
RENAULT
KADJAR



výrazný dizajn

to najdôležitejšie



modularita prepojený 
ekosystém

pohodlie 8 jazdných 
asistentov





Dizajn vyjadrujúci silu, dynamické proporcie, chrómovaná maska 
chladiča, predné LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare C, 
19" disky kolies z ľahkých zliatin… Kadjar je hrdý na svoj atletický vzhľad.

atletický vzhľad



Moderné prostredie, dokonalá ergonómia, elegantné čalúnenie 
a chrómované prvky pozývajú na užitie si každého okamihu na palube. 
Pohodlne sa posaďte za volant vášho SUV a buďte pripravení užívať 
si tie najnáročnejšie cesty. Elegantná palubná doska, podsvietená 
stredová konzola a všetky ovládacie prvky na dosah ruky pozývajú na 
dobrodružstvá s úplne novým rozmerom. Vaše dojmy z cestovania zlepšujú 
tiež veľké držiaky na nápoje, vstupy USB a posuvná lakťová opierka.

najlepšie pohodlie
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1. posuvná lakťová opierka
2. vyhrievané sedadlo vodiča 

s nastaviteľnou dĺžkou sedacej časti





silné pocity



Benzínový preplňovaný motor TCe 160 poskytuje dynamické zrýchlenie 
a pohotové reakcie za každých okolností. K dispozícii je výhradne 
s dvojspojkovou 7-stupňovou automatickou prevodovkou. Vo verzii 
TCe 140 spája pohodlie s potešením z jazdy. To vám umožňuje užívať 
si vaše vozidlo bez toho, aby ste za to platili vysokou spotrebou. 
Motorizácia Blue dCi 115 EDC ponúka dostatočný výkon a krútiaci 
moment na akceleráciu, ideálny partner pre každú situáciu.
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Interiér vozidla Kadjar ponúka veľké vnútorné priestory. Po 
sklopení zadných sedadiel a predného operadla spolujazdca 
získate neobyčajný batožinový priestor; horský bicykel, batoh 
a výbava do prírody tu nájdu svoje miesto. Dobrodružstvo 
so všetkým, čo je potrebné pre dokonalý zážitok!

schopnosť 
prispôsobiť sa
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1. objem batožinového priestoru 1 478 l
2. sklopné zadné sedadlá
3. zadné sedadlá s deleným 

operadlom 1/3 : 2/3
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Intuitívna dotyková obrazovka s uhlopriečkou 7" s multimediálnym 
systémom R-Link 2 poskytuje prístup k širokej ponuke služieb, ako 
napríklad TomTom Traffic na využívanie najlepších dopravných 
informácií v reálnom čase. S Android Auto™ a Apple CarPlay™ sa 
ľahko dostanete k aplikáciám vo svojom smartfóne, a to priamo 
z centrálnej obrazovky. S aplikáciou My Renault, napojenou na váš 
R-Link 2, využívajte inteligentné služby kdekoľvek a kedykoľvek.

intuitívne ovládanie
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1. 7" dotyková obrazovka s mapou Európy
2. zrkadlenie smartfónu cez Apple 

Carplay™ a Android Auto™
3. multimediálny systém R-Link 2

Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka spoločnosti Apple Inc.



automatické prepínanie diaľkových svetiel 
Tento bezpečnostný systém funguje vďaka kamere nachádzajúcej sa za čelným sklom. 
Tá analyzuje svetelný tok v závislosti od svetelných podmienok a premávky.

predné hmlové svetlomety s funkciou prisvietenia do zákrut
Hmlové svetlomety sa rozsvietia automaticky pri manévroch pri 
nízkej rýchlosti. Zákruty prejdete absolútne bezpečne.

systém sledovania mŕtveho uhla
Systém sledovania mŕtveho uhla (aktívny od rýchlosti 15 km/h) vás upozorňuje pomocou 
svetelných signálov na prítomnosť vozidiel, ktoré nie sú viditeľné vo vašom zornom poli.

systém výstrahy pred opustením jazdného pruhu
Systém upozorňuje vodiča v prípade nechceného prejazdu plnej pozdĺžnej 
čiary pomocou kamery nachádzajúcej sa za čelným sklom.



