Renault KANGOO

RESNIČNO

PRAKTIČEN

RENAULT KANGOO Z 20-LETNO IZVIRNOSTJO SE PREDSTAVLJA: DIZAJN, BOLJ
PREPOZNAVNA RENAULTOVA PODOBA, POPOLNEJŠA OPREMA. RENAULT KANGOO,
KI ŠE NIKOLI NI BIL TAKO GOSTOLJUBEN, VSEM POENOSTAVLJA VSAKDANJIK IN
CELOTNI DRUŽINI PONUJA BOLJ PRISTNO DOŽIVETE IZLETE OB KONCU TEDNA!

1.

Z VSEH
ZORNIH
KOTOV

3.

2.

1. Izvedenka LUXE se ponaša s posebnim in živahnim dizajnom. Njen estetski dvobarvni sprednji odbijač dopolnjujejo
maske prednjih žarometov v črni barvi. Pestrost njegovega izgleda poudarjajo meglenke ter letev na zadnjem in prednjem
odbijaču v barvi kroma. 2. Raven pod. Zadnjo sedežno klop lahko z eno samo potezo in brez napora preklopite v položaj za
pridobitev ravnega poda, ki v kombinaciji s preklopljenim sovoznikovim sedežem ponuja do 2,4 m dolg nakladalni prostor.
3. Odlagalna mesta. Vedno domiselni Kangoo ponuja številna odlagalna mesta. Polico prtljažnega prostora lahko namestimo na pol
višine in tako razdelimo prtljažni prostor. Za potnike na zadnjih sedežih je na voljo tudi tridelni predalnik pod stropom.

NA POTEZI SO

NOVOSTI

POTREBUJETE AVTOMOBIL? PRIVOŠČITE SI PRAVEGA! KANGOO S SVOJO OPREMO,
VGRAJENO TEHNOLOGIJO IN MOTORJI Z NAJNIŽJO PORABO GORIVA POENOSTAVLJA
VOŽNJO IN JE VEDNO KORAK NAPREJ.

MOTORJI BLUE DCI
80, 95 IN 115:
4,8 L/100 KM*

1.

2.

3.

4.

1. Motorji Blue dCi 80, 95 in 115 s sistemom Stop & Start se odlikujejo po neprekosljivi zmogljivosti, pri čemer poraba goriva dosega
4,8 l/100 km*, emisija CO2* pa 127 g/km (pri kombinirani vožnji), kar vozilo Kangoo postavlja na vodilno mesto v tem razredu vozil. 2. Izbor
avtoradiev. Vsi so opremljeni s funkcijo Bluetooth® ter banansko vtičnico in USB-priključkom, ki omogočajo prostoročno telefoniranje in
predvajanje multimedijskih vsebin s prenosnih naprav. 3. Renault R-Link Evolution. Multimedijski sistem Renault omogoča učinkovito
vodenje po poti in ponuja spletne storitve. 4. Funkciji Extended Grip in Hill Start Assist. Ti dve funkciji v povezavi s sistemom za nadzor
stabilnosti vozila ESC lajšata vožnjo v najtežjih pogojih (spolzke podlage, kot so blatne ceste, in speljevanje navkreber).
* Kombinirana vožnja. Poraba goriva in emisije so homologirane po veljavnih predpisih.

RENAULT KANGOO

POD DROBNOGLEDOM
ŠIROKO ODPRITE OČI, KANGOO ZDAJ RAZKRIVA
VSE ČARE SVOJEGA ZNAČAJA: VARČEN IN POLN
ENERGIJE, PRILAGODLJIV N OPOGUMLJAJOČ,
ZANESLJIV IN POMIRJUJOČ ...

RENAULT KANGOO

Medosna razdalja:
2,697/3,081 mm
Celotna dolžina vozila*:
4,304/4,688 mm
Širina: 1,829 mm
Višina**: 1,839/1,802 mm
* Največja vrednost s paketom
opreme Luxe.
** Največja vrednost pri praznem
vozilu brez strešnih drogo.

UKROČENA

ENERGIJA

ZMOGLJIVI IN VARČNI RENAULTOVI DIZELSKI MOTORJI BLUE IMAJO VGRAJENE
NAPREDNE REŠITVE NAJBOLJŠE RENAULTOVE TEHNOLOGIJE. TAKO DOSEGAJO
NAJMANJŠO PORABO GORIVA IN NAJNIŽJO EMISIJO CO2.

