НОВИЙ

RENAULT
KADJAR

Виразний кросовер
Атлетична та виразна статура, стильна та
унікальна зовнішність — все це про новий
кросовер Renault KADJAR. Чіткі лінії, хромовані елементи решітки радіатора, нова форма
окантовки протитуманних фар підкреслюють
індивідуальність.
Прилади освітлення із впровадженими LED
технологіями як магнітом притягують погляди.
Повністю світлодіодні фари, LED ходові вогні
з фірмовим контуром отримали ще й інтегровані покажчики повороту.
Новий KADJAR має приголомшливий вигляд,
тож ви пишатиметесь своїм автомобілем.

Зона вашого
комфорту
Відчуйте всі грані комфорту вашого нового кросовера. Новий Renault KADJAR пропонує сучасний
інтер’єр, ідеальну ергономіку, модну оббивку
сидінь і хромовані окантовки. Все продумано для
того, щоб ви насолоджувалися кожним моментом,
перебуваючи в салоні автомобіля. Зручне розташування органів керування зробить вашу подорож максимально комфортною. А стильна панель
приладів, центральна консоль з підсвічуванням
та безліч практичних деталей подарують вам нові
відчуття під час подорожі.

Ваш друг у подорожах
Змініть оточення та спробуйте щось нове. Renault KADJAR готовий усіх
здивувати. Цей кросовер блискуче впорається з труднощами на дорозі і
адаптується до різних умов завдяки системі контролю зчеплення з дорогою
Extended Grip. Стандартні характеристики кросовера: збільшений дорожній просвіт, бокові захисні молдинги, передні і задні накладки на бампери
захищають автомобіль і допомагають йому долати складні маршрути.
Яскраві враження гарантовані!
Перемикач системи зчеплення з дорогою Extended Grip
Для передньоприводних версій Renault KADJAR пропонує систему контролю зчеплення з дорогою Extended Grip. У комбінації із всесезонними шинами система контролює пригальмовування і швидкість обертання (пробуксування) передніх коліс
на дорогах без твердого покриття. Має 3 режими:
- Дорога: оптимальна експлуатація за умов руху по дорогах з твердим покриттям
(суха дорога, мокра дорога, легкий сніг тощо).
- М’який грунт: оптимальна експлуатація за умов руху з м’яким покриттям (бруд,
пісок, листя тощо).
- Експерт: оптимальна експлуатація за складних умов (засніжені або заболочені
дороги). Оберти двигуна контролюються водієм.

Майстер
трансформацій
Новий Renault KADJAR вразить вас своїм
просторим салоном і можливостями трансформацій. Завдяки системі EasyBreak легко
складіть спинки задніх сидінь та переднього паса жирського сидіння, і ви отримаєте
величезний простір для багажу. Велосипеди,
туристичне споряд ження, валізи або покупки з модних мага зинів — помістить ся все!
Великі підсклянники для водія та переднього пасажира, повітроводи і USB-порти для
задніх па са жирів: но вий Renault KADJAR
подбає про кожного. Обігрів і подовження
подушок перед ніх си дінь, під сві чу ван ня
кнопок керування на дверях і на центральній консолі, персоналізація панелі приладів,
зсувний центральний під локітник — ці додаткові елементи комфорту задовольнять
найвибагливішого мандрівника. Насолод жуйтесь комфортом!

Світ у ваших руках
Центральне місце в Renault KADJAR займає ергономічний та інтуїтивно зрозумілий
7-дюй мовий сенсорний ємнісний екран
мультимедійної системи R-LINK 2. Це ваш
другий пілот: за його допомогою можна
керувати система ми та налаштовувати
деякі функції автомобіля. Домашні сторінки
з можливостями налаштування надають
швидкий доступ до персональних даних.
Можна зберегти до шести профілів користувача. Лише один дотик дозволяє відновити індивідуальні налаштування навігації,
мультимедіа, систем допомоги водію, кольорів і стилю дисплея бортового комп’ютера.
Завдяки підтримці технології реплікації
смартфону ви можете використовувати
радіо, телефонну книгу, навігацію, встановлені у вашому смартфоні, та користуватись
ними через екран R-LINK 2.
R-LINK 2 оптимізує експлуатацію автомобіля і дарує комфорт персоналізованого
керування.

Все під контролем
У будь-якій подорожі у Вас усе буде під контролем: 2 камери, 12 датчиків і радар постійно
контролюють обстановку. Ви перетинаєте лінію
дорожньої розмітки і не ввімкнули покажчики
повороту? Система контролю рядності руху
попередить вас особливим сигналом, щоб ви
повернулися в межі дорожньої смуги. Вам потрібно припаркуватися, але маєте недостатньо
досвіду? Система автоматичної допомоги під
час паркування візьме цей маневр на себе.
На борту вашого нового Renault KADJAR ви
завжди будете спокійними і впевненими.

