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ustvarjen za pustolovščino



atletski videz
Renault KADJAR z videzom športnega 

terenca v vsaki potezi ponosno razkazuje 

svoj pustolovski značaj in privlačen dizajn. 

Dovršenost njegove prednje kromirane 

rešetke, ki odseva izvirno osebnost, 

dopolnjujejo LED-luči. Zadnji del dopolnjujeta 

sklopa z meglenkami: zaprašenost, megla, 

rošenje … nič vas ne ustavi. 48-centimetrska 

(19’’) lita platišča s podporo novih spodnjih 

naletnih ščitnikov na prednjem in zadnjem 

delu so pripravljena na potep po brezpotjih. 

Antena v obliki plavuti na vrhu strehe 

pa združuje odlično aerodinamičnost s 

svojevrstnim slogom.







območje udobja
Odkrijte vse odlike notranjega udobja 

svojega mestnega terenca. Sodobno okolje, 

odlična ergonomija, novo oblazinjenje in 

kromirani deli vas vabijo, da izkoristite vsak 

trenutek v vozilu. Udobno se namestite za 

volan svojega športnega terenca in takoj 

boste cenili vožnjo po najbolj zahtevnih 

poteh. S prenovljeno armaturno ploščo, 

osvetljeno osrednjo konzolo in številnimi 

novimi podrobnostmi boste željni 

pustolovščin na povsem drugačen način.



družabnik na vaših 
pustolovskih odpravah











čut za prilagoditve 
Tudi notranjost Renault KADJARJA ponuja 

veliko prostora. Preprost preklop zadnje 

sedežne klopi in naslonjala sopotnikovega 

sedeža vam omogoča velik prtljažni prostor 

s še preprostejšim dostopom, ko je pod 

prtljažnika v zgornjem položaju. Tam boste 

našli prostor za gorsko kolo, nahrbtnik, 

opremo in dodatke za izlete. Vaši sopotniki so 

udobno nameščeni, večji nosilci za kozarce 

pri prednjih sedežih, zračniki za klimatiziranje 

zraka in USB-priključki za zadnje sedeže 

pa bodo spremenili njihovo potovalno 

izkušnjo. Vi pa trdno sedite v svojem 

ogrevanem sedežu z nastavljivo dolžino 

sedišča in pomičnim naslonom za roke in ste 

pripravljeni, da se lotite tudi najzahtevnejših 

poti. Seveda vas čaka pustolovščina, imate 

pa na voljo vse, da jo doživite v popolnosti!



svet na dosegu roke 
18-centimetrski (7’’) zaslon na dotik 

multimedijskega sistema R-LINK 2, vgrajen 

v novo osrednjo konzolo, je izjemno 

ergonomičen in intuitiven. 

Ko sistem R-LINK 2 povežete s spletom, 

imate dostop do bogatega nabora storitev, 

kot je TomTom Traffic*, kjer so vam na voljo 

najboljše prometne informacije v realnem 

času. Z aplikacijama Android Auto™** 

in Apple CarPlay™** lahko neposredno 

prek zaslona sistema R-LINK 2 preprosto 

dostopate glede na vozne pogoje do 

združljivih aplikacij na svojem pametnem 

telefonu. 

Z aplikacijo MY Renault**, povezano s 

sistemom R-LINK 2, lahko kjer koli in kadar 

koli izkoristite inteligentne storitve (želite na 

primer ugotoviti, kje ste parkirali svoj Renault 

Kadjar). Sistem R-LINK 2 izboljša bivanje v 

vozilu in vam omogoča nemoteno, preprosto 

in prilagojeno multimedijsko doživetje. 

Podrobnejše informacije boste našli na spletni strani 

www.renault-multimedia.com 

Aplikacija MY Renault vam je na voljo v spletnih trgovinah 

Google Play in Apple Store. 

* Samo za nekatere države in za omejeno obdobje. 

** Na voljo samo v nekaterih državah.

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc. 

Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.







obvladovanje smeri 
vožnje 
Da bi bila vsaka od vaših pustolovščin čim 

bolj pod nadzorom, na vaše premike stalno 

pazijo 2 kameri, 12 tipal in radar. Ali ste 

zapeljali čez neprekinjeno ali prekinjeno črto, 

ne da bi vključili smerokaz? Opozorilnik za 

nenamerno skrenitev z voznega pasu vas 

opozori, da morate popraviti smer vožnje. Ali 

ste presegli hitrostno omejitev, navedeno 

na znakih? Na to vas opozori opozorilnik za 

prekoračitev hitrosti. Želite parkirati med 

dve vozili? Nadzor prevzame sistem Easy 

Park Assist in čisto sam opravi vse manevre. 

Z Renault KADJARJEM doživite umirjeno 

vozniško izkušnjo.



izraziti občutki 
Odprta so vam vsa obzorja. Nov bencinski 

motor TCe 160 FAP s turbinskim polnilnikom 

za visoko stopnjo zmogljivosti in užitkov 

v vožnji je zelo odziven in ponuja odlične 

pospeške v vseh območjih vrtljajev. 

Motor razvije do 116 kW (160 KM) in je na 

voljo s sedemstopenjskim samodejnim 

menjalnikom z dvojno sklopko. Tudi različica 

motorja TCe 140 FAP s 103 kW (140 KM) je na 

voljo s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. 

Združuje udobje in užitek pri vožnji. Omogoča, 

da svoj Renault KADJAR v celoti izkoristite 

brez kompromisov pri porabi. 





BLACK EDITION

uživajte v njegovi 
prefinjeni in
tehnološko dovršeni 
notranjosti!
Usedite se v eleganten potniški prostor s 

posebnimi dodelavami: sedeži in nasloni v 

blagu Alcantara, okrasni prešivi v bronasti 

barvi, preproge Black Edition, volanski obroč 

v luknjičastem napa usnju ... 

Udobno nameščeni v svojem ogrevanem 

sedežu lahko ohranjate varnostno razdaljo 

do spredaj vozečega vozila z uporabo 

regulatorja hitrosti s funkcijo nadzora 

varnostne razdalje, s sistemom Easy Park 

Assist za pomoč pri parkiranju pa lahko svoj 

športni terenec parkirate povsem brez skrbi.

Uživate pa lahko tudi ob poslušanju 

izjemnega zvoka zahvaljujoč sistemu 

ozvočenja Bose® Sound System.



BLACK EDITION

naj vas prevzame 
njegov dizajn
Vstopite v svet Black Edition in bodite 

opaznejši s črnimi nesvetlečimi strešnimi 

nosilci in 19-palčnimi platišči v črni barvi z 

diamantnim leskom in bronastimi poudarki.

Deli v svetleči črni barvi so za popolno 

harmonijo prisotni na vseh predelih 

športnega terenca: prednji in zadnji spodnji 

naletni ščitnik, prednja rešetka, ohišja 

zunanjih ogledal, obrobe meglenk in shark 

antena.



1: enoslojna barva

2: kovinska barva

3: kovinska barva - posebna

Fotografije so simbolne.
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ustvarjalna delavnica

Varnost
 • Sistem za nadzor stabilnosti ESP

 • Sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles ASR

 • Sistem proti blokiranju koles - ABS

 • Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

 • Daljinsko centralno zaklepanje

 • Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini

 • Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika

 • Stranske varnostne blazine

 • Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

 • Kit za popravilo pnevmatik (razen za Limited)

 • Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov 

(za vse sedeže)

 • Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas

 • Sistem (pritrditve otroških sedežev) ISOFIX 

 • Predoprema za alarm

 • Možnost izklopa prednje sovoznikove 

varnostne blazine

Vožnja
 • Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)