NAJBOLJŠI V SVOJEM RAZREDU
Motorji Blue dCi, rezultat prizadevanj družbe Renault, vključujejo različne
rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti. Omeniti velja na primer
sistem Stop & Start, sistem za zbiranje energije ob upočasnjevanju ali
inovativno zgradbo turbinskega polnilnika z manjšimi padci tlaka. Med
novostmi je tudi nizkotlačni sistem za povratno recirkulacijo izpušnih
plinov “EGR”, ki povečuje zmogljivost ... in prihranek.
ŠE VEČJI PRIHRANKI
Nagli pospeški, poskočno speljevanje, prožna vožnja v vseh prestavnih
razmerjih niso dosegljivi za vsako ceno: stroški uporabe motorjev Blue
dCi in TCe so bistveno zmanjšani. Večji prihranki ob nalivanju goriva
zaradi porabe, ki dosega samo 4,8 l/100 km* (pri motorjih Blue dCi 80,95
in115). Manjše obdavčitve zaradi emisije CO2, ki se je znižala na 127 g/
km*. Tudi vzdrževanja se izvajajo na daljše razmike z menjavo olja na
40.000 prevoženih kilometrov (ali na 2 leti, glede na prvi doseženi pogoj).
* Poraba goriva in emisije so homologirane po veljavnih predpisih.
Motor na sliki: Blue dCi 90

PRAKTIČNE

ZAMISLI
RENAULT KANGOO SE PRILAGAJA ŽIVLJENJU
VSAKEGA POSAMEZNIKA. PROSTOREN IN
PRAKTIČEN POTNIŠKI PROSTOR IZPOLNI
VSE VAŠE ŽELJE - V PRAVEM POMENU - IN
NA DOMISELNI NAČIN BREZSKRBNO IN
UDOBNO ODPELJE POTNIKE, PRTLJAGO
ALI TOVOR.
Renault Kangoo s svojo ustrežljivostjo znova ponuja rešitve, s katerimi
je uspel: velika nakladalna zmogljivost, preprost dostop v vozilo,
samostojni pomični in po naklonu nastavljivi sedeži ter vse možne
kombinacije od 2 do 5 sedežev. Kangoo vas bo s svojo prilagodljivostjo
zagotovo očaral.
BOGATA ZBIRKA ODLAGALNIH MEST
- Na sprednjih sedežih so na voljo številna odlagalna mesta, od
domiselnega predala za odlaganje dokumentov A4 formata in/
ali prenosnega računalnika do police pod stropom, predala pred
sovoznikovim sedežem, predalov v vratih in pod osrednjim naslonom
za roke.
- Potnikom na zadnjih sedežih so na voljo tridelni predalnik pod
stropom* in odstranljive mizice na hrbtišču sprednjih sedežev.
UPORABNE IN POMIRJUJOČE ZAMISLI
- Nizek in raven prag prtljažnega prostora olajšuje nalaganje prtljage.
- Polico prtljažnega prostora lahko prestavljamo in s tem prtljago
bolje razporedimo ali pa ločimo predmete, ki jih prevažamo, in jih
tako bolje zaščitimo.
- Zadnjo sedežno klop 1/3-2/3 in sovoznikov sedež lahko preklopimo
in tako pridobimo raven pod dolžine 2,50 m* (na sovoznikovi strani).
- Električni pomik zadnjih stekel potnikom ponuja večje udobje, z
voznikovega mesta pa je možna tudi zapora njegovega delovanja.
- Avtomatska klimatska naprava samodejno uravnava temperaturo
in stopnjo prezračevanja.
- Inovativne in izjemne strešne drogove lahko brez orodja spremenite
v strešni prtljažnik.
* Zaprt pri določenih izvedenkah.

IZBOR BARV

NAVADNA ALI KOVINSKA ... BARVNA PALETA SE RADODARNO RAZKRIVA.

MINERALNO BELA (EB QNG)

SIVA HIGHLAND (KB KQA)

RDEČA VIF (EB 719)

RJAVA MOKA (KB CNB)

SIVA CASSIOPEE (KB KNG)

MODRA ETOILE (KB RNL)

ČRNA METAL (KB GND)

EB: enoslojna barva z zaščitnim lakom; KB: kovinska barva
Fotografije so simbolne.

USTVARJALNA DELAVNICA
POIGRAJTE SE S STOPNJAMI OPREMLJENOSTI, BARVAMI, IZBIRNO OPREMO!

BASE
Varnostni blazini za voznika in sovoznika
Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini
Tritočkovna varnostna pasova spredaj,
nastavljiva po višini
Zategovalnika varnostnih pasov spredaj
Omejevalnika zatezne sile varnostnih
pasov spredaj
Tritočkovni varnostni pasovi zadaj
Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
Električni pomik stekel spredaj
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
Sistem za pomoč pri zaviranju ABS
Zaščita motorja - plastična
Elektronska blokada motorja
Zložljiv ključ
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Servo volan
Dnevne luči
Merilnik vrtljajev motorja
Predoprema za radio
Enostavna sredinska konzola
Po višini nastavljiv volan
Deljiva zadnja klop 1/3 - 2/3

Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev zadaj
Prekrivalo prtljage
Delne plastične obloge v tovornem prostoru
Funkcija za ECO vožnjo
Kit za popravilo pnevmatik
Zastekljena desna drsna vrata
Fiksna stena z oknom namesto levih drsnih vrat
Zastekljena dvižna zadnja vrata
Brisalec zadnjega stekla
Ogrevano steklo na zadnjih vratih
Tonirana stranska stekla
Električna in ogrevana zunanja ogledala
v mat črni barvi
Odbijači v črni barvi
Jeklena platišča 15" z okrasnimi pokrovi

15" okrasni pokrovi Brigantin

Oblazinjenje Robust

CONFORT
DODATNO K OPREMI BASE
Meglenki spredaj
Klimatska naprava
Radio MP3 z AUX, USB in Bluetooth vmesnikom,
integriran zaslon
Sredinska konzola z naslonom za roko
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Električni pomik stekel spredaj-voznik impulzno
Zračnik za zadnje sedeže
Senčnik na sovoznikovi strani
Dodatna električna vtičnica zadaj
Potovalni računalnik
Polne plastične obloge v tovornem prostoru
Odlagalno mesto v zadnjih vratih
Zastekljena leva drsna vrata
Odbijači delno v barvi karoserije
Električna in ogrevana zunanja ogledala v sijaj črni barvi
Ploščata brisalca spredaj

15" okrasni pokrov Egée

Oblazinjenje Style

LUXE
DODATNO K OPREMI CONFORT
Tempomat
Avtomatska klimatska naprava
Zatemnjena stranska stekla
Električno poklopljiva zunanja ogledala
Tri avionske omarice pod stropom
Stranski varnostni blazini spredaj in bočni zavesi
ESP + GC sistem Grip Control + HSA sistem Hill Start
Assist
Pomoč pri parkiranju zadaj
Brisalniki s senzorjem za dež
Usnjen volanski obroč
Sovoznikov sedež zložljiv v tla
Odbijači Style
Mizici na zadnji strani sedežev
Črna maska žarometov

15" platišča Aria v barvi Dark Metal

Oblazinjenje Style

DIMENZIJE
VIŠINA, ŠIRINA, PROSTORNINA ... AVTOMOBIL, KI S SVOJIMI MERAMI ZADOVOLJI VSE VAŠE POTREBE.

PROSTORNINA (dm3)

Kangoo

Najmanjša/največja prostornina prtljažnika

660 / 2 600

DIMENZIJE (mm)
A Medosna razdalja

2 697

B Najmanjša/največja celotna dolžina vozila

4 282 / 4 304

C Previs spredaj

875

D Najkrajši/najdaljši previs zadaj

710 / 732

E Kolotek spredaj

1 521

F Kolotek zadaj

1 533

G Celotna širina vozila/z zunanjimi ogledali
H Višina praznega vozila brez strešnih drogov
s strešnimi drogovi
H2 Višina odprtih dvižnih prtljažnih vrat
J

1 829 / 2 138
1 801-1 839
1 867-1 898
2 011-2 070

Višina praga pri praznem vozilu

554-615

K Razdalja od tal pri praznem/obteženem vozilu

158-211 / 141-178

M Širina v višini komolcev spredaj

1 510

M1 Širina v višini komolcev zadaj

1 539

N Širina v višini ramen spredaj

1 464

N1 Širina v višini ramen zadaj

1 511

Q1 Notranja višina zadaj

1 155

Y Širina zadaj na razdalji 1 m od letve na pragu

1 105

Y1 Širina zadaj na razdalji 100 mm od letve na pragu

1 125

Y2 Notranja širina med blatniškima košema

1 121

Z Višina odprtine prtljažnega prostora

1 115

Z1 Uporabna dolžina prtljažnega prostora
Z2 Dolžina prtljažnega prostora na podu
pri zloženi sedežni klopi
Z3 Dolžina potniškega prostora (pedali/zadnji del)

611
937
1 803
1 716

PNEVMATIKE

Platišča Aria 15"
Lita platišča Egeus 16"

Dimenzija

Znamka

Model

Razred izkoristka goriva

195/65 R15 91T
205/55 R16 91H

Continental
Michelin

Conti PremiumContact2
Energy Saver

C
E

Razred zaviranja
na mokri podlagi
B
B

Razred zunanjega
kotalnega hrupa
71 dB
70 dB

POTOVANJE S POVEZAVO

RENAULT R-LINK EVOLUTION

POVEZLJIV MULTIMEDIJSKI SISTEM RENAULT R-LINK EVOLUTION, VGRAJEN V
ARMATURNO PLOŠČO, OMOGOČA SPROTEN DOSTOP DO ŠTEVILNIH PODATKOV:
NAVIGACIJA, TELEFONIRANJE, MULTIMEDIJSKE VSEBINE, APLIKACIJE ...