Кольори кузова
Крижаний білий (лак) (369)

Біла перлина (QNC)

Червоний вогонь (NNP)

Синій неон (RQH)

Сіра скеля (KQA)

Сірий титан (KPN)

Чорна зірка (GNE)

Варіанти виконання салону

Тканинна оббивка чорного
кольору

17” легкосплавні диски Aquila

ZEN
БЕЗПЕКА
• Фронтальні, бокові подушки безпеки
водія та пасажира, передні та задні
подушки-шторки безпеки
• ABS (антиблокувальна система) + EBV
(система розподілу гальмових зусиль)
+ AFU (система допомоги під час
екстреного гальмування)
• ESP + ASR (система курсової стійкості
+ антибуксувальна система)
• Система допомоги під час рушання
на підйомі
• Контроль тиску повітря в шинах
• Контроль рядності руху
• Денні ходові LED-вогні
• Протитуманні фари

• Круїз-контроль
• Функція ECOMODE
• Датчики дощу та світла
• Автоматичне стоянкове гальмо
• Датчики дощу та світла
• Зовнішні дзеркала заднього огляду
з електроприводом і підігрівом
• Заднє скло з обігрівом
• Сидіння водія з повздовжнім
регулюванням, регулюванням
за висотою, регулюванням поперекової
опори.
• Спинки задніх сидінь, що складаються
у співвідношенні 1/3-2/3
• Вентиляційні решітки у центральній
консолі для пасажирів задніх сидінь

КОМФОРТ
• Двозонний клімат-контроль
• Підігрів передніх сидінь
• Передні та задні імпульсні
електросклопідіймачі
• Задній та передній парктроніки

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
• Панель приладів із 7’’ кольоровим TFT
екраном
• Оздоблення керма зі штучної шкіри
• Тканинна оббивка сидінь чорного
кольору

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
• Пластикові накладки на колісні арки,
нижні частини бампера
• Хромовані накладки на бокові молдинги
• Додаткове тонування задніх стекол
• Легкосплавні диски 17’’
• Запасне колесо 16”
МУЛЬТИМЕДІА
• Мультимедійна система R-Link 2
з сенсорним ємнісним РК-дисплеєм 7’’
• Навігація
• Підтримка технологій реплікації
смартфону
• Аудіосистема Arkamys, 6 динаміків

ОПЦІЇ
Пакет «Безпека»
• фари Full LED, протитуманні фари LED
• автоматичне перемикання світла
фар (дальнє/ближнє світло)
Пакет «Комфорт»
• камера заднього огляду
• система контролю «сліпих зон»
• бічні сенсори руху
Пакет «Легке життя»
• сидіння водія з регулюванням
по довжині, висоті, в попереку
• сидіння переднього пасажира
з регулюванням по довжині, висоті,
зі спинкою, що складається
• задній центральний підлокітник
• система EasyBreak (функція миттєва
рівна підлога)
• Підігрів лобового скла та омивач фар
(для версії з АКП)
• Дзеркало заднього огляду
з самозатемненням
• Фарба «металік»

Варіанти виконання салону

Тканинна оббивка із вставками
зі штучної шкіри чорного кольору

17” легкосплавні диски
з алмазним шліфуванням Aquila

INTENSE (ZEN +)
БЕЗПЕКА
• Фари Full LED
• Протитуманні фари LED
• Автоматичне перемикання світла фар
(дальнє/ближнє світло)
КОМФОРТ
• Камера заднього огляду
• Система контролю «сліпих зон»
• Бокові сенсори руху
• Дзеркало заднього огляду
із автозатемненням
• Підігрів лобового скла та омивач фар
• Система EasyBreak (функція «Миттєва рівна
підлога»)
• Функція складання спинки переднього
пасажирського сидіння
• Задній центральний підлокітник

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
• Шкіряне оздоблення керма
• Тканинна оббивка сидінь зі вставками
з штучної шкіри чорного кольору
ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
• Леєри на даху

ОПЦІЇ
• Система зчеплення з дорогою Extended
Grip + всесезонні шини
• Автоматична допомога під час паркування
«Вільні руки»
• Сидіння водія з електроприводом
• Регулювання довжини подушок передніх
сидінь
• Легкосплавні диски 19’’
• Фарба «металік»
19” легкосплавні диски
Classic/Yohan (опція)

