- 

2 210



Konfigurationer

* Utom Kangoo Express Maxi och Maxi Z.E.
** Till Kangoo Z.E. är det möjligt att välja bara en sidoskjutdörr

Kangoo Express Kangoo Maxi

En eller två plåtade sidoskjutdörrar En eller två glasade sidoskjutdörrar** En eller två sidoskjutdörrar med helglasat 
lastutrymme

Plåtade, asymmetriska bakdörrar Glasade, asymmetriska bakdörrar med 
bakrutetorkare och imborttagning

Glasad baklucka*

Style-paketet: tvåfärgad främre stötfångare i olackerad svart plast/
blankt krom med extra strålkastare och svarta strålkastarinfattningar

Främre/bakre stötfångare och utvändiga 
backspegelkåpor i olackerat svart



Tillval

1. Elstyrda infällbara backspeglar.  2. Mittarmstöd*. 
I detta lättåtkomliga extrautrymme kan de åkande 
på ett bekvämt sätt förvara allt som de vill ha nära 
till hands. 3. Regn- och ljussensor. Vindrutetorkarna 
startar och anpassar automatiskt sin torkhastighet  
i förhållande till regnets intensitet. 4. Tre platser fram  
(ej tillgänglig på Kangoo Z.E. och Kangoo Maxi Plus): 
Förarstol och ett säte för två passagerare där mittplatsen 
utgörs av ett extrasäte som kan användas vid behov.
* Standard för Express och Maxi

1.

2.

3. 4.





1.

2. 4.3.

Tillval

1. I multimediasystemet Renault R-LINK 
Évolution med internetuppkoppling 
finns också smart navigering, handsfree-
funktion och röststyrning. 2. Manuell 
luftkonditionering. (Standard från Express) 
3. Radioanläggning med CD, Bluetooth® & 
USB. 4. Radio R&Go DAB. Radio med CD-
spelare med Connect R&Go DAB där du via 
en app i din smartphone snabbt och enkelt 
får tillgång till de fyra områdena multimedia, 
telefoni, navigering och fordonsinformation. 
Nu kan du lyssna på din musik, hantera dina 
kontakter, navigera med precision eller få 
information om förbrukning och använda 
funktionerna i Driving ECO2. Med den här 
bilradion kan du dessutom ta emot ljud med 
digital kvalitet.



1.

6.

5.

2. 3. 4.

1. Backsensorer. När du parkerar 
uppfattar systemet eventuella 
hinder och varnar dig med en serie 
ljudsignaler med allt tätare intervall 
ju mer du närmar dig. 2. Farthållare/
fartbegränsare. Gör att man kan välja 
en fast hastighet (farthållare) eller en 
maximal hastighet (fartbegränsare). 
3. Dekaler Z.E. Electric är standard 
på alla Kangoo Z.E. men kan 
väljas bort om kunden önskar.  
4. Förvaringsutrymme under taket. 
Ett rymligt förvaringsutrymme 
ovanför vindrutan. Tillräckligt stort 
och djupt för att du ska få plats med 
allt och lite till. 5. Lättmetallfälgar 15”  
Chrome Satin eller Dark Metal Aria*. 
6. Lättmetallfälgar 16” Egeus*. 

*Ej tillgängligt på Kangoo Z.E.



1.

2.

3. 4.

Tillbehör

1. Lastkorg. Lastkorgen anpassar sig perfekt efter din bil. Det är robust, 
har testats i vindtunnel och är rostskyddsbehandlat. Här fraktar du 
lätt upp till 100 kg last (i godkänd maxlast ingår lastkorgens vikt).  
En vindavvisare tar bort allt vindbrus och ökar komforten.  
2. Lasthållare. Lasthållare som anpassar sig perfekt efter din bil. Av 
galvaniserat stål som står emot korrosion. Utformade för att minska 
vindbruset. Mycket robust konstruktion som klarar en last på upp till 
95 kg (inklusive takskenornas vikt). 3. Fast dragkrok. Dragkrok avsedd 
för frekvent användande. Rostskyddsbehandlad och redo att utsättas 
för hårda påfrestningar. Finns med både 7 och 13-polig ledningsmatta.  
4. Delbar dragkrok. Utformad för tidvis användning då den enkelt går 
att ta loss utan verktyg. Rostskyddsbehandlad och redo att sättas på 
hårda prov. Finns med både 7 och 13-polig ledningsmatta.