8 asistentov riadenia

systém aktívneho núdzového brzdenia
Deteguje vozidlá idúce pred vami alebo blížiace sa zo strán, v prípade nebezpečia 
vaše vozidlo zastaví. V premávke nikdy nebolo tak bezpečne, cez deň aj v noci.

automatické parkovanie
Systém umožňuje jednoducho zaparkovať. O vyhľadanie miesta na státie a manévrovanie 
sa postará vaše vozidlo. Vám stačí len obsluhovať plynový a brzdový pedál.

parkovací asistent vpredu a vzadu
Radary uľahčujú vaše manévrovanie tým, že pomocou zvukovej a vizuálnej signalizácie 
upozorňujú na blízkosť prekážok nachádzajúcich sa pred a za vaším vozidlom.

systém rozpoznávania dopravných značiek 
s výstrahou o prekročení povolenej rýchlosti
Na prístrojovú dosku dostávate informácie o obmedzeniach rýchlosti a výstrahu v prípade 
prekročenia stanoveného limitu vďaka kamere nachádzajúcej sa za čelným sklom.

Renault Kadjar je vybavený ôsmimi 
inovatívnymi jazdnými asistentmi. Je si 
istý, sľubuje vám bezpečnú cestu.







modrá Iron (ML) červená Flamme (ML)

biela Nacré (ML)

farby

ML: metalický lak.
NL: nemetalický lak.
Fotografie nie sú záväzné.



sivá Highland (ML)

čierna Étoilé (ML) biela Glacier (NL)

sivá Titanium (ML)



výbava

Zen

komfort
• zadné sedadlá s deleným 

operadlom 1/3 : 2/3 s funkciou 
Easy Break

• hands-free karta Renault 
na bezkľúčové odomykanie 
a štartovanie

• dvojzónová automatická 
klimatizácia

• elektricky sklopné spätné 
zrkadlá

• sedadlo vodiča manuálne 
nastaviteľné v 6 smeroch 
s manuálne nastaviteľnou 
bedrovou opierkou

bezpečnosť a riadenie
• predné a zadné parkovacie 

senzory, zadná parkovacia 
kamera

• čelné, bočné a hlavové airbagy
• systém výstrahy pred 

opustením jazdného pruhu
• výstraha pri prekročení 

rýchlosti
• svetelný a dažďový senzor
• poloautomatická parkovacia 

brzda
• tempomat s obmedzovačom 

rýchlosti

vonkajší vzhľad
• anténa v tvare žraločej plutvy
• 17" disky kolies z ľahkých 

zliatin, dizajn Aquilla 
s diamantovým efektom

• predné hmlové svetlomety
• zatmavené zadné okná

vnútorný vzhľad
• látkové čalúnenie
• volant potiahnutý umelou 

kožou

multimédiá
• 2 USB vstupy vpredu, 

2 USB vstupy vzadu
• zásuvka jack
• multimediálny a navigačný 

systém Renault R-Link 2 
(navigačný systém TomTom 
so 7" displejom a mapovým 
pokrytím Európy, tuner DAB, 
hands-free Bluetooth 
s funkciou audio streamingu, 
podporuje prehrávanie 
formátov MP3, USB vstup 
a jack, ovládanie rádia pod 
volantom, prístup k online 
aplikáciám)

• multifunkčný prístrojový štít, 
7" displej TFT

sériová výbava
 



Intens (Zen+)

komfort
• výduchy klimatizácie vzadu
• elektrochromatické vnútorné 

spätné zrkadlo

bezpečnosť a riadenie
• automatické prepínanie 

diaľkových svetiel
• predné hmlové LED svetlomety 

s chrómovaným orámovaním
• systém sledovania mŕtveho 

uhla
• systém aktívneho núdzového 

brzdenia

vonkajší vzhľad
• chrómované pozdĺžne strešné 

lišty
• chrómovaná maska chladiča
• 19" disky kolies z ľahkých 

zliatin, dizajn Yohan
• predná a zadná ochrana 

podvozku, sivá Adamantium

vnútorný vzhľad
• kombinácia látkového 

čalúnenia s koženkou, tmavo 
sivá Intens

sériová výbava
 

Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je značka spoločnosti Apple Inc.



