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KANGOO se prilagaja vašim 
potrebam

Kangoo Express vedno in povsod izpolni vaše potrebe profesionalnega upo-

rabnika. Tri dolžine, tri stopnje opremljenosti, bogata ponudba varčnih mo-

torjev in pestra paleta konfiguracij – zastekljeni ali nezastekljeni deli, motor z 

notranjim zgorevanjem ali električni motor, izvedenka z bočnimi drsnimi vrati 

ali brez njih, asimetrična zadnja krilna vrata ali dvižna prtljažna vrata ... Brez 

dvoma boste tudi vi našli Kangoo, ki vam je pisan na kožo!
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100 % prilagojen 
vašim potrebam

1. Izvedenka s 3 prednjimi sedeži*, na voljo pri različicah Maxi Furgon vozila Kangoo Express. 2. Kangoo E-TECH Electric prvi 

mali furgon na električni pogon na trgu, pri katerem velikost tovornega prostora ni omejena (nosilnost: 650 kg), po WLTP ciklu 

pa lahko prevozimo od 217 do 222 km. Vožnja z njim je povsem umirjena in njegova akumulatorska baterija se popolnoma 

napolni v 6 do 17 h. 3. Raven pod sovoznikov sedež** se zloži tako, da tvori raven pod, in tako prispeva k dodatni 0,5 m3 

uporabne prostornine, ki omogoča nakladalno dolžino 2,5 m v vozilih Kangoo Express in 2,88 m 

v vozilih Kangoo Maxi Furgon. 4. Širok in raznolik izbor vozil, 3 dolžine karoserije, številne možne konfiguracije, z zasteklitvijo ali 

brez, z drsnimi bočnimi vrati ali brez, asimetrična krilna zadnja vrata.

* Odvisno od izvedenke. ** Prikazano s poklopljivo pregradno steno. 



Izrazit smisel za učinkovitost ... 

Pri zloženi sedežni klopi* 

se uporabna prostornina 

izvedenke s podaljšano 

kabino poveča z 2,4 m3 na 3,6 

m3, tako da lahko natovorite 

evropaleto! Pri furgonski 

različici imate na razpolago 

uporabno prostornino 4,6 m3.

Potrebujete kompaktni 

dostavnik, v katerem bi 

lahko prevažali delovno 

ekipo in opremo? Kangoo 

Maxi s podaljšano 

kabino bo kos tej nalogi 

zahvaljujoč neprimerljivi 

prilagodljivosti notranje 

razporeditve. V eni 

sami potezi preklopite 

naslonjalo sedežne 

klopi*, da dobite raven 

pod, za voznikov sedež 

pa namestite pregradno 

rešetko, kar vam omogoča 

natovarjanje predmetov 

dolžine do 

2 metra.

* Opcijsko.



Kot vodilo podobe 

znamke in predhodnik v 

marsikaterem pogledu 

Kangoo E-TECH Electric 

prispeva k znatnemu 

zmanjšanju ekološkega 

odtisa vašega podjetja. 

Izkazuje vašo zavezanost 

k odgovornemu odnosu do 

okolja vsak dan.

Zajetnejši predmeti … Vse je relativno, če je prostor 

premišljeno zasnovan. S svojimi zadnjimi vrati, ki 

se odpirajo do 180°, in dolžino tovornega prostora, 

ki lahko seže do 2,88 m, ponuja Kangoo nove 

možnosti.



RENAULT KANGOO EXPRESS & 
E-TECH Electric pod drobnogledom

4,66 m

KANGOO MAXI & 

KANGOO MAXI E-TECH ELECTRIC

KANGOO EXPRESS & 

KANGOO E-TECH ELECTRIC

4,28 m

Tovorni prostor, ki je primeren za vse potrebe, varčni in zmogljivi motorji in iz-

vedenka na električni pogon, ki pooseblja inovativnost v prihodnosti in spre-

menjen odnos do okolja. KANGOO je bolj kot kdaj koli vreden, da ga spozna-

mo od blizu.



gonilna sila prihrankov
Dizelski motorji vozil kangoo express vsebujejo inovacije za izboljšanje nji-

hove zmogljivosti in varčnosti. Zahvaljujoč kombinaciji tehnoloških rešitev za 

izboljšanje energetske učinkovitosti zagotavljajo odlično porabo goriva brez 

zmanjšanja užitka v vožnji.

Motorja Blue dCi 80 in 95 s tehnologijo Stop & Start
Varčna in učinkovita motorja Blue dCi 80 in 95 sta zasnovana za profesionalno rabo. Tehnologiji za rekuperacijo energije in 

ustavitev motorja (Stop & Start) omogočata porabo goriva samo 5,6-5,9 l/100 km* in omejitev emisij CO
2
 147-156 g/km, 

zaradi česar je Kangoo vodilen v svoji kategoriji vozil. Takšna raven porabe goriva in podaljšanje intervala menjave olja na 

40.000 km ali 2 leti** pripomoreta k nižjim stroškom vzdrževanja.