1. 2.

3. 4.

 1. Plastgolv. Skyddar effektivt golvet mot slitagae, 
är även vattentätt. 2. Fönstergaller. Måttanpassade 
fönstergaller som skyddar mot inbrott utan att 
begränsa sikten bakåt. 3. Stänkskydd. Stänkskydd 
för både bak- och framdel av bilen. Skyddar 
karossen mot lerstänk och uppskvättande grus.  
4. Dörrskydd. För bilar utrustade med slagdörrar 
eller baklucka. Listerna ger karossen ett effektivt 
skydd mot vardagens små törnar.



2. 3.

1.

4.

Tillbehör

1. Sätesklädsel. Skyddar originalklädseln så att den håller 
sig fräsch längre. Den måttanpassade klädseln finns i textil 
eller konstläder och är kompatibel med bilens krockkuddar. 
2–3. Textilmatta och gummimatta. Alla Renaults mattor 
är anpassade efter Renaults originalutrustning vilket 
ger maximal trygghet för föraren. Både textil- och 
gummimattorna är mycket slitstarka och passar med andra 
ord perfekt för yrkesmässig användning. Gummimattan 
rekommenderas särskilt om man vet att området blir 
mycket smutsigt för att man drar in lera, sand eller snö.  
4. Hållare för brandsläckare. Här monterar du någon av 
de brandsläckare som finns tillgängliga för Renaults bilar. 
Hållaren sitter fast på passagerarsidan och har krocktestats 
för att de som åker i bilen inte ska utsättas för några risker.



1.

2.

1. Parkeringssensor. Finns till både fram och bak och underlättar vid 
parkering. 2. Backkamera. Monteras på samma plats som solskyddet 
normalt sätt sitter. På skärmen kan du se avståndet till bakomvarande 
objekt vilket underlättar för sikten vid backning och parkering.



Standardutrustning & tillval
 COMPACT  EXPRESS MAXI 2 platser (2 platser) MAXI PLUS (5 platser)

DIESEL DIESEL / 
BENSIN Z.E. DIESEL Z.E. DIESEL Z.E.

EXTERIÖR
Olackerade stötfångare och sidoskyddslister • • • • • • •
Rundade hjulkapslar 14” • - - - - - -
Hela hjulkapslar Brigantin 15” ¤ • • • • • •
Lättmetallfälgar 15” Aria - ¤ - ¤ - ¤ -
Lättmetallfälgar 16” Egeus (standardbelastning) - ¤ - - - - -
Stötfångare i karossens färg ¤ ¤ - ¤ - ¤ -
Metallic-lack ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

INTERIÖR
Svart plastmatta • • • • • • •
Instrumentpanel med varvräknare, två visare, LCD-display • • - • - - •
Speciell instrumentpanel för Z.E. - - • - • - •

SKYDDANDE MELLANVÄGGAR
Mellanvägg av stål ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Mellanvägg med ruta • • • • • - -

SKYDDANDE MELLANVÄGGAR BAKOM RAD 2
Avtagbar mellanvägg till baksäte 1/1 - - - - - • ¤

LASTNING
4/6/8 lastöglor i golvet i lastutrymmet •/-/- -/•/- -/•/- -/-/• -/-/• -/•/- -/•/-
Förberett för takskena eller förberett för takräcke (kan ej kombineras med tillvalet taklucka på Kangoo Express Compact) • • • • • • •
Skåp inklädnad • • • • • • •
Nyttolast (500 kg) • • • • • • •

