RENAULT
KADJAR

Broşürde yer alan görsellerde görünen ekipmanlarla, sunulan ekipmanlar farklılık gösterebilir.

atletik
görünüm

Renault KADJAR maceracı görünümü ve güçlü tasarımı ile
dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni tasarlanan ön ve arka tampon,
19'' alaşım jantları ile Kadjar her tür araziye uygun.

sürüş keyfi

Modern tasarımı ve mükemmel ergonomisi sayesinde araç içindeki
her anın tadını çıkarın. Aracınızın koltuğuna oturduğunuzda, en
zorlu parkurları aşmak için her şey ayaklarınızın altında olacak.
Yeniden tasarlanan gösterge ekranı, aydınlatmalı orta konsol ve
diğer ince detaylar sayesinde keyifli maceralar sizi bekliyor.

güçlü motor

Performans ve sürül keyfi ön planda tutularak tasarlanan 1.3 TCe
160 bg benzinli motor tüm devirlerde yüksek performans sunar.

çok yönlü
yükleme alanı

Renault KADJAR'ın iç kısmı son derece geniş. Arka koltuğu
ve ön yolcu koltuğunun sırt kısmını basit bir hareketle
yatırdığınızda, bu bölümü de bagaj olarak kullanabilirsiniz.

dünya ellerinizin
altında

7”lik dokunmatik multimedya ekranı son derece ergonomik. Ayrıca
Apple CarPlay™* özelliği ile, sürüş esnasında akıllı telefonunuzdaki
uyumlu uygulamalara doğrudan ekran üzerinden erişebilirsiniz.
*easyconnect.renault.com.tr adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Apple CarPlay™ bir Apple Inc markasıdır.

ileri sürüş destek
sistemleri

(AHL) otomatik uzun / kısa farlar

(BSW) kör nokta uyarı sistemi

Yol durumuna daha iyi uyum sağlamak için aracın ön ışığını otomatik olarak değiştirir.

Sürücünün kör noktasında bulunan hareketli bir nesnenin
varlığını algılayarak sürücüyü dikkat ışığı ile uyarır.

(LDW) şerit takip sistemi

(AEBS) aktif acil fren destek sistemi

Sistem ön kamera aracılığı ile yol çizgilerini algılar. Sinyal vermeden
şerit ihlali söz konusu olursa sistem sürücüyü uyarır.

Başka bir araçla çarpışmayı önler veya çarpışma riskini azaltır. Sistem çarpışma
riskini tespit eder ve sürücünün tepki vermemesi halinde acil fren yapar.
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renk kartelası

Demir Mavi

Alev Kırmızı

Sedef Beyaz

Yıldız Siyah

Arsenik Gri

Titanyum Gri

yaratıcı atölye

19'' alüminyum alaşımlı jantlar

Parçalı deri-kumaş döşeme

Icon
güvenlik ve sürüş destek sistemleri
• (ABS) anti Blokaj Fren Sistemi
• (ESC) elektronik Denge Programı
• (ASR) elektronik Patinaj Önleme Sistemi
• (AFU) acil Fren Destek Sistemi
• (HSA) yokuşta Kalkış Destek Sistemi
• ön sıra, ön ve yan hava yastıkları
• perde hava yastıkları
• ön yolcu hava yastığı iptal kilidi
• çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)
• LED gündüz farları
• LED ön farlar
• LED ön sis farları
• hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)
• elektrokrom dikiz aynası
• ön & arka park sensörü
• yan koruma sensörü
• geri görüş kamerası
• (AHL) Otomatik Uzun/Kısa Farlar
• (LDW) Şerit Takip Sistemi
• (AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi
• (BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi

konfor
• çift bölgeli otomatik klima
• eller Serbest Renault Card sistemi
• elektrikli park freni
• otomatik yanan farlar
• yağmur sensörü
• refakatçi aydınlatma (Follow-me home)
• elektrikli, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar
• tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar
• yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
• sürücü ve yolcu koltuğu bel ve yükseklik ayarı
• arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği
• parçalı deri-kumaş döşeme
• ön koltuk kol dayama
• geri görüş kamerası
• kör nokta uyarı sistemi

dış ekipmanlar
• tavan rayları
• karartılmış arka camlar
• krom ön ızgara
• köpek balığı anten
• 19'' alüminyum alaşımlı jantlar
multimedya
• 7" multimedya ve navigasyon sistemi
• Apple CarPlay
• USB & Bluetooth bağlantısı
opsiyonlar
• Yedek lastik
• Panoramik cam tavan

teknik özellikler
Benzenli
1.3 TCe 160 bg EDC
Motor Tipi
Silindir hacmi (cm3)