Motor Blue dCi 115 s tehnologijo Stop & Start
Motor Blue dCi 115, ki doseže moč 85 (115 kW) pri 

3750 vrt/min, zagotavlja udobje, odzivnost in prožnost ter je idealna izbira za prevoz težkih tovorov in dolga potovanja. 

Visok navor 260 Nm je na voljo od 1750 vrt/min dalje, zaradi česar je motor še posebej primeren za speljevanje s polno 

obremenjenim vozilom in razpolaganje z odzivnostjo in pospeškom v vseh okoliščinah. Pri kombinirani vožnji porabi med 

5,6-5,9 l/100km*, v ozračje pa oddaja samo 

147-155 g CO
2
 na kilometer.

Varčni način Eco
Način Eco, ki ga vklopite s preprostim pritiskom na gumb, na podlagi vašega načina vožnje pomaga zmanjšati porabo 

goriva in količino izpustov CO
2
 vozila Kangoo Express. Varčni način Eco lahko izboljša doseg Kangooja E-TECH Electric tudi 

do 10 %. Če ne želite neprestano pritiskati na gumb, vam je na voljo tudi stalen vklop načina Eco.

* Uradni podatki o porabi in emisijah v skladu z veljavno zakonodajo (Motor norme Euro6, Kangoo Express, 15-palčna kolesa, standardna obremenitev).
** Prva dosežena vrednost.

Motor na sliki: motor Blue dCi 90.



električna moč
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1. Regenerativno zaviranje
2. Toplotna črpalka
3. Energetsko učinkovite pnevmatike
4. Prikazovalnik pretoka energije
5. Varčni način Eco
6. R-Link Evolution
7. Predhodno klimatiziranje
8. Novi polnilnik s 7 kW

Z znamko Renault prinašajo inovacije nove prednosti profesionalnim upo-
rabnikom. Zmanjšanje ekološkega odtisa in posodobitev podobe vašega 
podjetja, užitek v ugodju in tihemu delovanju motorja na električni pogon, pri 
vsem tem pa tudi obvladovanje stroškov uporabe. Vse to so nova zadovoljst-
va, ki jih prinaša novi KANGOO E-TECH Electric

Obvladujte razdaljo, ki jo lahko prevozite s svojim vozilom 
Z vidika uporabe se Kangoo E-TECH Electric ponaša z razdaljo 120 km, ki jo v povprečju lahko prevozi z napolnjeno akumulatorsko 
baterijo v hladnem vremenu, in 200 km v zmernih temperaturah. Ta prevožena razdalja se namreč pri uporabi spreminja glede 
na hitrost vaše vožnje, višinskih razlik na poti, izbrani način vožnje, uporabo gretja ali klimatizacije. Da bi bila ta razdalja čim 
dalša, vam Kangoo E-TECH Electric ponuja varčni način vožnje "ECO", ki omogoča omejitev dinamičnih zmogljivosti, s čimer 
se poveča razdalja, ki jo lahko prevozite. Akumulatorska baterija se polni ob vsakem pojemku hitrosti, to je vsakič, ko dvignete 
nogo s pedala za plin (polnjenje je vidno na ekonometru na instrumentni plošči). Tu je tudi predhodno gretje, s katerim dosežete 
optimalno temperaturno udobje v potniškem prostoru in pri tem ohranjate napolnjenost akumulatorske baterije. Sistem bo 
učinkovitejši, ker je vaše vozilo opremljeno s polno pregradno steno med potniškim in tovornim prostorom.

Preprosto ga napolnite
Za polnjenje akumulatorske baterije vozilo preprosto priključite za 6 do 17 h (odvisno od polnilnice) na javno polnilno postajo 
ali na polnilno enoto na svojem podjetju ali domu. 

Izkoristite edinstveno ugodje v vožnji
S svojim 100-odstotnim električnim pogonom Kangoo E-TECH Electric nudi edinstveno izkušnjo profesionalnim uporabnikom: 
pomirjujočo tišino med vožnjo. Za volanom so pospeški odločni, saj se največji navor 225 Nm doseže v trenutku. Samodejni 
prenos moči z reduktorjem ne zahteva prestavljanja in vam s prenovljenim vozilom Kangoo E-TECH Electric omogoča prožno 
vožnjo, brez razmišljanja in sunkov. Največja hitrost se ujema z zakonskimi omejitvami: 130 km/h. 0 hrupa v vsakdanu, 0 izpušnih 
plinov, 100 % čisto … Največja inovacija.

Optimizirajte stroške uporabe
S sistemom najema akumulatorske baterije imate v vsakem trenutku zagotovljeno uporabo baterije v brezhibnem stanju in 
zadostne zmogljivosti, ki vedno presega 75 % prvotne zmogljivosti. Stroški uporabe – vključno z najemom baterije, polnjenjem 
in vzdrževanjem – so približno takšni kot pri vozilu s primerljivim motorjem z notranjim zgorevanjem pri 15.000 prevoženih 
kilometrih na leto, pri večjih letnih razdaljah pa so celo nižji. 