 • Funkcija načina vožnje ECO

 • Regulator in omejevalnik hitrosti

 • Filter trdnih delcev

 • 3. zavorna luč

Udobje
 • Ročna klimatska naprava

 • Ogrevano zadnje steklo

 • Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali

 • Bočni smerniki na zunanjih ogledalih

 • Naslonjala za glavo na vseh sedežih 

nastavljiva po višini

 • Prednja sedeža ročno nastavljiva po dolžini in 

naklonu, voznikov sedež dodatno po višini

 • Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 60/40

 • Samodejna parkirna zavora

 • Zložljiv ključ

 • Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala

 • Senčnika za voznika ter sovoznika 

z ogledalom – neosvetljena

Dizajn
 • Tonirana stekla

 • Oblazinjenje v temnem blagu

 • Notranjost v temni barvi

 • Halogenski žarometi spredaj

 • Volanski obroč iz trde pene

 • Zunanja ogledala v barvi karoserije 

 • Črne bočne zaščite

 • Jeklena platišča 41cm (16’’) 

z okrasnimi pokrovi Pragma

 • LED dnevne luči v obliki črke C

 • LED zadnje luči

Multimedija
 • Radio Arkamys + DAB

LIFE

Oblazinjenje v črnem blagu

Jeklena platišča 41 cm (16”) 
z okrasnimi pokrovi Pragma

Dizajn
 • Dodatno zatemnjena stekla zadaj

 • Meglenki spredaj

 • 43-centimetrska (17”) platišča iz 

lahke litine Črna Aquila

 • Oblazinjenje v temni barvi Limited

 • Zunanja ogledala v sijajno črni barvi

 • Zaščita blatnikov, podvozja in 

odbijačev v črni barvi

 • Ambientalna osvetlitev prednje konzole

Vožnja
 • Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

 • Zasilno rezervno kolo 

(Serija samo na Limited)

Udobje
 • Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov

 • Električno nastavljivi, ogrevani in poklopljivi 

stranski ogledali z osvetlitvijo

 • Prednja sedeža nastavljiva po višini v 

ledvenem delu

 • Kartica Renault za prostoročno odklepanje in 

zagon vozila

 • Senčnika za voznika ter sovoznika z 

ogledalom - osvetljena

 • Senzor za dež in samodejni vklop luči

Multimedija
 • Multimedijski sistem R-LINK 2 z 

18-centimetrskim (7”) vgrajenim zaslonom na 

dotik + Shark antena + Kartografija Evrope

 • Funk. povezljivosti z aplikacijama Android 

Auto™ in Apple CarPlayTM

LIMITED (LIFE +)

Oblazinjenje v črnem blagu z modrimi 
okrasnimi prešivi

Platišča iz lahke litine 43cm (17’’) 
Črna Diamond Aquila



ustvarjalna delavnica

BLACK EDITION (INTENS+)

Oblazinjenje v svetlem 
usnju (opcijsko)

Platišča iz lahke litine 43cm 
(17’’) Siva Diamond Aquila

Oblazinjenje v temnem 
usnju (opcijsko)

Oblazinjenje v črnem 
blagu Bose®

Oblazinjenje v temni barvi z 
alkantaro in barvnimi prešivi

INTENS (LIMITED +) 

Dizajn
 • Kromirana strešna nosilca (vzdolžna)

 • Zračnika zadaj

 • LED meglenki spredaj

 • Oblazinjenje v temni barvi z okrasnimi prešivi

 • Full LED Pure Vision prednji žarometi

 • Zunanja ogledala v barvi karoserije

 • 43-centimetrska (17”) platišča iz 

lahke litine Siva Aquila

 • Stranski ogledali z osvetlitvijo

 • Kromirana sprednja maska

Udobje
 • Sovoznikov sedež nastavljiv po višini in poklopljiv 

v ravno dno

 • Naslon zadnje klopi poklopljiv 60/40 s sistemom 

“EASY-BREAK”

 • Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju

 • Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

 • Samodejni vklop/izklop dolgih luči

Varnost / Vožnja
 • Sistem LDW - opozorilnik nenamerne 

menjave voznega pasu

 • Bočni senzorji

 • Sistem za nadzor mrtvega kota

 • Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

 • Opozorilnik prekoračitve hitrosti 

s prepoznavo prometnih znakov

 • Zadnja kamera

Vožnja/Varnost
 • Aktivni tempomat

 • Sistem za pomoč pri parkiranju 

“Easy Park” Asisst

Udobje
 • Električno nastavljiv voznikov sedež (naprej, 

nazaj, po naklonu ter višini) 