Z inovacijami Renault
približa avtomobil
vašemu življenju

Z inovacijami so naša
vozila še bolj preprosta
za uporabo

Z inovacijami ustvarjamo
prihodnost, da prehitimo
vaša pričakovanja

Ostanite povezani, tudi ko ste na poti!
Sistem Renault R-Link Evolution vam
omogoča dostop do vaših stikov, glasbenih
vsebin in spletnih aplikacij. Vse to je na
dosegu roke prek zaslona na dotik ali
stikal na volanu.

Izkoristite predhodno naložene aplikacije
(e-pošta, R-Link Tweet, Renault Pomoč,
vremenska napoved). V spletni trgovini
R-Link Store odkrijte in si prenesite druge
avtomobilske, informativne, praktične,
kulturne ali turistične aplikacije, aplikacije
za prosti čas, pri čemer ne pozabite na
vremensko napoved...

Vsakodnevno zmanjšanje porabe goriva
postane preprosto s pomočjo programa
Driving eco2 in njegovih prilagojenih
nasvetov.

1. 17-palčni zaslon na dotik s prilagodljivo začetno stranjo. Pomikajte se po straneh sistema R-Link Evolution na preprost način s
pomočjo vrtljivega gumba upravljalne plošče avtoradia ali z uporabo glasovnega upravljanja (zaslon deluje na dotik pri mirujočem vozilu).
2. Glasba s prenosnega nosilca. Za poslušanje glasbe se priključite prek povezave Bluetooth® ali USB-priključka sistema Renault R-Link
Evolution. 3. Telefoniranje. Za večjo varnost uporabite funkcijo prostoročnega telefoniranja Bluetooth®.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Informacije o vozilu. Zmanjšajte porabo goriva z uporabo zabavne funkcije učenja varčne vožnje Driving eco2. Oglejte si izračun porabe
goriva na svojih vožnjah in temu prilagojene domiselne nasvete. 5. Storitve. Uporabljajte predhodno nameščene aplikacije (e-pošta, R-Link
Tweet, Renault Pomoč, vreme ...). Izkoristite eno leto brezplačnega dostopa do popolnega kataloga aplikacij Renault R-Link Evolution* kar iz
svojega vozila. Ustvarite svoj račun na spletni strani Renault (ali v Moj Renault, odvisno od države), 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.
* Renault R-Link Evolution je na voljo opcijsko.

POSTANITE

VARČEN VOZNIK

ODGOVORNOST IN UČINKOVITOST STA NA PRVEM MESTU PRIZADEVANJ IN ZNANJA
PRI PRENOVLJENEM KANGOOJU. RENAULTOVI STROKOVNJAKI VAM SVETUJEJO IN
RAZLOŽIJO VSE GLEDE VARČNEJŠE VOŽNJE Z MANJŠO PORABO GORIVA IN NIŽJO
EMISIJO CO2.

2.

1.

3.

1. Pripomočki za pomoč pri vožnji na instrumentni plošči. Indikator menjave prestavnega razmerja na merilniku vrtljajev motorja
obvešča o najprimernejšem trenutku za zamenjavo prestave, kar pripomore k nižji porabi goriva. Območje varčne vožnje na merilniku
vrtljajev motorja prikazuje najbolj ugodno število vrtljajev motorja za čim manjšo porabo goriva. 2. Varčni način delovanja. Varčni način
delovanja spremeni način nadziranja navora motorja in tako še dodatno zmanjšuje porabo goriva (do 10 % pri dizelskih motorjih nove
generacije): nastavitve motorja, prikaz indikatorja menjave (predvidene) prestave in karakteristike pedala za plin. 3. Spremljanje varčne
vožnje. Funkcija, ki je na voljo pri sistemu Renault R-Link Evolution, spremlja način vožnje vsakega voznika posebej in prikazuje praktične
nasvete za pomoč pri doseganju vedno manjše porabe goriva in emisije CO2: podatki o vožnjah in prilagojeni nasveti ...

NAŠ GLAVNI CILJ:
VAŠE ZADOVOLJSTVO

KAKOVOST RENAULT V ŠTEVILKAH

• 9 strank od 10 priporoča Renault zaradi kakovostnih storitev.

(Anketa QVN - Kakovost novih vozil - opravljena med 300.000 Renaultovimi strankami po vsem svetu v letu 2011).

• 26.000 sodelavcev v mreži, usposobljenih po Renaultovem planu odličnosti.
Ta plan določa pristop za zagotavljanje kakovosti storitev v mreži Renault od leta 2006 dalje.

• Vozite naša vozila mesece in opravite milijone kilometrov.
Renault je izvedel testiranja na vseh celinah.

NAŠA ABSOLUTNA PRIORITETA:

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ZA VSE

VARNOST JE V SREDIŠČU PRIZADEVANJ DRUŽBE RENAULT. VOZILO KANGOO PONUJA
NAJNOVEJŠE IN NAJUČINKOVITEJŠE SISTEME ZA PASIVNO IN AKTIVNO VARNOST.