KANGOO E-TECH Electric
4 inovativne novosti za revolucionarni doseg

Kangoo E-TECH Electric vas odslej lahko popelje še dlje, saj je opremljen z novo akumulatorsko baterijo, priključeno na 

energetsko učinkovit motor z močjo 44 kW, ki omogoča doseg od 214-230 km po standardu WLTP oz. od 120 do 200 km 

glede na temperaturo ozračja v dejanskih pogojih na dostavnih poteh(1).

Novi polnilnik s 7 kW popolnoma napolni akumulatorsko baterijo v 6 urah, ena ura polnjenja pa zadošča za 35 km vožnje.

Dodatna novost pri električnih gospodarskih vozilih je tudi toplotna črpalka, priključena na sistem klimatske naprave, ki 

zagotavlja neprimerljivo toplotno udobje brez zmanjšanja dosega vozila.

Nakup akumulatorske 
baterije 

(najem ni več možen)

Brezhrupno 
delovanje

Brez izpustovPreprosto 
polnjenje

Doseg med 
217-222 po WLTP

100 % gospodarsko vozilo: 
do 4,6 m3 uporabne prostornine



KANGOO E-TECH Electric - trije razlogi, ki vas bodo prepričali ...

Ugodje v vožnji
Za volanom vozila Kangoo E-TECH Electric boste vedno doživljali "sproščujočo" vožnjo. Najprej zaradi tihega motorja, ki 
deluje izključno na električno energijo. Poleg tega ima samodejni prenos moči z reduktorjem, ki ne zahteva prestavljanja in 
vam s prenovljenim vozilom Kangoo E-TECH Electric omogoča prožno vožnjo, brez razmišljanja in sunkov.

Enostavna uporaba
Sistem najema akumulatorske baterije vam omogoča, da imate vedno na voljo baterijo v brezhibnem delovnem stanju 
in zadostne zmogljivosti. Poleg tega je v primeru izpraznitve baterije vključena tudi pomoč na cesti. Razdalja, ki jo lahko 
prevozi Kangoo E-TECH Electric., se lahko spreminja, saj je odvisna od vrste poti, hitrosti vožnje, uporabe klimatske naprave 
ali sistema za ogrevanje in od načina vožnje. Tako lahko pri primestni vožnji prevozite približno 120 km v obdobju nizkih 
temperatur in 200 km v obdobju zmernih temperatur. Za lažji nadzor razdalje, ki jo lahko še prevozite, imate na voljo več 
pripomočkov: varčni način ECO, predgretje vozila, ko je to priklopljeno na polnjenje, in vodenje do najbližje polnilne postaje 
prek sistema Renault R-Link.

Zmerni stroški uporabe
Stroški uporabe - vključno z najemom akumulatorske baterije, polnjenjem in vzdrževanjem - so približno taki kot pri vozilu 
s primerljivim motorjem z notranjim izgorevanjem pri 15.000 prevoženih kilometrih na leto, pri večjih letnih razdaljah pa so 
celo ugodnejši.

Na svojem pametnem telefonu ali računalniku lahko prek aplikacije za storitve E-TECH dostopate do portala MY Z.E. 

Connect in si tako na daljavo ogledate doseg in raven napolnjenosti akumulatorske baterije svojega novega Kangooja 

E-TECH Electric.

Storitev My Z.E. Inter@ctive, povezana z navigacijskim sistemom Renault R-Link, omogoča nastavitev ali vkop polnjenja 

na daljavo. Ti dve popolnoma brezplačni storitvi vam nudita še več svobode.

Aplikacija Z.E. Pass(2) omogoča dostop do toliko polnilnih postaj, kot jih na svoji poti potrebujete, ob plačilu z eno samo 

kartico ali z aplikacijo na pametnem telefonu.

Z aplikacijo Z.E. Trip(3) na sistemu Renault R-Link lahko poiščete polnilne postaje v svoji bližini ali v bližini svojega cilja ter 

sproti preverjate njihovo razpoložljivost.

(1) Dostavna pot: povprečna hitrost 45 km/h v mestih, predmestjih in na avtocestah (vozilo je med vožnjami ustavljeno 14 % časa).

(2) Za Renault razvilo podjetje Bosch Software Innovations GmbH.

(3) Naročniške storitve

KANGOO E-TECH Electric
Povezan znotraj in zunaj.



optimalno natovarjanje

Uporabna širina do 
1,22 m

Uporabna višina do 
1,13 m

Uporabna dolžina 
do 2,88 m

Uporabna prostornina 
do 4,6 m³

Dovoljena obremenitev 
do 650 kg

Ponosen na svojo večnamenskost
En dan prevaža ljudi, naslednji dan blago … Kangoo je povsem prilagodljiv. Na voljo je v različici s tremi sedeži spredaj*, tj. 

voznikovim sedežem in dvosedežno klopjo, pod katero je 10-litrsko odlagalno mesto. Naslonjali dvosedežne klopi se lahko 

preklopita posamično in služita kot mizica oz. omogočata lažje natovarjanje daljših predmetov.

Odločite se lahko tudi za izvedenko Kangoo Maxi s podaljšano kabino za 4 osebe z uporabno dolžino 2 m, ko je sedežna klop 

preklopljena.

Veliko možnosti natovarjanja
Zaradi številnih domiselno oblikovanih odlagalnih mest v potniškem prostoru lahko prostor izkoristite v celoti.