Технічні характеристики
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ
Тип привода
Коробка передач / число передач
Паливо
Норми токсичності
Об’єм (см3)
Кількість циліндрів / клапанів
Потужність кВт (к. с.) при об/хв
Обертальний момент (Н•м при об/хв)
Тип упорскування
Розмірність шин
Гальма передні / задні
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0-100 км/год (с)
Викиди CO2 (г/км)*
ВИТРАТА ПАЛИВА**
Міський / заміський / змішаний цикл (л/100 км)
Паливний бак (л)
Споряджена маса (кг)
Максимально допустима маса (кг)
Максимальна маса причепа з гальмами / без гальм (кг)
* Дані про викиди СО2 наведені згідно з Директивою 99/100/ЄС.
** Дані про витрату палива наведені згідно з Директивою 80/1268/СЕЕ.

Габарити

Energy dCi 110

Energy dCi 110 EDC
Передній

Механічна / 6

Автоматична (EDC) / 6
Дизель
Euro 5

1461
1461
4/8
4/8
81 (110) / 4000
81 (110) / 4000
260 / 1750
250 / 1750
Безпосереднє Common Rail
Безпосереднє Common Rail
215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45R19
Дискові вентильовані / дискові
182
181
12,2
12
117
125
5,2 / 4,1 / 4,5

5,4 / 4,3 / 4,7
65

1481
1958
1200 / 740

1517
1984
1200 / 750

Аксесуари

1.

2.

3.

4.

5.

1. Підкресліть життєрадісний характер свого позашляховика, оснас-

тивши його: 18-дюймовими литими дисками Gris Gun Metal з центральним
ковпачком Blue Iron; розширювачами колісних арок, які захистять кузов
автомобіля від незначних пошкоджень; корпусами дзеркал заднього
огляду — хромованими або напівматовими. Також подумайте про комфорт, встановивши підніжки з нековзким покрит тям. Все це дозволить
вам повною мірою насолоджуватися поїздками по будь-яких дорогах!

2. Візьміть з собою квадроцикл на вихідні і перевозьте все необхідне

у причепі за допомогою висувного фаркопа, який за кілька секунд повністю ховається під днище автомобіля, якщо в ньому немає необхідності,
і не порушує первинний дизайн вашого нового Renault KADJAR.

3. Перевозьте все, що вам необхідно, у багажнику вашого авто, а для

збереження ідеальної чистоти використовуйте модульоване покриття
EasyFlex — нековзке, водонепроникне, що легко адаптується під будь-який
простір і дозволяє захистити всю поверхню, яку ви вирішите використовувати під час перевезення (навіть складені сидіння заднього ряду).
Водночас зберегти чистоту у салоні вам допоможуть килимки, які ви
можете вибрати на власний смак: текстильні або гумові.

4 і 5. Не варто у вихідні відмовлятися від звичного комфорту тільки
тому, що ви опинилися в дорозі. Використовуйте столик для кави, щоб
насолоджуватися улюбленим напоєм, або бездротову зарядку, щоб
завжди залишатися на зв’язку, якою тривалою не була б ваша поїздка.

Якість

«Прагнення до якості у всьому — від перших макетів у дизайн-студії до виробництва
та продажу в шоурумі — наша головна задача».
Лоренс ван ден Акер, віце-президент з корпоративного дизайну Renault

Якість, яку ви можете побачити
Це дизайн та лінії кузова, освітлення та простір салону. Це також і вибір та виготовлення
матеріалів для створення гармонії кольору,
глянцю і текстур.

Якість, до якої ви можете доторкнутись
Для водія немає нічого важливішого, ніж
кермо. Тому ми розробляли його у співпраці
із нашими клієнтами. Кожен дотик має бути
приємним.

Якість, яку ви можете відчути
Всі кнопки і регулятори — це результат
синергії технології та органів чуття: зору,
дотику, слуху для впевненого контролю над
ситуацією.

Щоб ви були впевнені у своєму автомобілі, новий KADJAR, окрім стандартних стендових випробувань,
пройшов численні випробування на трасах:
• Понад 150 000 км трас, зокрема за екстремальних умов: мороз, спека,
надто висока/низька вологість, гравійні дороги тощо.
• Більше 300 000 км на відкритому повітрі за різних погодних умов.

Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію
на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 34 дилерські центри по всій країні
й надає якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються
безкоштовно, цілодобово, на всій території України, окрім територій, на яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють
не в повному обсязі свої повноваження.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-351.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення
до кожного клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи
роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу
лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника
компанії Renault в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна служба підтримки Renault
Служба підтримки Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України
зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку —
безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-351.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї
продукції група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут
автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних
представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або
оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації
у будь-якій формі й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
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