
Renault KANGOO Multix







20 yıldır orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Renault 

Kangoo, tasarımı ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. 

Renault Kangoo, tarzını öne çıkaran kimliği ve eksiksiz 

ekipmanlarıyla her zamankinden daha fazla kullanıcı 

dostu. Renault Kangoo, günlük hayatınızı kolaylaştırıyor 

ve ailenizle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmenizi 

sağlıyor.

Otantik ve 
orijinal



Renault Kangoo ile yolculuğunuz ferah ve eğlenceli geçecek.

Etkileyici iç hacmi, konforlu koltukları ve geniş kayar yan kapıları sayesinde yollar daha keyifli, yolculuklar daha rahat.

Herkes için konfor



*Araç üzerinde gösterilen ekipmanlar ve sunulanlar farklılık gösterebilir.



Şehirde araç kullanmayı sevenler, usta sürücüler, ilk 

günden beri markanın hayranı olanlar çok sevinecek! 

Şık tasarımı, ön sis farları, 15 inç alüminyum alaşımlı 

jantları, hız ayar ve sınırlayıcı ve elektrikli ön ve arka 

camları ile Kangoo Multix konfor ve şıklığı üst seviyeye 

çıkarttı.

Daha fazlasını
isteyenler için
Kangoo



Gözlerinizi dört açın, çünkü; Kangoo, Renault kişiliğinin 

tüm zenginliğini bu model ile ortaya koyuyor: Enerjik, 

sade, esnek, özenle tasarlanmış, sakin ve güven verici…

Renault Kangoo
Yakın Plan 





*Araç üzerinde gösterilen ekipmanlar ve sunulanlar farklılık gösterebilir.



Yüksek Performans

Kangoo’nun yüksek performanslı motorları, Renault’nun en son teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerleriyle dikkat çekiyor.
performans ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Yüksek hızlanma performansı, dinamik motor devri 

artışı ve tüm motor devirlerinde esneklik…

Euro6 motor teknoloji sayesinde ortalama 4,7 lt/100 

km tüketimi ve 123 gr/km CO2 emisyonuyla daha 

çevreci. 



ECO modu: tasarruflu ve ekonomik

Sonuçlar kendi kendini ifade etmeye yetiyor: Ortalama %5 ila 10 yakıt

tasarrufu! ECO modu ile yakıt tüketimi ve CO
2
 emisyon oranlarını

%25*’e kadar azaltabilirsiniz (*sürüş koşulları, sürüş tarzı ve trafiğe göre değişiklik 

gösterebilir). Kangoo, sahip olduğu ECO modu ve özellikleri sayesinde sürüşünüzü 

kontrol ederek, yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modunu devreye alan  

ECO tuşu, kadranda yer alan, vites değiştirme aralığını gösteren ECO aralığı 

ve de vites yükseltme uyarısı sayesinde yolculuklarınız artık daha ekonomik.  





*Araç üzerinde gösterilen ekipmanlar ve sunulanlar farklılık gösterebilir.



Renkler 



Renkler

Mineral Beyaz (QNG)*

Bulut Gri (KNG)

Yıldız Mavi (RNL)



Siyah Metal (GND)

Moka Kahve  (CNB)

*Opak



Motorlar
1,5 Blue dCi 95 bg

Silindir hacmi (cm3) 1.461

Silindir adedi 4

Maksimum güç (bg) 95

Maksimum güç devri (dev/dak) 3.750

Maksimum tork (Nm) 230

Maksimum tork devri (dev/dak) 1.750

Yakıt tipi Dizel

Emisyon normu Euro6

Start&Stop Var

Vites tipi Manuel

Vites sayısı 6 ileri

Çekiş tipi Önden çekiş

Maximum hız (km/s) 163

0 - 100 km/s hızlanma (sn) 13,8

Yakıt deposu (l) 60

AdBlue deposu (l) 17

Ortalama CO2 salımı (g/km) 123

Yakıt tüketimi (I/100km) -

Şehiriçi 5,3

Şehir dışı 4,4

Ortalama 4,7

Boş Ağırlık (kg) 1.479

Azami yüklü ağırlık (kg) 2.094

İstiap haddi (kg) 615

Toplam uzunluk (mm) 4.282

Dingil mesafesi (mm) 2.697

Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) 1.829 / 2.138

Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) 1.801 / 1.898

Ön dingil uzantısı (mm) 875

Arka dingil uzantısı (mm) 710

Bagaj hacmi (lt) / Arka yolcu koltukları katlandığında (lt) 660/1.500

Bagaj hacmi (lt) / Arka yolcu koltukları katlandığında (lt) - (tavana kadar yükleme yapıldığında) 1.300/2.600

Lastik ebatları 195/65 R15

* 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.   

* Boş ağırlık verisi, sürücü hariç (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki ağırlığı temsil etmektedir.     

* Tabloda yer alan boş ağırlık ve istiap haddi değerleri ilave donanımsız standard araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.   