1332

Çap x Strok (mm)

72,2 x 81,4

Silindir/subap adedi

4/ 16

Maksimum güç (bg/dd)

157/ 5500

Maksimum tork (Nm/dd)

270/ 1800-3750

Stop&Start

Var

Emisyon normu

Euro 6

Aktarma organları
Vites kutusu tipi

7 ileri/ EDC
(Çift Kavramalı Otomatik)

Performans
Maximum hız (km/s)

205

0 - 100 km/s hızlanma (sn)

9.3

Tüketim Değerleri
Yakıt deposu (l)
Üre deposu (l)
CO2 salımı (g/km)

55
122 - 126

Yakıt tüketimi (I/100km)
Şehiriçi

7,1 - 7,1

Şehir dışı

4,9 - 5,1

Ortalama

5,4 - 5,5

Ağırlık
Aracın yürür vaziyette ağırlığı (sürücü dahil) (kg)
*CO2 karma salınım değerleridir		
* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları,yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.		
* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.		
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ekipman özellikleri
Icon
Güvenlik ve sürüş destek sistemleri
(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi
(ESC) Elektronik Denge Programı
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi
(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi
Ön sıra, ön ve yan hava yastıkları
Perde hava yastıkları
Ön yolcu hava yastığı iptal kilidi
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)
LED gündüz farları
LED ön farlar
Led ön sis farları
Ayna altı hoş geldin aydınlatması
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)
Elektrokrom dikiz aynası
Ön & arka park sensörü
Yan koruma sensörü
Geri görüş kamerası
(AHL) Otomatik Uzun/Kısa Farlar
(LDW) Şerit Takip Sistemi
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi
(BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi
Konfor
Çift bölgeli otomatik klima
Merkezi kilit
Eller Serbest Renault Card sistemi
Elektrikli park freni
Otomatik yanan farlar
Yağmur sensörü
Refakatçi aydınlatma (Follow-me home)
Elektrikli, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar
Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
Sürücü ve yolcu koltuğu bel ve yükseklik ayarı
Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği
Parçalı deri-kumaş döşeme
Ön koltuk kol dayama
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DIŞ EKİPMANLAR
Metalik boya
Tavan rayları
Karartılmış arka camlar
Krom ön ızgara
Köpek balığı anten
Panoramik cam tavan
Lastik tamir kiti*
Yedek lastik
19'' alüminyum alaşımlı jantlar
MULTİMEDYA
7" multimedya ve navigasyon sistemi
Apple CarPlay
USB & Bluetooth bağlantısı
• * Yedek lastik opsiyonu alındığında araçlarda lastik tamir kiti bulunmayacaktır
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Aksesuarlar

1.

1. 18" Fleuron gri metal jantlar (mavi jant göbeği),
çamurluk korumalar, krom veya saten dikiz
aynası kaplamaları ve Kadjar’ınız için özel olarak
dizayn edilmiş yan basamaklar ile aracınızın
cesur SUV görünümünü pekiştirebilirsiniz.
Her tür arazi sürüşü için son derece pratik!

2.

3.

4.

5.

2. Gizlenebilir çeki demiri sayesinde dağ
bisikletinizi taşımak veya römorkunuzu çekmek
çok pratik. Üstelik kullanmadığınızda çeki
demirini kolayca gizleyerek KADJAR’ınızın
orijinal görünümünü koruyabilirsiniz.
Dilerseniz, aletsiz sökülebilen kuğu boynu çeki
demiri ürünümüzü de tercih edebilirsiniz.
3. Dış koşullar ne olursa olsun yanınızdaki eşyaları
taşırken aracınızı da korumak istiyorsanız
Easyflex bagaj koruması tam size göre. Bu
esnek, kaydırmaz, sızdırmaz koruma ürünü
tüm yükleme alanını kaplar. Dilerseniz, bagaj
döşemenizi korumak için halı veya kauçuk bagaj
havuzu ürünlerimizi de tercih edebilirsiniz.
4 ve 5. Hafta sonu kaçamaklarınız ve uzun
seyahatlerinizde sıklıkla kullanmak isteyeceğiniz
koltuk arkası katlanabilir masa ve kablosuz
şarj cihazı günlük yaşamınızdaki konforunuzu
korumanıza yardım etmek için düşünüldü.

