Prislista Gällande från 4:e Januari 2021*

Renault KADJAR

30 000 nybilsrabatt på alla versioner*

hk

CO2
g/km
WLTP**

FÖRBRUK
. l/100km
WLTP**

VÄXELLÅDA

ZEN

INTENS

Tce 140 GPF

140

140 - 151

6,5 – 6,7

6-vxl manuell

235 900 kr
265 900 kr

247 900 kr
277 900 kr

Tce 140 GPF EDC

140

140 - 142

6,2 – 6,3

7-vxl EDC

252 900 kr
282 900 kr

264 900 kr
294 900 kr

Tce 160 GPF EDC

160

142

6,3

7-vxl EDC

MOTOR
BENSIN

267 900 kr
297 900 kr

*Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 30 000 kr. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. Angivna priser är rekommenderade priser
inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. Gäller vid köp av en ny Renault Kadjar senast 3/05-2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Renault reserverar sig för eventuella
felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad. ** Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra
olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar
den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se.

STANDARDUTRUSTNING ZEN
SÄKERHET
– 5-års garanti
– ABS-bromsar med elektronisk
bromskraftfördelning (EBV) och
panikbromsassistans (BAS)
– Bälteslarm på samtliga platser
– Däcktryckssensorer
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med
antispinn (ASR) och elektronisk
krängningsreduktion
– ISOFIX-fästen på baksätets ytterplatser
– Krockkuddar fram för förare & passagerare
samt sidokrockkuddar (huvud / bröst)
– Nackstöd på samtliga sittplatser

– Sidokrockgardiner i taklinjen för
huvudskydd, fram/bak
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara
– Trepunktsbälten på alla sittplatser
– Trafikskyltsavläsning med
fortkörningsvarning
– Aktivt nödbromssystem (AEBS)
KÖRNING
– Parkeringssensorer fram och bak
– Backkamera
– Anpassningsbar hastighetsmätare med 7”
TFT skärm
– Elektronisk parkeringsbroms
– Farthållare / fartbegränsare

– Färddator
– Program för eco-körning
– Ratt, justerbar i höjd och djupled
– Servostyrning, elektrisk progressiv
– Starthjälp i backe
– Växelindikator
KOMFORT
– Elektriska fönsterhissar fram och bak
– Eluppvärmda framsäten
– Höjdjusterbart förarsäte
– Läslampor fram och bak
– Förarsäte med svankstöd
– Ratt i läderimitation

5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 150 000 km på tre år alternativt 100 000 km på fem år. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som
helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Version 2019-10-03 Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se

– Klimatanläggning med två zoner,
individuellt ställbara
– Nyckelkort med handsfreefunktion
EXTERIÖR
– 17" aluminiumfälgar
– Tonade rutor bak
INTERIÖR
– Förvaringsplats för bagagerumsskydd under
golvet
– 12V-uttag fram och bak
– Armstöd fram

– Fällbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
– Förvaringsfickor på baksidan av framsäten
– Mittkonsol med förvaringsfack och
mugghållare
– Textilklädsel
– Lastgolv modulärt, m. läge för plant lastgolv
eller utökad lastvolym samt avdelning
SIKT, STRÅLKASTARE
– Dimljus med statiskt kurvljus
– Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara
– Eluppvärmd bakruta

– Strålkastarrengörin
– Ytterbackspeglar, el-justerbara, uppvärmda
LJUD, MULTIMEDIA
– R-Link 2 infotainmentsystem: 7” adaptiv
pekskärm, navigation och kartor, DAB+,
Bluetooth® audiostreaming + telefoni,
röststyrning, USB-in, AUX-in, rattreglage,
Apple CarPlay™ och Android Auto™ (ej
navigation)

Tillval ZEN
– Nödreservhjul

1 500 kr

– Säkerhetspacket:
Dödavinkelvarning,Välkomstbelysnin
g (underrede) och sidosensorer

3 900 kr

Metalliclack

7 900

STANDARDUTRUSTNING INTENS (utöver ZEN)
– Körfältsvarnare
– Dödavinkelvarning
EXTERIÖR
– Takrails
– Tonade rutor bak
– Eluppvärmd framruta
– 18" aluminiumfälgar

SÄKERHET
– Välkomstbelysning (underrede)
– Pure Vision Full LED strålkastare fram
KÖRNING
– Parkeringsensorer fram och bak samt
backkamera.
– Läderratt

INTERIÖR
– Natt / dag mittbackspegel avbländare
– Ventilation bak
SIKT, STRÅLKASTARE
– Dimmljus i led
– C-Shape varselljus med LED-teknik

Tillval INTENS
– Nödreservhjul

1 500 kr

– Lädersäten

13 900 kr

– Adaptiv farthållare

2 900 kr

– Panorama solglastak

9 900 kr

– Intelligent parkeringsassistans

7 900 kr

– Metalliclack

7 900 kr

– Bose sound system

4 900 kr

5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 150 000 km på tre år alternativt 100 000 km på fem år. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra
priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Version 2019-10-03 - Renault Nordic AB, Box
1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se