Odlagalno mesto na armaturni plošči je preprosto dosegljivo in nanj lahko odlagate dokumente velikosti A4. Za večje predmete 

pa lahko izkoristite polico pod stropom, predal pred sovoznikoma, osrednji naslon za roke (odvisno od izvedenke) in prostor 

pod dvosedežno sprednjo klopjo. Tovorni prostor je glede na izvedenko na voljo v velikostih od 3,5 m3 do 4,6 m3.

Da bi zadostili vsem vašim potrebam, imate na voljo dodatno opremo: različne vrste pregradnih sten (polne, mrežaste, cevaste) 

in oblog, zaščite poda in/ali stranske zaščite, sisteme za pričvrstitev in pločevinasta ali zastekljena stranska vrata. Glede na 

izvedenko in izbrano obliko je največja dovoljena obremenitev 650 kg**.

Izjemno dostopen
Preprosto samodejno odpiranje bočnih drsnih vrat ali dostop do tovornega prostora zaradi zadnjih asimetričnih vrat, ki se 

odprejo do 180° … Tudi natovarjanje ni ovirano: nakladalni prag je nizek (od 55 cm do 61 cm od tal), kar olajša nakladanje težkega 

tovora. Številni odpiralni deli, zadnja vrata in/ali stranska pločevinasta ali zastekljena vrata …

Kangoo vedno ponudi pravi odgovor na vaše potrebe.

* Ni na voljo pri izvedenki Kangoo E-TECH Electric
** Dovoljena obremenitev 800 kg ni na voljo pri izvedenki Kangoo E-TECH Electric



RJAVA MOKA (KB CNB)

RDEČA VIF (EB 719)

EB: enoslojna barva; KB: kovinska barva; 
Fotografije niso pravno zavezujoče.
* Preverite pri vašem prodajalcu.

RDDEČČEČEČEČČAAAAA VIVIVIVIVIVIFFFF (E((E(E(EBB 717 9)

RJAVA MOMOOOKAKAKAKAKA ((((((KKBKBKKB CCNB)

MINERALNO BELA (EB QNG)

MODRA ETOILE (KB RNL)

ČRNA METAL (KB GND) SIVA HIGHLAND (KB KQA)

SIVA URBAN (EB KPW)

SIVA CASSIOPEE (KB KNG)

barve
Tudi barve Kangooja Express so prilagojene vašim zahtevam. Poleg spodn-
jih serijskih barvnih odtenkov lahko izpolnimo tudi vaše posebne želje glede 
naročila barve.



serijska oprema
Za svoj Kangoo izberite stopnjo opremljenosti, ki vam ustreza.

KANGOO EXPRESS
KANGOO EXPRESS & MAXI FURGON

• Klimatska naprava

• Protiprašni filter

• Osrednji predal med prednjimi sedeži

• Funkcija za ECO vožnjo

• Dnevne luči

• Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem

• ABS - elektronska porazdelitev zavorne sile

• ASR - sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih 

koles pri speljevanju

• ESP - sistem za nadzor stabilnosti vozila

• Hill Start Assist

• Extended Grip

• Sistem za pomoč pri močnem zaviranju

• Varnostna blazina za voznika

• Električni pomik stekel

• Zaprt predal na sovoznikovi strani

• Radio* CD MP3 z AUX, USB, Bluetooth in 

integriranim zaslonom + DAB 

• Servo volan 

• Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini

• Tritočkovna varnostna pasova spredaj, 

nastavljiva po višini

• Zategovalnika varnostnih pasov spredaj

• Omejevalnika zatezne sile varnostnih 

pasov spredaj

• Merilnik vrtljajev motorja

• Gumijasti tepih zadaj

• Polica nad vetrobranskim steklom

• Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu

• Asimetrična pločevinasta krilna vrata zadaj

• Pločevinasta pregradna stena

• Rezervno kolo normalnih dimenzij

• Jeklena platišča 38 cm (15’’) s 

kolesnimi pokrovi

• Pločevinasta desna drsna vrata

• Odbijači in ogledala v črni barvi

• Plastična obloga bokov tovornega prostora

• Plastična zaščita motorja

• Ročno nastavljivi zunanji ogledali v črni barvi

• Pritrdilna mesta v tovornem prostoru

• Kolutne zavore zadaj

• Indikator prestavnega razmerja

KANGOO EXPRESS MAXI - PODALJŠANA KABINA
DODATNO NA OPREMO KANGOO EXPRESS

• Leva drsna vrata z drsnim steklom

• Desna drsna vrata z drsnim steklom

• Asimetrična zastekljena krilna vrata zadaj

• Zadnje steklo ogrevano in z brisalcem

• Po višini nastavljiv voznikov sedež

• Poklopljiva druga vrsta v razmerju 1/1

• Poklopljiva zadnja klop in pregradna mreža

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v 

besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.



oprema
Odkrijte ključno serijsko opremo pri izvedenki novi Kangoo E-TECH Electric