PREPREČEVANJE

POPRAVLJANJE

ZAŠČITA

Te tehnologije, ki so zasnovane za
motiviranje in sprotno obveščanje
voznika in katere je Renault izpopolnil,
vam zagotavljajo bolj brezskrbno in varno
vožnjo.

Renault je izpopolnil sisteme za pomoč
pri vožnji, ki zagotavljajo brezpogojno
odzivnost in tako pripomorejo k
ustreznemu ukrepanju v primeru
nepredvidenih situacij v prometu in napak
pri vožnji.

Renault s svojim strokovnim znanjem
na področju preučevanja nesreč in
inovativnimi tehnologijami v korist vseh
ponuja enega od najbolj varnih izborov
vozil na trgu. Naša prednostna naloga
je: zagotoviti največjo možno varnost
v primeru nesreče, da bi rešili življenja.

Za predvidevanje
nevarnosti in obveščanje
voznika v vseh okoliščinah

Napredne tehnologije,
ki spremenijo vse

Za vse potnike in
druge udeležence
v prometu

2.

1.

4.

3.

5.

1. Zaščita potnikov: čelne varnostne blazine, bočne varnostne blazine za zaščito glave/prsnega koša, varnostni pasovi z zategovalniki in
omejevalniki zatezne sile ter programiranim delovanjem (na prednjih sedežih), sistem za preprečitev zdrsa iz objema varnostnega pasu
(voznikov in sovoznikov sedež, razen pri preklopnem sedežu in prednji dvosedežni klopi). 2. ABS: sistem proti blokiranju koles z elektronskim
razdelilnikom zavorne sile (EBV), združena s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (AFU) in funkcijo za regulacijo navora motorja pri
nižanju prestav (MSR). 3. Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) nove generacije s funkcijo krmiljenja spodrsavanja pogonskih koles
(ASR) in funkcijo nadzora podkrmarjenja (CSV), v kombinaciji s funkcijo Extended Grip in sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec pri
motorjih nove generacije. Funkcija Extended grip optimalno uravnava vlečno moč vozila Kangoo v težjih voznih razmerah (na spolzkih
tleh: sneg, blato, pesek …). Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec predstavlja dragoceno pomoč pri speljevanju na večjih strminah,
tako pri vzpenjanju kot spuščanju. 4. Regulator-omejevalnik hitrosti. Omogoča nastavitev potovalne hitrosti (regulator) ali največje
dovoljene hitrosti (omejevalnik). Stikala na volanu omogočajo prilagajanje izbrane hitrosti. 5. Sistem za pomoč pri parkiranju: senzorski
sistem za vzvratno vožnjo ali kamera za vzvratno vožnjo s posredovanjem slike na zaslon v voznikovem senčniku za lažje vodenje vozila.

OZAVEŠČANJE IN
NUDENJE POMOČI
Zagotavljanje varnosti za vse
Renault postavlja človeka v središče svojega
pristopa in sodeluje pri številnih družbenih
pobudah na področju preprečevanja in
ozaveščanja o nevarnostih na cesti v šolah
in na univerzah, med najmlajšimi in v okviru
mednarodnih institucij. Znamka si prizadeva
tudi izboljšati učinkovitost služb za nudenje
pomoči na cesti v primeru intervencij.

Varnost Renault v številkah

• Več kot 600 ljudi v podjetju se ukvarja izključno z varnostjo vozil.
• Vsako leto namenimo 100 milijonov evrov za raziskave in razvoj varnosti.
• Na leto opravimo 400 testnih trkov in 4000 računalniških simulacij.

VZDRŽEVALNI PREGLED RENAULT
VZDRŽEVALNI PREGLED JE CELOVIT PREGLED VSEH DELOV, VEZANIH NA VARNOST
VAŠEGA VOZILA, ELEKTRONIKO IN DELOVANJE VAŠEGA MOTORJA.
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 opozarjajo tako
program vzdrževanja vozila, ki ste ga prejeli ob prevzemu novega
vozila, kot tudi potovalni računalnik vozila ter spletni kotiček Moj
Renault.

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.
Priporočena zamenjava

Zakaj?

Zavorne ploščice

60.000 km

Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zagotavljajo
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
Metlice brisalcev
Akumulator

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.

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.

Vsakih 4 – 5 let

Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam priporočamo
pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in njegovo zamenjavo.

Renault svetuje za še večjo brezskrbnost
Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja

Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo

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.

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?
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.

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.

PODALJŠAJTE ORIGINALNO GARANCIJO PROIZVAJALCA

S POGODBO O PODALJŠANEM JAMSTVU RENAULT

• zajema: brezplačno odpravo vseh mehanskih in električnih
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 navedenih dveh pogojev.

BREZSKRBNO NA CESTI S POGODBAMI O VZDRŽEVANJU
PAKET – MY REVISION

PAKET – ZEN

PAKET – FULL SERVICE

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Renault pomoč

 Renault pomoč
+
 Zamenjava obrabnih delov
(razen pnevmatik), ki je potrebna
zaradi uporabe vozila in števila
prevoženih kilometrov.