Renault’nuza en iyi biz bakarız!

garanti
yeni araç garantisi; malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı
kilometre sınırı olmaksızın 2 yıldır. YENİ RENAULT KADJAR 2 yıl
sınırsız kilometre garantisine ek olarak 3 yıl / 100.000 km (hangisi
önce dolarsa) yeni araç garantisi kapsamındadır. antikorozyon
garantisi kilometre sınırı olmaksızın 12 yıl, boya garantisi ise
kilometre sınırı olmaksızın 3 yıl süre için geçerlidir. aracın yaşı
ne olursa olsun, Renault yetkili servislerinde, ücret ile yapılan
tüm müdahaleler, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı
2 yıl / 100.000 km yedek parça ve onarım garantisi kapsamındadır.
Renault şebekesinde sunulan diğer hizmetler
hiç kimse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan daha iyi
yapamaz, aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve aksesuarlarla
teçhiz edemez.
• ilk montaj parçalarına eşdeğer kalitede olan Renault orijinal yedek
parçaları Renault’nuzun orijinal değerinin korunmasını sağlar.
• artı oto, çok cazip şartlar ve uygun fiyatlarla otomobil kiralama
hizmeti verir.
• aracınızı kişiselleştirmek için sağlam ve ileri teknolojili, geniş
Renault aksesuarları yelpazesinden seçiminizi yapabilirsiniz.
• aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdaki 40 nokta,
Renault şebekesi çalışanları tarafından güvenliğiniz için ücretsiz
olarak kontrol edilir. sonuçlar, kontrol sertifikası ile size verilir.
ayrıca aracınız, dış yıkaması yapılarak, size temiz bir şekilde teslim
edilecektir.
• her bir servis paketinin fiyatının baştan belli olduğu Renault fix
servis paketleri, aracın bakımı için gerekli temel işlemleri ve bakım
sırasında değiştirilen parçaları kapsıyor. diğer bir deyişle,
bu paketler size yedek parça, işçilik ve kdv’si içinde, “her şey dâhil”
fiyatlarla sunuluyor.
Renault yardım
türkiye’nin her yerinde günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve kazalı
araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren
Renault yardım’a 444 62 47 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

RENAULT
YA R D I M
444 62 47
365 GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.

bire bir iletişim merkezi
Renault diyalog : 444 66 22
Whatsapp : 444 66 22
/renaultturkiye
/renaultturkiye
/RenaultTurkey
/RenaultTurkey
www.renault.com.tr
Renault mais a.ş.
fatih sultan mehmet mah.
balkan cad. no: 47 34771 1.
ümraniye-istanbul

Renault’da sözümüz söz

hızlı yanıt
dijital kanallardan gelen isteklerinizi, 4 çalışma saati içinde
yanıtlıyoruz.
deneme sürüşü
deneme aracı parkımızdan seçeceğiniz araçla, deneme sürüşünüzü,
derhal veya uygun bir randevu ile sağlıyoruz.
bilgilendirme
siparişinizden araç teslimine kadar, sizi sürekli bilgilendiriyoruz.
sürpriz yok
serviste aracınızı, belirtilen zamanda ve onayladığınız ödeme tutarıyla
teslim ediyoruz.
sizden onaylı
onayınız olmadan aracınıza yapılan işlemlerden ücret almıyoruz.
araç tahsisi
garanti kapsamındaki işlemlerde, aracınızın hareketsiz kalmasına
yol açan yedek parçanın 3 işgünü içinde temin edilememesi hâlinde,
size geçici araç tahsis ediyoruz.
garanti
ücretli yapılan tüm bakım ve onarım işlemlerine 2 yıl garanti veriyoruz.
avantajlı
bakım ve mekanik onarım işlemlerinde, aracınızın yaşına göre artan
indirim oranları sunuyoruz.
sizi her zaman dinliyoruz.
renault.com.tr
Renault diyalog: 444 66 22
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YENİ KADJAR ile tanışmak için
renault.com.tr'yi ziyaret edin.

broşürün içeriğinin, baskı tarihi itibarıyla doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. bu broşür, ön seri veya prototiplerden hazırlanmıştır. sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde Renault, broşürde
tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. bu değişiklikler Renault yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir. ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında
farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). en yeni bilgileri almak için, en yakın Renault yetkili satıcısına başvurunuz. baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle broşürde
yer alan renkler, araçların gerçek boya veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. her hakkı mahfuzdur. broşürün, hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun ön onayı olmaksızın, tamamen veya
kısmen çoğaltılması yasaktır.
Renault’nun tercihi

renault.com.tr