KANGOO E-TECH ELECTRIC
NOVI KANGOO EXPRESS E-TECH ELECTRIC & 
NOVI KANGOO MAXI FURGON E-TECH ELECTRIC

• 2 sedeža

• Standardna nosilnost 650 kg

• Kolutne zavore spredaj in zadaj

• Plastična zaščita motorja

• Simulator zvoka

• ABS - sistem za pomoč pri zaviranju

• ASR - sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih 

koles pri speljevanju

• ESP - Sistem za nadzor stabilnosti vozila

• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

• Dalinjsko centralno zaklepanje

• Funkcija načina vožnje ECO 

• Čelna varnostna blazina za voznika

• Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini

• Tritočkovna varnostna pasova spredaj, 

nastavljiva po višini

• Varnostna pasova z zategovalnikom in 

omejevalnikom zatezne sile

• Varnostna pasova spredaj nastavljiva 

po višini 

• Omejevalnika zatezne sile varnostnih 

pasov spredaj

• Opozorilnik za nepripet pas voznika

• Potovalni računalnik

• Radio* CD MP3 z AUX, USB, Bluetooth in 

integriranim zaslonom + DAB

• Klimatska naprava

• Protiprašni filter

• Dnevne luči

• Servo volan 

• Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu

• Samostojen sovoznikov sedež ročno nastavljiv 

po dolžini in naklonu

• Osrednja konzola med prednjimi sedeži

• Zaprt sovoznikov predal spredaj

• Odlagalna polica nad vetrobranskim steklom

• Električni pomik stekel spredaj

• Notranjost v temni barvi

• Oblazinjenje TANEGA v temni barvi

• Oblazinjen B stebriček

• Neogrevano zadnje steklo

• Pločevinasta pregradna stena

• Gumijasta preproga v tovornem prostoru

• Pritrdilna mesta v tovornem prostoru

• Plastične obloge tovornega prostora 

do polovice

• Osvetlitev tovornega prostora

• Pločevinasta desna drsna vrata brez okna

• Pločevinasta krilna vrata zadaj z odpiranjem za 

180°

• Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

• Zunanji vzvratni ogledali v mat črni barvi 

(plastika)

• Črna maska žarometov

• Odbijači spredaj in zadaj v mat črni barvi 

(plastika)

• Zadnji stranski podaljški spodaj v 

mat črni barvi (plastika)

• Tonirana stekla

• Rezervno kolo normalnih dimenzij

• Jeklena platišča 38 cm (15") z 

okrasnimi pokrovi

• Dolgi polnilni kabel (6 m)

NOVI KANGOO EXPRESS MAXI E-TECH 
ELECTRIC - PODALJŠANA KABINA
DODATNO NA OPREMO NOVI KANGOO EXPRESS 
E-TECH ELECTRIC

• 3 sedišča v drugi vrsti (klop)

• Voznikov sedež nastavljiv po višini

• Mrežasta pregradna zaščita za 2. vrsto

• Trije vzglavniki v 2. vrsti

• Ogrevano zadnje steklo z brisalcem

• Desna drsna vrata z oknom

• Zastekljena krilna vrata zadaj z odpiranjem za 

180°

• Kit za popravilo pnevmatik

• Zastekljen levi in desni del 

prtljažnega prostora

• Fiksna zadnja klop

• Fiksna stena s fiksnim oknom na levi strani

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov 

se nekateri elementi opreme, prikazani na 

fotografijah ali omenjeni v besedilu, lahko 

razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali 

trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na 

zadnji strani.



dimenzije
Višina, širina, prostornina tovornega prostora ... Mali furgon, ki s svojimi mera-
mi izpolnjuje vse vaše zahteve.

Kangoo Express & Novi Kangoo E-TECH Electric

Kangoo Express Maxi & Novi Kangoo Maxi E-TECH Electric

Kangoo 
Express in E-TECH 

Electric

Kangoo Express Maxi 
in E-TECH Electric z 2 

sedežema

Kangoo Express Maxi 
podaljšana kabina in 

E-TECH Electric

Kangoo Maxi E-TECH 
Electric s 5 sedeži

Najmanjša/največja prostornina tovornega prostora (dm3) 3 000 / 3 500 4 000 / 4 600 2 400 / 3 600 1 300 / 3 400

DIMENZIJE (mm)
A Medosna razdalja 2 697 3 081 3 081 3 081

B Celotna dolžina vozila 4 282 4 666 4 666 4 666

C Previs spredaj 875 875 875 875

D Previs zadaj 710 710 710 710

E Kolotek spredaj 1 521 1 521 1 521 1 521

F Kolotek zadaj 1 533 1 533 1 533 1 533

G Celotna širina vozila/z zunanjimi ogledali 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829/2 138

H Višina praznega vozila 1 805 / 1 844 1 810 / 1 836 1 802 / 1 826 1 802/1 826

H1 Višina pri krilnih vratih 1 872 / 1 934 1 893 / 1 920 1 878 / 1 902 1 878/1 902

J Višina praga pri praznem vozilu 558 / 609 575 / 601 563 / 586 563/586

K
Razdalja od tal pri praznem/obteženem vozilu 
glede na izvedenko, mini-maksi

(Kangoo Express)
(Kangoo E-TECH 
Electric)