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);

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.

* Samo pri paketu Zen ali Full service.

• 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;

Za sklenitev pogodbe se lahko odločite v obdobju enega leta od prevzema
oz. pred prvim vzdrževalnim pregledom svojega vozila.

DODATNA OPREMA ZA VSAK
ŽIVLJENSKI SLOG
RENAULT VAM PONUJA DOVRŠENO PONUDBO PRAKTIČNE IN ESTETSKE DODATNE
OPREME ZA VAŠE VOZILO GLEDE NA VAŠE POTREBE IN ŽELJE. IZBIRATE LAHKO LITA
PLATIŠČA, STREŠNE KOVČKE, STREŠNE NOSILCE, VLEČNE KLJUKE,...
Na voljo vam dajemo strokovno znanje ter zagotavljamo ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno ter zanesljivost v vseh razmerah. Ta
je plod preizkusov in meril, ki presegajo stroge mednarodne standarde. Poenostavite si življenje: našo dodatno opremo vam Renaultovi
strokovnjaki namestijo na vozilo takoj. V vsakem prodajnem centru se lahko obrnete na specializiranega sogovornika.

1.

3.

2.
1. Tekstilne preproge. Obloga in predel za stopala sta termično
spojena, velur, 100 % poliamid. Izdelano po meri. Voznikova
preproga ima napis z imenom vozila. Lahko se operejo z vodo.
Na voljo po 4 skupaj. 2. Otroški sedeži z vpetjem Isofix
zagotavljajo najvišjo varnost vaših najdražjih. Renault sledi
strogim standardom varnosti prevoza otrok. Zato smo v našo
ponudbo vključili otroške sedeže z vpetjem ISOFIX. Tritočkovna
toga pritrditev otroškega sedeža učinkovito varuje pri trku.
3. Sistem za pomoč pri parkiranju. Radar s štirimi senzorji.
Zaznava morebitne ovire pred in za vozilom.

Doživite poglobljeno izkušnjo Renault Kangoo na
www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva,
emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
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 | januar 2020.
Renault priporoča

renault.si

Renault KANGOO Euro6dTemp
Cenik vozil
15.01.2020

Dizelski motor

kW (KM)

Base

Confort

Luxe

59 (80)

16.340 €

--

--

Blue dCi 95

70 (95)

--

17.640 €

18.640 €

Blue dCi 115

85 (115)

--

18.440 €

19.440 €

Blue dCi 80

Podaljšano jamstvo
Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km) ***

1.000 €

*** BREZPLAČNO ob nakupu preko Renault financiranja pri določenih akcijah

Ogljikov dioksid (CO2) 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 PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.
Vse navedene cene so priporočene maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

Renault KANGOO Euro6dTemp
Serijska oprema
Serijska oprema BASE

Varnost in pomoč pri vožnji
ESP + GC sistem Grip Control + HSA sistem Hill Start Assist
Varnostni blazini za voznika in sovoznika
Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini
Tritočkovna varnostna pasova spredaj, nastavljiva po višini
Zategovalnika varnostnih pasov spredaj
Omejevalnika zatezne sile varnostnih pasov spredaj
Tritočkovni varnostni pasovi zadaj
Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
Sistem za pomoč pri zaviranju ABS
Zaščita motorja - plastična
Elektronska blokada motorja
Dnevne luči
Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev zadaj
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Dizajn
Odbijači v črni barvi
Jeklena platišča 15'' z okrasnimi pokrovi
0
Vožnja
Stop&Start sistem
Energy smart management sistem
Električno nastavljiva zunanja ogledala
Indikator prestavnega razmerja
Kolutne zavore zadaj

Udobje
Električni pomik stekel spredaj
Zložljiv ključ
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Servo volan
Merilnik vrtljajev motorja
Enostavna sredinska konzola
Po višini nastavljiv volan
Deljiva zadnja klop 1/3 - 2/3
Tonirana stranska stekla
Električna in ogrevana zunanja ogledala v mat črni barvi
Ogledalo v sovoznikovem senčniku
Odprt predal pred sovoznikom
Dodatki
Prekrivalo prtljage
Delne plastične obloge v tovornem prostoru
Funkcija za ECO vožnjo
Kit za popravilo pnevmatik
Zastekljena desna drsna vrata
Fiksna stena z oknom namesto levih drsnih vrat
Zastekljena dvižna zadnja vrata
Brisalec zadnjega stekla
Ogrevano steklo na zadnjih vratih

Multimedija
Radio CD MP3 z AUX, USB in Bluetooth vmesnikom in integriran
zaslon + DAB

Serijska oprema CONFORT
Dodatno na opremo BASE
Udobje
Klimatska naprava
Sredinska konzola z naslonom za roko
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Električni pomik stekel spredaj-voznik impulzno
Zračnik za zadnjimi sedeži
Potovalni računalnik
Odlagalno mesto v zadnjih vratih
Zaprt predal na sovoznikovi strani
0
0
0