Nyttolast (650 kg) -

¤

- - - - -
Endast med 

diesel 
Ej med bensin

SÄRSKILD UTRUSTNING

Dragkrok (13-polig kontakt) ¤
¤

¤ ¤ -
¤

-Ej med  
bensin version Ej med automat

AKTIV OCH PASSIV SÄKERHET
ABS (låsningsfria bromsar) + panikbromsassistans (AFU) + reglering av motorns vridmoment vid nedväxling (MSR) • • • • • • •
Krockkudde på förarsidan • • • • • • •
Främre krockkudde på passagerarsidan som går att koppla ur med datorstyrt krockskyddssystem (2 platser fram) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Sidokrockkuddar i brösthöjd på förar- och passagerarsidan (kräver krockkudde på förar- och passagerarsida samt höjbar förarstol) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Larm ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Säkerhetsbälte fram med bältessträckare och belastningsbegränsare med datorstyrt krockskyddssystem • • • • • • •
Centrallåsning av dörrarna (ej tanklucka) med radiostyrd fjärrkontroll (nyckel med två knappar), med automatisk låsning av dörrar och luckor  
vid körning (CAR) • • • • • • •

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med antispinnsystem (ASR) och kontroll av understyrning (CSV) • • • • • • •
Extended Grip + starthjälp i backe tillsammans med den nya generationens ESC • • • • • • •
Trumbromsar • - - - - - -
Skivbromsar fram och bak - • • • • • •
Farthållare och fartbegränsare ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Startspärrsystem som styrs med transpondernyckel - • • • • • •
Däcktrycksvarnare ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

SÄTEN
Tre platser fram: förarstol och säte för två passagerare. Finns ej med sidokrockkuddar. Två sidoskjutdörrar på Maxi. ¤ ¤ - ¤ - - -
Förarstol med sätesvärme och höjdledsinställning • • • • • • •
Fällbart passagerarsäte som går att göra om till plant golv ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Titan-inredning • • • • • • •



 COMPACT  EXPRESS MAXI 2 platser (2 platser) MAXI PLUS (5 platser)
DIESEL DIESEL / 

BENSIN Z.E. DIESEL Z.E. DIESEL Z.E.

DÖRRAR OCH RUTOR
Plåtad bil utan sidoskjutdörr • - - - - - -
Plåtad höger sidoskjutdörr (vänster panel och bakre sidorutor plåtade) - • • • • - -

Höger sidoskjutdörr med fast ruta (vänster panel och bakre sidorutor plåtade) - ¤ ¤
¤

¤ - -Ej med  
automat version

Sidoskjutdörr med fast ruta (glas i vänster ruta och höger sidoruta bak) - ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Sidoskjutdörra med öppningsbara rutor (vänster och höger) - - - - - • •
Två sidoskjutdörrar plåtade, bakre sidorutor plåtade - ¤ - ¤ ¤ - -
Glasad baklucka - ¤ ¤ - - - -
Asymmetriska plåtade bakdörrar • • • • • • ¤
Tonade rutor • • - • - • -
Tonade rutor bak ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

SIKT – BELYSNING
Belysning i lastutrymmet • • • • • • •
Dimstrålkastare fram ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ytterbackspeglar som ställs in manuellt från insidan • - - - - - -
Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar med temperaturgivare ¤ • • • • • •
Elstyrda och uppvärmda ytterbackspeglar med elstyrd infällning - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Automatiskt halvljus ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

KOMFORT OCH FÖRVARING
Förvaringsfack i de främre dörrplåtarna • • • • • • •
Stängt handskfack • • • • • • •
Manuell luftkonditionering ¤ • • • • • •
Pollenfilter ¤ • • • • • •
Föruppvärmning av kupén (programmering av värme eller ventilation) - - • - • - •
12-voltsuttag på mittkonsolen • • • • • • •
A4-förvaring på instrumentbrädan • • • • • • •
Ratt inställbar i höjd och fotstöd på förarplatsen • • • • • • •
Diesel värmare (13 liters) - - • - • - •
Värmepump - - • - • - •