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 Širina v višini komolcev spredaj/zadaj 1 510 / - 1510 / - 1 510 / 1 539 1 510 / 1 539

N Širina v višini ramen spredaj/zadaj 1 464 / - 1464 / - 1 464 / 1 507 1 464 / 1 507

Q1 Notranja višina zadaj
(Kangoo Express)
(Kangoo E-TECH 
Electric)

1 251 1 252 1 154 1 154

Y Širina zadaj na razdalji 1 m od letve na pragu 1 141 1 141 1 141 1 141

Y1 Širina zadaj na razdalji 100 mm od letve na pragu 1 219 1 219 1 219 1 219

Y2
Notranja širina med blatniškimi koši glede na obloge, mini / 
maksi / lesene obloge

1045 / 1218 / 1185 1045 / 1218 / 1185 - / 1 145 / - - / 1 145 / -

Z Višina odprtine tovornega prostora 1 129 1 129 1 129 1 129

Z1 Uporabna dolžina tovornega prostora 1 476 1 862 1 361 1 008

Z2
Dolžina tovornega prostora na podu 
- pri zložljivem in preklopnem sovoznikovem sedežu
- pri zloženi zadnji sedežni klopi

1 731
2 502

-

2 115
2 886

-

1 432
-

2 043

1 328
-

2 210

Z3 Dolžina potniškega prostora (pedali/zadnji del) - 1716 1592 1 716



* Na voljo kot opcija ali paket. Pri Kangoo E-TECH Electric so možna samo ena bočna drsna vrata. 
** Na voljo kot opcija ali paket.

KANGOO EXPRESS & KAN-

GOO E-TECH ELECTRIC

KANGOO EXPRESS MAXI 

& KANGOO MAXI E-TECH ELECTRIC

1 ALI 2 NEZASTEKLJENIH 

BOČNIH DRSNIH VRAT

1 ALI 2 ZASTEKLJENIH 

BOČNIH DRSNIH VRAT*

NEZASTEKLJENA ASIMETRIČNA 

ZADNJA VRATA

ZASTEKLJENA ASIMETRIČNA ZADNJA VRATA Z 

OGREVANIM STEKLOM IN BRISALCEM STEKLA**

PREDNJI ODBIJAČ STYLE: DVOBARVNI ODBIJAČ 

V MAT ČRNI BARVI IN NESVETLEČEM KROMU, 

DODATNI ŽAROMETI IN ČRNE MASKE LUČI

PREDNJI ZADNJI ODBIJAČ IN 

OHIŠJA ZUNANJIH OGLEDAL 

V MAT ČRNI BARVI

konfiguracije
Avtomobil po meri vaše dejavnosti.



Renault s svojo mrežo pro+z več kot 350 centri po vsej evropi zagotavlja os-
eben pristop in prilagojene storitve za podjetja. 100 % Strokovna podpora pri 
nakupu, vzdrževanju, popravilu in poprodajnih storitvah vam prihrani veliko 
dragocenega časa.

med profesionalci



Zaveze Pro+

• Prostor za prodajo in servisiranje lahkih gospodarskih vozil namenjen izključno podjetjem.

• Prodajno in poprodajno osebje, ki je odgovorno za podjetja je specializirano za lahka gospodarska vozila.

• Širok izbor razstavljenih vozil namenjenim podjetjem, vključno s predelavami.

• Sistematično ponuditi testne vožnje serijskih lahkih gospodarskih oz. osebni vozil brez predhodne najave.

• Pripravimo vam komercialno ponudbo, ki odgovarja vašim specifičnim potrebam v roku 48 ur (vključno s predelavami)

• Ob predaji vašega vozila vam predstavimo vašega poprodajnega sogovornika.

• V popravilo sprejemamo lahka gospodarska vozila do skupne teže 5T.

• Podaljšan delovni čas za podjetja.

• Postavitev diagnostike napake na vozilu v eni uri.

• Vzdrževalni pregled vozila narejen v rednem delovnem času brez predhodnega naročanja.

• Za vsako popravilo izdelava predračuna v roku 4 ur z navedbo roka zaključka popravila.

• V primeru onemogočene mobilnosti zaradi okvare vozila vam ponudimo nadomestno vozilo enake kategorije.

center strokovnosti za gospodarska vozila

Renault je ustvaril mrežo Pro+, da bi izpolnil zahteve profesionalnih kupcev. Za vas smo pripravili prodajne in poprodajne 

storitve, ki so namenjene posebej podjetjem in spoštujejo naše zaveze. 

vse naše storitve na enem mestu 

Vaš koncesionar Renault Pro+ vam zagotavlja vse potrebne storitve, ki jih prilagodi vašim zahtevam. Osebje v centrih Pro+ 

je ustrezno usposobljeno in razume zahteve vseh vaših profesionalnih dejavnosti. Svetovali vam bodo pri izbiri vašega 

prihodnjega vozila, vključno s predelavami, in vam ponudili najbolj primerno dodatno opremo ter ustrezne pogodbe o 

vzdrževanju in financiranju.