+ nastavljiva dolžina sedalne površine

 • Gretje sedežev spredaj

 • Tepihi Black Edition

Dizajn
 • 48-centimetrska (19”) platišča iz 

lahke litine Bandana

 • Oblazinjenje v temni barvi z alkantaro 

in barvnimi prešivi

 • Napisi Black Edition

 • Shark antena

 • Sistem samodejnega zaviranja v sili (AEBS)

Multimedija
 • Multimedijski sistem R-Link 2 z vgrajenim 18 

centimetrskim (7’’) zaslonom na dotik 

+ Radio BOSE + Navigacija + DAB

Platišča iz lahke litine 48 cm 
(19’’) Bandana



Renault Kadjar odlikujejo prostornost, inteligentna prilagodljivost notranjega prostora, številna odlagalna mesta. Poleg tega je opremljen s 

sistemom EASY-BREAK, ki z ročicami v prtljažniku omogoča sprostitev in samodejni preklop naslona zadnje sedežne klopi v razmerju 1/3-2/3. Dva 

možna položaja poda prtljažnika zagotavljata izbiro med visokim položajem z ravnim podom v celoti in nizkim položajem s prostornino prtljažnega 

prostora 472 l. Prtljažnik se lahko tudi pregradi v dva ali tri prostore za domiselno in skrbno ureditev. Sovoznikov sedež se lahko preklopi v položaj 

mizice za lažji prevoz predmetov, ki so daljši od 2,50 m. Nenazadnje pa so tu še odlagalna mesta po vsej notranjosti s kapaciteto 31 l. Življenje v vozilu 

postane preprosto. 

vsestranskost in priročnost



dimenzije



1. Oplemenitite drzno naravo svojega športnega terenca in ga opremite z 

46-centimetrskimi (18’’) platišči v sivi barvi Gun Metal s pokrovom pesta v modri barvi 

Iron, z zaščitnimi oblogami blatnikov, ki ščitijo karoserijo, s kromiranimi ali nesvetlečimi 

ohišji zunanjih ogledal … Pomislite tudi na udobje in namestite stopnice s protizdrsno 

oblogo. Tako boste lahko v celoti izkoristili svoja potepanja po brezpotjih! 

2. Za vikend vzemite s seboj svoja gorska kolesa ali pa na zložljivo vlečno kljuko priklopite 

prikolico. Ko vlečne kljuke ne boste potrebovali, jo lahko v le nekaj sekundah skrijete in 

tako ne moti dizajna vašega Renault KADJARJA (na voljo sta tudi prostoročno snemljiva 

vlečna kljuka in podaljšana vlečna kljuka). 

3. Da bi ne glede na zunanje pogoje ohranili vse, kar ste vzeli s seboj, v dobrem stanju, 

razmislite o zaščiti prtljažnega prostora Easyflex. Zaščita je prilagodljiva, protizdrsna in 

nepremočljiva ter prekrije celotno površino prtljažnega prostora. V skrbi za ohranjanje 

potniškega prostora pa lahko izbirate med širokim izborom tekstilnih ali gumijastih 

preprog.

4. in 5. Čez vikend pobegnite na oddih, a ne odpovejte se vsakdanjim udobnostim: 

termovka s kavo na snemljivi mizici ali indukcijski polnilnik za pametni telefon, s katerim 

ostajate povezani ves čas svoje pustolovščine.
1.

2. 4.3. 5.

dodatna oprema



Za nova doživetja z vozilom Renault KADJAR 
obiščite spletno stran www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 6,2 - 6,7 l/100 km. Emisije CO
2)

: 140 - 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0161 - 0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018 - 0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 

0,01 - 0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO
2)

 je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 

zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike 

nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni 

v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se 

obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. 

Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

Avtorji fotografij: U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Getty Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce
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