Dizajn
Odbijači delno v barvi karoserije
Električna in ogrevana zunanja ogledala v sijaj črni barvi
Varnost
Meglenki spredaj
Dodatki
Dodatna električna vtičnica zadaj
Polne plastične obloge v tovornem prostoru
Zastekljena leva drsna vrata
Ploščata brisalca spredaj

Serijska oprema LUXE
Dodatno na opremo CONFORT
Varnost
Stranski varnostni blazini spredaj in bočni zavesi
Pomoč pri parkiranju zadaj
Brisalniki s senzorjem za dež
Dizajn
Odbijači Style
Črna maska žarometov
Dodatno zatemnjena stranska in zadnje steklo

Udobje
Tempomat
Avtomatska klimatska naprava
Električno poklopljiva zunanja ogledala
Usnjen volanski obroč
Dodatki
Tri avionske omarice pod stropom
Sovoznikov sedež zložljiv v tla
Mizici na zadnji strani sedežev

Renault KANGOO Euro6dTemp
Cenik opcij
Base

Confort

Luxe

PK6123

500€

S

S

Paket AVTOMATSKA KLIMA
- Avtomatska klimatska naprava
- Brisalniki s senzorjem za dež

PK184

-

400€

S

Paket UDOBJE
- Pomoč pri parkiranju zadaj
- Poklopljiva zunanja ogledala
- Tempomat

PK194

-

360€

S

Paket LOOK
- Usnjen volan
- Dodatno zatemnjena stranska stekla

PK196

-

190€

S

RETENF

50€

50€

50€

RDAR04

-

700€

700€

BLA34

320€
500€
80€

320€
500€
80€

320€
S
80€

Cena za kupca z DDV
PAKETI
Paket KLIMA (2017)
- Klimatska naprava
- Protiprašni filter
- Meglenke
- Potovalni računalnik

VARNOST
Ogledalo za nadzor otrok
Kamera za vzvratno vožnjo z ekranom na notranjem vzvratnem ogledalu ali na
zaslonu R-Linka (5, 6, 7, 8)
Stranski varnostni blazini
Stranski varnostni blazini spredaj in bočni zavesi
Zaščita motorja - pločevinasta
UDOBJE
Sredinska konzola s plastičnim naslonom za roke
Po višini nastavljiv voznikov sedež +
Zastekljena leva drsna vrata - drsno okno
Tempomat (4)
Pribor za kadilce
Električni pomik stekel zadaj
Ogrevan voznikov sedež
ZUNANJOST
Vzdolžni strešni nosilci
Dodatna LED osvetlitev spredaj (8, 9)
Brez dnevnih luči
Črna maska žarometov
Brez pokrovov platišč (2)
Platišča iz lahke litine 15" (1)
Platišča iz lahke litine 16" (1 )
Kovinska barva

ABLAVI
PROSC2

CSRGAC

90€

-

-

SEDLED
LDVSTE

560€

S

S

RH

110€
30€
-

110€
30€
210€
-

S
30€
210€
290€

150€
0€
470€

150€
270€
0€
80€
1€
450€
470€

S
270€
0€
S
1€
450€
500€
470€

PK613A

850€

850€

850€

RSNORM

LDVSTE

150€
50€
70€
180€
90€
430€

150€
S
70€
180€
90€
S

150€
S
70€
180€
S

PASESC
AVTBAR

-

210€

S

MREZA

-

-

AVCACF
ZASEL
OGSED

STNOS
PRRLED
SRUNLI
EPROJ1
SSENJO
RALU15
RALU16

MULTIMEDIJA
Multimedijski sistem R-link Evolution z DAB (10, 11)
- Vgrajen zaslon na dotik 7" s funkcijami MP3 AUX Bluetooth USB
- Navigacijski sistem TomTom
- Spletna povezava
- Kartografija Evrope
DODATKI
Rezervno kolo
Predal na sovoznikovi strani
Gumijasti tepih v prtljažniku
Asimetrična krilna vrata zadaj-zastekljena 180°
Povišano podvozje (3)
Zastekljena leva drsna vrata - drsno okno
Sovoznikov sedež zložljiv v tla +
Mizici na zadnji strani sedežev
Mreža v prtlažnjem prostoru
(1) Na nivoju opreme Confort in Luxe obvezno brez pokrovov platišč
(2) Obvezno s platišči iz lahke litine
(3) Na nivoju opreme Base in Confort obvezno z zaščito motorja - pločevinasto
(4) Obvezno z radiem in paketom KLIMA
(5) Ni možno z ogledalom za nadzor otrok
(6) Obvezno v kombinaciji z opcijo Asimetrična krilna vrata zadaj-zastekljena 180°
(7) V kombinaciji s PK184 (kamera na vzratnem ogledalu)
(8) Na nivoju opreme Confort obvezno s PK184
(9) Obvezno v kombinaciji SRUNLI
(10) Obvezno s paketom PK6123.
(11) Obvezno z opcijo Predal na sovoznikovi strani.