Rešitve za podjetja

Oddelek za podjetja je partner srednje velikih in velikih podjetij, katerim pomaga pri sestavi in upravljanju voznih parkov. 

Renault, ki na področju prodaje podjetjem zaseda vodilni položaj, ponuja širok izbor vozil, ki vključuje osebna, gospodarska, 

predelana in večnamenska vozila, da bi zadovoljil vse vaše potrebe.



Vgrajeni multimedijski sistem Renault R-link evolution je pomemben 
pripomoček za profesionalne uporabnike, ki želijo imeti stalno spletno pov-
ezavo v vseh okoliščinah. Med drugim zagotavlja sprotno navigacijo, spletne 
storitve, prostoročno telefoniranje in beleženje rezultatov varčne vožnje za 
zmanjšanje porabe goriva. Ta inovativni sistem vam omogoča boljšo organi-
zacijo in nadziranje delovnega dne.

spletna učinkovitost



3.1. 2.

6.5.4.

1. Na dotik občutljiv zaslon s prilagodljivo naslovno stranjo. Izberite svoje bližnjice za dostop do priljubljenih funkcij z enim 
samim dotikom. 2. Glasba s prenosnega predvajalnika. Za poslušanje svoje glasbe povežite prenosno napravo prek 
povezave Bluetooth® ali USB-priključka sistema Renault R-Link Evolution. 3. Telefon. Za večjo varnost uporabite funkcijo 
prostoročnega telefoniranja Bluetooth®.

4. Informacije o vozilu. Zmanjšajte porabo goriva z uporabo zabavne funkcije učenja ekološke vožnje "Driving eco2". Oglejte 
si podatke za svoje vožnje in temu prilagojene praktične nasvete. 5. Storitve. Uporabljajte predhodno nameščene aplikacije 
(e-pošta, R-Link Tweet, Renault Pomoč, vreme itd.). V svojem vozilu Kangoo imate eno leto brezplačno na voljo dostop do 
celotnega kataloga aplikacij Renault R-Link Evolution. Ustvarite svoj račun na spletni strani Renault (ali v Moj Renault), poiščite 
spletno trgovino R-Link Store in si prenesite zemljevide, posodobitve programske opreme ..., lahko pa si ogledate tudi navodila 
za uporabo sistema Renault R-Link Evolution. 6. Sistem. Povsem preprosto prilagodite nastavitve sistema Renault R-Link 
Evolution (jezik, ura, zvoki ipd.) po svojih željah.

z inovacijami Renault približa avtomobil vašemu načinu življenja

Multimedijski sistem Renault R-Link v vozilu Kangoo je središče povezav, prek katerega lahko razpolagate z navigacijskim 

sistemom, telefonom, multimedijskim sistemom, elektronsko pošto ... Do vseh teh funkcij lahko dostopate prek vrtljivega 

gumba na upravljalni plošči avtoradia ali stikal na volanu.

z inovacijami so naša vozila še bolj prijazna uporabnikom 

Delovni dan se vedno začne s potovanjem. Kangoo prek sistema Renault R-Link ponuja najnaprednejše navigacijske 

funkcije. Za še bolj brezskrbno načrtovanje poti je možen tudi prikaz območja avtonomije vozila.

z inovacijami gradimo prihodnost vaših sanj

Vsakodnevno zmanjševanje porabe goriva postane preprosto s programom Driving eco2 in njegovih prilagojenih 

nasvetov. Ta aplikacija multimedijskega sistema Renault R-Link namreč analizira vaš način vožnje (pospeševanje, 

menjavanje prestav, zaviranje). Deluje kot vaš trener, saj vam z informacijami, ki jih prikazuje na instrumentni plošči in 

zaslonu tabličnega računalnika pomaga, da zmanjšate svoj vpliv na okolje.



Vzdrževalni pregled je celovit pregled vseh delov, vezanih na varnost vašega 
vozila, elektroniko in delovanje vašega motorja. 

vzdrževalni pregled Renault 

Priporočena 
zamenjava

Zakaj?

Zavorne ploščice 60.000 km Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zago-

tavljajo optimalne zavorne poti.

Zavorni diski 90.000 km
Diski se ob zaviranju tanjšajo, s tem pa se zmanjšuje njihova zanesljivost. Proizvajalec je na 

osnovi zahtevnih vzdržljivostnih testov predpisal najmanjšo priporočeno debelino diska, ki 

še zagotavlja varno zaviranje.

Amortizerji 40.000 – 60.000 km Ker gre za element udobja in varnosti v vašem vozilu, redno preverjajte njihovo delovanje in 

jih pravočasno zamenjajte, saj je njihova obrabljenost težko opazna.

Metlice brisalcev Vsako leto
Metlice brisalcev so narejene iz naravnega kavčuka, kar zagotavlja odlične brisalne 

lastnosti, hkrati pa je to material, ki je izpostavljen različnim zahtevnim vremenskim in 

okoljskim vplivom. 

Akumulator* Vsakih 4 – 5 let Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam 

priporočamo pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in njegovo zamenjavo.