KÖRNING
LCD-display på instrumentpanelen: bränslemätare, tid, total körsträcka eller trippmätare • • • • • • •
Matrisdisplay med text på instrumentpanelen: bränslemätare, tid, total körsträcka eller trippmätare • • • • • • •
Parkeringssensor bak ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ljudsignal om man glömmer släcka lyset, kontrollampa för stängning av dörrar • • • • • • •
Bältespåminnelse med ljudsignal • • • • • • •
Backkamera - ¤ - ¤ - ¤ -
Elektrisk variabel servostyrning • • • • • • •
Eco-läge • • • • • • •
Färddator (km, trippmätare/total körsträcka, momentan/total förbrukning etc.) • • • • • • •
Reservhjul • ¤ • ¤ • • -

Stop & Start •
•

-
•

-
•

-Ej automat Ej automat Ej automat
Z.E. Voice (ljudsignal för fotgängare) - - ¤ - ¤ - ¤

KOMMUNIKATION
Radio 2 x 20 W Bluetooth® och USB-uttag med rattreglage och integrerad display • • • • • • •
Multimediasystemet R-LINK med inbyggd navigering ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

LADDNING (ENDAST KANGOO Z.E.)
Standardladdningskabel - - • - • - •
Laddningskabel för tillfällig användning för uttag i hemmet (6 m) - - • - • - •
• : standard ¤ : Tillval      - : Ej tillgängligt. 



Om du väljer att hyra ditt batteri får du sinnesron på köpet: Renault säkerställer kvalitet, 
funktion och hela batteriets livscykel, från tillverkning till återvinning.
•	Tack	vare	ditt	hyresavtal	har	du	hela	tiden	tillgång	till	ett	batteri	i	perfekt	skick,	med	tillräcklig	
laddning	som	alltid	ligger	70	%	över	startkapaciteten de	tio	första	åren	och	därefter	på	60%.

•	Hyran	bestäms	av	din	körsträcka.	Tillsammans	med	en	rådgivare	från	Renault	bestämmer	
du	vilket	koncept	som	passar	dig	bäst,	på	samma	sätt	som	du	gör	upp	en	budget	för	
bränsleförbrukningen	varje	månad.

•	Du	slipper	räkna	med	att	batteriet	har	tappat	i	värde	när	du	säljer	din	nya	Kangoo Z.E,	
eftersom	du	bara	säljer	bilen.	Om	du	säljer	bilen	säger	du	upp	hyresavtalet	för	batteriet	
och	köparen	tecknar	ett	nytt.

ASSISTANS
I batterihyran ingår också gratis assistans oavsett fel, inklusive urladdat batteri (bogsering till 
din huvudladdningspunkt inom en radie på 80 km, dygnet runt, hela veckan).

Hyra batteriet

•	Nu	kan	du	välja	att	äga	både	batteriet	och	din	nya	Kangoo	Z.E.!	Om	du	väljer	det	här	
alternativet	betalar	du	en	engångsavgift	för	batteriet	istället	för	månadshyra.	Batteriet	
har	en	garanti	som	gäller	i	fem	år	eller	100 000 km	(beroende	på	vilket	som	inträffar	först),	
med	en	laddningskapacitet	som	alltid	är	minst	70	%	av	den	ursprungliga	kapaciteten.	

Vägassistans	vid	motorstopp	ingår	så	länge	tillverkargarantin	gäller	(två	år	med	obegränsad	
körsträcka).