čalúnenie

disky kolies

17" disky kolies z ľahkých zliatin Aquilla 19" disky kolies z ľahkých zliatin Yohan

látkové, tmavo sivé (Zen) kombinácia látka/umelá koža (Intens)



1. 18" disky vo farbe sivá Gun Metal, súprava 
na rozšírenie blatníkov, chrómované 
kryty spätných zrkadiel, prahy. Pretvorte 
ľahkovážnu povahu svojho SUV pomocou 
nášho dizajnového príslušenstva. Myslite 
tiež na pohodlie, namontujte prahy 
pokryté protišmykovým povrchom.

1

príslušenstvo



2. Výklopné ťažné zariadenie.
Vďaka výklopnému ťažnému zariadeniu 
vezmite svoj horský bicykel na víkend 
alebo pripojte príves. Keď sa nepoužíva, 
nenarušuje vzhľad vášho vozidla, počas 
niekoľkých sekúnd sa stane neviditeľným.

2 3

4 5

3. Modulárna ochrana batožinového 
priestoru easyflex. Nešmýka sa 
a je nepriepustná, je nevyhnutná 
na ochranu batožinového priestoru 
vášho vozidla pri preprave rozmerných 
a znečistených predmetov.

4. Indukčná nabíjačka smartfónu. 
Ideálna na nabíjanie vášho telefónu 
počas jazdy vo vozidle jednoducho 
položením na nabíjaciu podložku.

5. Sklopný stolík. Dokonalý, aby ste si 
vychutnali kávu alebo odložili svoje veci.

Viac informácií nájdete v brožúre príslušenstva Kadjar.



rozmery a objemy

Rozmery v (mm).

2 646 930

4 489

1  480 1  455

1  099

913

17° 25°

14°14°

910905

219

1 613

2 076

1 556

1 836

1 542

Objem batožinového priestoru (dm3)
Objem batožinového priestoru 472
Maximálny objem batožinového priestoru 1 478



Sme vždy na vašej strane, aby sme vám uľahčili 
život a ušetrili čas na údržbu vášho vozidla Renault: 
ponuky a schôdzky online, balíčky, zmluvy na 
údržbu, poistenie a asistencia, osobný program 
My Renault… Využite výhody našich jednoduchých 
a rýchlych riešení šitých na mieru podľa vašich 
potrieb.

vaše prvé kroky 
Všetky potrebné informácie nájdete:
– na našich webových stránkach, v ponuke 
produktov/služieb/financovania, na schôdzke 
s cieľom skúšobných jázd,
– v našej obchodnej sieti, na schôdzkach s našimi 
obchodnými a technickými tímami.

Renault Servis, 100 % pokrytie 
Chráňte sa pred neočakávaným prostredníctvom 
našich rozšírených záruk, poistných zmlúv 
a asistencie Renault, ktoré sú tu vždy pre vás. 

My Renault, každodenný partner 
Užite si výhody personalizovaného webového 
účtu, najmä ak ide o rady, ponuky, exkluzívne 
výhody, pripomenutie programu údržby, vaše 
nadchádzajúce schôdzky atď.

Renault Servis, žiadne problémy s údržbou 
Naše zmluvy na údržbu Renault Servis vám 
ponúkajú výhody balíčka „all inclusive“ na mieru. 

príslušenstvo, vaše vozidlo Renault na mieru 
Náš rad príslušenstva obsahuje všetko, 
čo potrebujete, aby vaše vozidlo bolo ešte 
atraktívnejšie, praktickejšie, pohodlnejšie a viac 
prispôsobené.

služby



Renault odporúča

zostavte si a objednajte Renault Kadjar na www.renault.sk
Bolo urobené všetko pre to, aby obsah tejto publikácie bol presný a aktuálny k dátumu vydania. Tento dokument bol vytvorený na základe nultej série alebo prototypov. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania si 
Renault vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať úpravy opísaných a uvedených špecifikácií, vozidiel a príslušenstva. Tieto úpravy Renault svojim autorizovaným predajcom oznámi v čo najkratšej lehote. Verzie sa 
môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho autorizovaného 
predajcu. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby uvedené v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. 
Rozmnožovanie tejto publikácie alebo jej časti v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault zakázané. SK 0122

Autorské práva k fotografiám:  – vytlačené v EÚ – október 2021.
Renault s. a. s. akciová spoločnosť s kapitálom 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987/tel.: 0806 00 20 20.

renault.sk