Zamenjava obrabnih delov

Obraba določenih sestavnih delov vozila, ki zagotavljajo varno in udobno vožnjo, je odvisna od uporabe vozila. Tako vam 

priporočamo njihovo zamenjavo glede na prevožene kilometre.

Renault svetuje za še večjo brezskrbnost

Svoje vozilo pripeljite na vzdrževalni pregled glede na 

opozorilne znake na armaturni plošči vašega vozila, 

oziroma glede na priporočila, zapisana v programu 

vzdrževanja.

Pregled vsebuje:
• zamenjavo olja, priporočenega v programu vzdrževanja*, 

• zamenjavo filtra olja*,

• pregled 43 varnostnih točk,

• dolivanje tekočin,

• pregled računalnika z diagnostično napravo,

• posodobitev programske opreme elektronskih sistemov.

Vzdrževalni pregled pri pooblaščenem serviserju Renault 

zagotavlja potovanja brez skrbi in večjo vrednost vozila 

pri morebitni nadaljnji prodaji.

Ne pozabite rednega vzdrževanja

Na predpisane redne vzdrževalne preglede vas opozar-

jajo tako program vzdrževanja vozila, ki ste ga prejeli ob 

prevzemu novega vozila, kot tudi potovalni računalnik 

vozila ter spletni kotiček Moj Renault.

Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja
Tresenje zavornega pedala, blokiranje zavor, slaba lega na 

cesti, daljša zavorna pot? Če se pojavi eden od teh znakov, 

je čas za pregled zavornega sistema vašega vozila.

ALI STE VEDELI?
Zamenjajte zavorno tekočino vsakih 120.000 km (ali na 4 leta) in 

redno kontrolirajte zavorne ploščice in kolute. Ne pozabite 

prestaviti v nižjo prestavo namesto stalnega zaviranja. Tako 

boste podaljšali življenjsko dobo zavor vašega vozila in tudi 

prihranili gorivo.

Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo
Če je v potniškem prostoru slab zrak ali vas pečejo oči, če 

je razrositev stekel počasna ali je v kabini nenadoma zelo 

mrzlo, preverite delovanje klimatske naprave.

ALI STE VEDELI?
Vsako leto naj vam zamenjamo filter potniškega prostora, 

očistimo uparjalnik in preverimo nivo hladilnega sredstva in olja 

kompresorja. Zaradi lažjega vzdrževanja klimatske naprave jo 

uporabljajte vsaj dvakrat na mesec, tako poleti kot pozimi. Ne 

pozabite zmanjšati razlike 

z zunanjo temperaturo, saj tako prihranite gorivo.

* Ne velja za E-TECH Electric



Pogodba o vzdrževanju vam omogoča:
• da na proizvajalca prenesete stroške za vzdrževalne 

posege, ki jih je predvidel proizvajalec in popravila zaradi 
obrabljenosti (nadomestni deli in opravljeno delo);

• brezplačno koriščenje storitev Pogodbe o podaljšanem 
jamstvu in Renault Pomoči*

• izbiro obdobja do 7 let oz. do 200.000 km, ki najbolj ustreza 
vašim potrebam;

Brezskrbno na cesti s pogodbami o vzdrževanju

* Samo pri paketu Zen ali Full service. Ne velja za E-TECH vozila. E-TECH vozila imajo asistenco zagotovljeno z najemom baterije.

• zajema: brezplačno odpravo vseh mehanskih in električ-
nih okvar na vozilu, brezplačno odpravo morebitnih 
posledic na vozilu zaradi teh okvar ter brezplačne storitve 
Renault Pomoči*;

• vam omogoča: do 6 let oz. do 200.000 km brezskrbne 
vožnje; pogodba je prenosljiva na novega lastnika v 
primeru prodaje vozila pred izpolnitvijo prvega od navede-
nih dveh pogojev.

PAKET – MY REVISION
� Vključuje vse posege iz 

servisne knjižice 

PAKET – ZEN
� Vključuje vse posege iz 

servisne knjižice
 +
� Podaljšano jamstvo
 +
� Renault pomoč*

PAKET – FULL SERVICE
� Vključuje vse posege iz 

servisne knjižice

 +

� Podaljšano jamstvo

 +

� Renault pomoč*

 +

� Zamenjava obrabnih delov 

(razen pnevmatik), ki je 

potrebna zaradi uporabe 

vozila in števila prevoženih 

kilometrov. 

ALI STE VEDELI?
Pogodba o storitvah Renault velja v pooblaščeni servisni mreži 

Renault po vsej Evropi pod pogojem, da svoje vozilo vzdržujete in 

servisirate po priporočilih proizvajalca. 

Za sklenitev pogodbe se lahko odločite v obdobju enega leta od 

prevzema oz. pred prvim vzdrževalnim pregledom svojega vozila.

s pogodbo o podaljšanem jamstvu Renault

podaljšajte originalno garancijo 
proizvajalca





Doživite poglobljeno izkušnjo Renault Kangoo Express & E-TECH Electric 
na www.renault.si

Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, trenutno niso na voljo. To velja med drugim za avtoradio, ki je del serijske 

ali opcijske opreme. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo 

dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

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.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | Maj 2021.

Renault priporoča      renault.si