Köpa bilen och batteriet

•	Kontrollerad	räckvidd	för	bilen	med	den	nya	44	kW-motorn	och	det	nya	batteriet	Z.E.	33	vid	
blandad	körning	enligt	WLTP-cykel(1)	är	230	km(2).	Liksom	bränsleförbrukningen	hos	en	bil	med	
förbränningsmotor	påverkas	räckvidden	hos	Renault	Kangoo	Z.E.	av	flera	faktorer,	som	i	sin	tur	
delvis	beror	på	föraren.	Hastigheten,	ojämnheter	i	vägen,	körstil,	användning	av	värmesystemet	
och	luftkonditioneringen	är	de	viktigaste	faktorerna.	Vid	stadsnära	körning	kan	du	till	exempel	
göra	en	utkörningsrunda	på	120	km	när	det	är	kallt	(135	km	med	klimatanläggning	och	
värmepump)	och	200	km	när	det	är	varmare	ute.	Det	är	därför	som	vi	ger	dig	möjlighet	att	
kontrollera	räckvidden	med	den	nya	instrumenteringen	i	bilen,	framför	allt	ekonometern	som	
ger	dig	kontinuerlig	information	om	aktuell	förbrukning.	Du	optimerar	räckvidden	genom	
att	maximera	energiåtervinningen	vid	fartminskning	och	använda	”Eco”-läget.	För	att	få	
en	optimal	värmekomfort	utan	att	belasta	batteriet	kan	du	programmera	uppvärmningen		
	

eller	luftkonditioneringen	så	att	den	aktiveras	när	bilen	laddas:	det	kallas	förvärmning.		
Kom	ihåg	att	det	lönar	sig	att	tillämpa	eco-driving	även	i	en	elbil	–	det	tjänar	du	flera	mil	på.

Räckvidd

(1) WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbrukning, 
räckvidd, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och ger en mer representativ bild 
av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika kombinationen: version, 
motor, hjulstorlek. (2) Förbrukning och utsläpp enligt tillämpliga regler.



Renaults tjänster. Smidigt och smart.

Det främsta skälet till att så många företag väljer Renault beror naturligtvis på att våra bilar 
är byggda för att leverera körupplevelse och funktion, last- och transportförmåga, med hög 
driftsäkerhet under mycket lång tid. Vi uppskattas även för våra olika tjänster som underlättar 
och förbättrar själva bilinnehavet.

Finansiering 
För att underlätta din arbetsvardag har vi tagit fram Business Relax – en komplett paketlösning 
innehållande:
 - Finansiering (Renault Business Relax)
 - Försäkring (Renault Försäkring)
 - Service- och reparationsavtal (Renault Care Pro).
 - Lånebil vid service

Business Relax Leasing/Transportbilsleasing 
Leasing är den vanligaste formen av finansiering för företag. Detta beror främst på att den är 
skattemässigt gynnad, ditt företag får normalt dra av 50% av momsen på leasingkostnaderna 
och dess-utom är kostnaden fullt avdragsgill mot företagets resultat. 
Normalt är det en finansiell leasing där leasingtagaren ansvarar för restvärdet. Givetvis utan både 
uppläggnings- och aviavgift. Välj mellan fast eller rörlig månadskostnad (baserad på Stibor ränta 
90 dagar). Leasingavtalet läggs normalt upp på 24-48 månader, löptid och restvärdet anpassas 
utifrån tid och körsträcka. 

Business Relax Transportbilslån 
Ett lånealternativ som passar särskilt bra för små och medelstora företag som önskar ett bekvämt 
och flexibelt upplägg. Lånet är speciellt förmånligt för verksamheter som har rätt att lyfta full 
moms. Betalningsplanen kan anpassas efter momsåterbetalning. Lånet är givetvis utan både 
uppläggnings- och aviavgift. Välj mellan fast eller rörlig månadskostnad (baserad på Stibor ränta 
90 dagar). Billånet läggs normalt upp på 24-84 månader och kan läggas upp med restskuld.