PRTBAG
SRTP02
2PAV18
PRPRO

210€
S = Serija

- = ni na voljo

Renault KANGOO Euro6dTemp
Dizajn
OBLAZINJENJE
"Tanega"
"Magella"
HARMONIJA
Notranjost temna
BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Mineralno Bela
Rdeča Vif
Siva Urban
KOVINSKA BARVA
Siva Highland
Siva Cassiopee
Črna Metal
Rjava Moka
Modra Etoile

Base

Confort

Luxe

DRAP14

S
-

S

S

HARM01

S

S

S

QNG

O
O
O

O
-

O
-

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O

DRAP13

719
KNW
KQA
KNG
GND
CNB
RNL

S = Serija
* Na voljo od 38. tedna proizvodnje dalje.

O = Opcija

P = v paketu

- = Ni na voljo

Renault KANGOO Euro6dTemp
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA
Komercialni naziv

dCi 80

dCi 95

dCi 115

Gorivo
Depolucijska norma
Pogon

dizel
Euro6Dtemp
2WD

dizel
Euro6Dtemp
2WD

dizel
Euro6Dtemp
2WD

MOTOR
Gibna prostornina (cm3)
Število cilindrov / ventilov
Največja moč kW (KM) pri št. vrtljajev (/min)
Največji navor (Nm) (pri št. vrtljajev (o/min))
Vbrizg goriva

1461
1461
1461
4/8
4/8
4/8
59 (80) pri 3750 70 (95) pri 3750 85 (115) pri 3750
210 (1750)
230 (1750)
260 (1750)
neposredni po skupnem vodu

MENJALNIK
Tip
Število prestav

ročni
6

ročni
6

ročni
6

KRMILNI MEHANIZEM
Električni servo volan
10,7

Tip
Ø obračalni krog med pločniki (m)

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
38 cm (15'')
41 cm (16'')

195/65 R15 95 T 195/65 R15 95 T 195/65 R15 95 T
205/55 R16 91 H 205/55 R16 91 H 205/55 R16 91 H

ZAVORE
Spredaj: zračeni koluti (DV) Ø (mm)
Zadaj diski (mm)

280
274

280
274

280
274

152
16,8

161
13,8

172
11,2

5,4
4,5
4,8
127

5,3
4,6
4,8
127

5,4
4,5
4,8
127

5,295-5,86
139-154

5,290-5,897
139-155

5,289-5,859
139-154

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)
0 - 100 km/h (s)

PORABA IN IZPUSTI NEDC-BT
Mestna vožnja (l/100 km)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)
Mešana vožnja (l/100 km)
Izpust CO2 (g/km)

PORABA IN IZPUSTI WLTP
Mešana vožnja (l/100 km)
Izpust CO2 (g/km)

KAPACITETE
60
17,4

Posoda za gorivo (l)
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)

MASE (kg)
Teža vozila pripravljenega za vožnjo
Največja dovoljena masa vozila (MMAC)
Največja masa prikolice brez zavor
Največja masa prikolice z zavorami
Največja dovoljena masa skupine vozil (MTR)

1409-1559
2010
740
1350
3060

1409-1559
2010
740
1350
3060

1421-1559
2010
745
1350
3060

** Z jesenjo 2019 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni
preizkusni postopek za osebna in lahka gospodarska vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v
primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti
so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja
rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji. Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo
porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske
vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja.
Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe. Več o standardu WLTP si lahko
preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html.

Renault KANGOO Euro6dTemp
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka

Oprema

Maloprodajna
cena z DDV

COUNTRY PAKET
7711423536

Aluminijasti vzdolžni strešni nosilci (Kangoo PV in Kangoo Express L1 - brez strehe z loputo)

291€

7711430784
7711430785
8201358769
8201443573

Aluminijasta galerija (Kangoo osebno in Kangoo Express L1 - brez strehe z loputo)
Valj za nakladanje tovora za aluminijasto galerijo (Kangoo osebno in Kangoo Express L1)
Snemljiva vlečna kljuka
Kabli za vlečno kljuko, 7-polni priključek

460€
64,5€
244€
91,5€

7711785943

TECHNO PAKET
NEXTBASE DVD predvajalnik

224€

7711940323

Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon (namestljiv na zračnik) z možnostjo polnjenja

7711423612
7711238161
8201373014
7711422429
7711422533

EASY PAKET
Kolesne zavesice- prednje
Sprednji senzorji za parkiranje
Zadnji senzorji za parkiranje
Prtljažno korito (osebni)
Vodoravna mreža (osebni)

56€

43€
185€
143€
143€
28€