Boyutlar

Kangoo

Yükleme hacmi lt (minimum /maksimum) 
660 / 2.600

A Dingil mesafesi 2,697

B Toplam uzunluk 4,282

C Ön dingil çıkıntısı 875

D Arka dingil çıkıntısı 710

E Ön tekerlek iz genişliği 1,521

F Arka tekerlek iz genişliği 1,533

G Toplam genişlik (aynalarak hariç / aynalar dahil) 1.829 / 2.138

H Toplam yükseklik 1.801 / 1.898

H2 Arka kapı yüksekliği (açık) 2,011

J Yükleme eşiği 554 / 615

K Araç yer açıklığı (yüksüz / yüklü)  158-211 / 141-178

M Ön sıra dirsek hizasında genişlik 1,510

M1 Arka sıra dirsek hizasında genişlik 1,539

N Ön sıra omuz hizasında genişlik 1,464

N1 Arka sıra omuz hizasında genişlik 1,511

Q1 Yük bölümü iç yükseklik 1,155

Y Yük bölümü genişliği (yükleme eşiğinin 1 m üzerinde) 1,105

Y1 Yük bölümü genişliği (yükleme eşiğinin 100 mm üzerinde) 1,125

Y2 Davlumbazlar arası genişlik 1,121

Z Yükleme yüksekliği 1,115

Z1 Yük bölümü uzunluğu 611

Z2 Yük bölümü uzunluğu (tabandan / arka koltuk yatırılmış) 937 / 1.803

Z3 Kabin uzunluğu 1,716



Donanım ve Opsiyonlar

 

Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S

Acil Fren Destek Sistemi (AFU) S

Elektronik Denge Programı (ESP) S

Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR & Grip Control) S

Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder)   S

Sürücü hava yastığı S

Ön yolcu hava yastığı S

Ön gergili ve güç limitörlü ön emniyet kemerleri S

Yükseklik ayarlı 2 adet arka koltuk başlığı S

Manuel klima + Polen Filtresi S

Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar S

Elektrikli ön camlar S

Elektrikli arka camlar S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit S

Hareket halinde kapıların otomatik olarak kilitlenmesi S

"Kapı açık" ışıklı uyarı sistemi S

"Farlar açık" sesli uyarı sistemi S

"Emniyet kemeri takılı değil" uyarı sistemi S

Vites değiştirme göstergesi S

Yol bilgisayarı S

Eco Modu S

Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control) S

Yükseklik ayarlı direksiyon S



Donanım ve Opsiyonlar

 

Arka kapılarda eşya gözleri S

Tavan rafı S

Bagaj bölümü kaplaması S

Bagaj bölümü ayırıcı file S

Sürücü koltuğu yükseklik ayarı S

Ön kol dayama S

Katlanabilir arka koltuklar S

Koyu renk iç döşeme S

2 kişilik arka koltuk S

Çakmak-küllük S

CD MP3 çalarlı Radyo S

USB bağlantısı S

Bluetooth bağlantısı    S

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi S

Ön sis farları S

Sağ sürgülü kapı S

Sol sürgülü kapı S

Yukarı açılır camlı arka kapı S

Gövde rengi ön tampon S

15" Alüminyum alaşımlı jantlar S

Stepne S



*Araç üzerinde gösterilen ekipmanlar ve sunulanlar farklılık gösterebilir.



ESC

Araç stabilitesini sağlar ve aracın yol tutuşu için uygulanması 

gereken güç seviyesini

tespit eder. 

Hız ayar ve sınırlayıcı

Seyir hızı sabitleme veya maksimum hız belirleme imkanı 

sunar. -Ayrıca hız, direksiyon üzerinden de kolayca ayarlanabilir. 



Yeni Araç Garantisi, malzeme, montaj ve üretim hatalarına 

karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıldır.

Kangoo, 2 yıl sınırsız kilometre garantisine ek olarak 3 

yıl / 100.000 km (hangisi önce dolarsa) yeni araç garan-

tisi 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 ücretli yapılan tüm 

müdahaleler, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı 

2 yıl / 100.000 km Yedek Parça ve Onarım Garantisi kap-

samındadır.

Türkiye’nin her yerinde günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı 

ve kazalı araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti 

veren numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz.

Hiç kimse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan 

daha iyi yapamaz, aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve 

aksesuarlarla teçhiz edemez.  

kiralama hizmeti verir.

geniş Renault Aksesuarları yelpazesinden seçiminizi yapa-

bilirsiniz. 

40 nokta, Renault şebekesi çalışanları tarafından güven-

Sertifikası ile size verilir. Ayrıca, aracınız, dış yıkaması 

yapılarak, size temiz bir şekilde teslim edilecektir.

Renault Fix Servis Paketleri aracın bakımı için gerekli temel 

KDV’si içinde, “herşey dahil” fiyatlarla sunuluyor.

- 

-  
- Mektup adresi 



RENAULT’DA
SÖZÜMÜZ SÖZ

Sizi her zaman dinliyoruz.





Renault KANGOO



Renault Kangoo ile tanışmak için
’yi ziyaret edin.
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Broșürün içeriğinin, baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıștır. Bu broșür, ön seri veya prototiplerden 
hazırlanmıștır. Sürekli ürün geliștirme politikası çerçevesinde Renault, broșürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini 
her an değiștirme hakkını saklı tutar. Bu değișiklikler Renault Yetkili Satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileștirildikleri 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 bașvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broșürde yer alan renkler, araçların gerçek boya 
veya iç döșeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broșürün, hangi șekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun 
ön onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.