Renault Försäkring
Med Renault Business Relax kan du känna dig trygg och säker med vår särskilt framtagna 
bilförsäkring. Och vill du ha extra allt, finns flera tilläggsförsäkringar att komplettera med. När du 
väljer Renault Business Relax ingår rabatterad försäkring till din bil. Det ger dig ett omfattande 
skydd och trygghet i ditt arbete. Med Renault Försäkring kan du lita på att du alltid får kunnig och 
bra service och att ditt skadeärende hanteras snabbt och effektivt om något skulle hända med bilen. 

Tilläggsförsäkringar 
Renault Försäkrings tilläggsförsäkringar ger dig möjlighet att skräddarsy ditt försäkringsskydd efter 
företagets specifika behov. Vi har ett urval av vårt breda utbud av anpassade tilläggsförsäkringar. 

Renault service
Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett enkelt sätt att sköta din Renault. Att göra det på en 
auktoriserad Renaultverkstad, med Renaults originaldelar, ger dig både trygghet och garantier. 
Du vet att din Renault-tekniker utbildats på exakt den bilmodell du äger. Du vet att alla delar som 
monteras i din bil, vid service eller reparation, är perfekt anpassade för bästa funktion. Det kan 
gälla slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och godkänt redan innan det hamnar på din bil.

Renault Care Pro
Vårt nationella service- och reparationsavtal (Renault Care Pro) täcker allt din bil behöver i form 
av service, underhåll och nödvändiga reparationer inkl. slitagedelar. Längden på avtalet kan 
anpassas till ditt företagsbehov, allt från 24 månader till 84 månader, och total körsträcka från  
1 000 till 25 000 mil. 

Fördelar med Care Pro för ditt företag: 
 - Förlängd garanti ingår under hela avtalstiden. 
 - Genom att bilen hålls i toppskick säkras andrahandsvärdet. 
 - Förmånlig fast månadskostnad utan överraskningar under hela avtalstiden. 
 - Avtalet gäller över hela landet hos auktoriserade Renaultverkstäder.

Vill du veta mer om Renaults tjänster prata med din Renaultsäljare. Lokala avvikelser kan förekomma.



Renault har funnits på transportbilsmarknaden i över hundra år. Målet har varit detsamma redan från början: att erbjuda företagskunderna innovativa 
och anpassade lösningar vad gäller både produkter och tjänster. Det är därför vi har varit nummer 1 på transportbilar i Europa sedan 1998 och tävlar om 
topplaceringarna i många länder, från Nordafrika till Latinamerika.
Under årens lopp har vi knutit starka och varaktiga band med våra transportbilskunder. Nu är det dags att stärka relationen ytterligare och se till att den varar 
i många år framöver. Det är därför vi har skapat Renault Pro+, exklusivt för våra transportbilsanvändare.
Ambitionen med Renault Pro+ sträcker sig ännu längre än våra befintliga produkter, tjänster och åtaganden: vi vill skapa nydanande innovationer, bygga vidare 
på det intuitiva och användarvänliga och erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar. Det är vad våra kunder förväntar sig av oss, och det är vad vi levererar.

Renault Pro+, expertvarumärket för transportbilar 



Vissa av våra verkstäder och försäljningsställen har inriktat sig på transportbilar, vi kallar dem Renault Pro+. De har gjort en rad 
väl definierade åtaganden gentemot den här kundkategorin. 

Ett specialiserat nätverk för Renault Pro+

Ett lättare val
Komplett utställning av transportbilar
Provkörning utan tidsbokning
Kostnadsförslag inom 48 timmar, gäller även ombyggda bilar

Specialister till din tjänst
En återförsäljare som är specialiserad på transportbilar
En egen eftermarknadskontakt
Separat mottagning för företagskunder

Mobilitetsgaranti
Utökade verkstadstider
Service inom åtta timmar utan tidsbokning
Felsökning inom en timme
Ersättningsbil i samma storleksklass



Renault KANGOO

Kräv det bästa


