Nový

Renault KADJAR

Stvorený pre dobrodružstvo

Dokonalý atlét
Nový Renault KADJAR, čistokrvné SUV, sa pýši
vlastnosťami dobrodruha a výrazným dizajnom.
Jeho výrazná chrómovaná predná maska
umiestnená medzi Full LED svetlometmi Pure
Vision odráža skutočnú osobnosť. Hmlové svetlá
vzadu chránia vozidlo. Prach, hmla, mrholenie...,
nič vás nezastaví. 19" disky kolies z ľahkej zliatiny
v kombinácii s novými prednými a zadnými
ochrannými prvkami karosérie sú pripravené
zvládnuť akýkoľvek terén.

Prvotriedny komfort
Objavte všetky stránky komfortného interiéru
vášho SUV. Moderný interiér, perfektná ergonómia,
nové čalúnenie a chrómované detaily vám
umožnia vychutnať si na palube každý okamih.
Po pohodlnom usadení za volantom svojho SUV
oceníte aj tie najnáročnejšie trasy. Nový dizajn
prístrojovej dosky, ambientné osvetlenie stredovej
konzoly a veľa premyslených detailov vás bude
lákať zažiť dobrodružstvo z iného uhla.

Spoločník pre vaše dobrodružstvo

Pripravený na každé
dobrodružstvo
Nový Renault KADJAR perfektne zvládne aj najmenej prebádané terény. Ako rodený dobrodruh sa
prispôsobí rôznym jazdným podmienkam, pretože
umožňuje prejsť z pohonu dvoch na pohon štyroch
kolies* pomocou intuitívneho trojpolohového
ovládača: 2WD, Lock alebo Auto. Jeho vyššia svetlá
výška, bočné chrómované ochrany a predná a zadná ochrana spodku vozidla mu pomáhajú zvládať
ťažké trasy, ako by to boli každodenné itineráre.
Intenzívne zážitky zaručené…
Intuitívny ovládač na prepínanie pohonu:
Prispôsobenie hnacieho ústrojenstva jazdným
podmienkam je veľmi jednoduché – stačí otočiť
ovládačom. Tri možnosti voľby:
- 2WD: poháňané predné kolesá
- Lock: stály pohon všetkých kolies
- Auto: automatická voľba pohonu dvoch alebo
štyroch kolies podľa jazdných podmienok
* K dispozícii neskôr a len pre vznetový motor.

Variabilný interiér
Veľa priestoru nájdete aj v interiéri nového
Renault KADJAR. Jednoduchým sklopením zadných
sedadiel a operadla sedadla spolujazdca získate
priestor, ktorý ešte ľahšie využijete, keď umiestnite
dno batožinového priestoru do hornej polohy. Svoje
miesto tu nájde horský bicykel, batohy, turistická
výbava a príslušenstvo. Cestujúci vo vašom vozidle
sú viac než spokojní, väčšie držiaky nápojov vpredu, výduchy klimatizácie a vstupy USB vzadu im
prinášajú úplne nový zážitok z jazdy. Čo sa týka vás,
vo vyhrievanom sedadle s nastaviteľnou dĺžkou
sedadla a posuvnou lakťovou opierkou, si budete
pripravení vychutnať aj tie najnáročnejšie cesty.
Dobrodružstvo, to áno, ale so všetkým, čo na jeho
plné prežitie potrebujete.

Svet na dosah ruky
Dotyková 7" obrazovka multimediálneho a navigačného systému R-LINK 2 integrovaná do novej
stredovej konzoly je veľmi ergonomická a intuitívna.
Pripojený R-LINK 2 vám poskytuje širokú ponuku
služieb ako TomTom Traffic pre lepšie dopravné
informácie v reálnom čase. R-LINK 2 spríjemňuje
život na palube a zaručuje bezstarostný, jednoduchý
a osobitý multimediálny zážitok.
Ďalšie informácie nájdete na www.renault-multimedia.com

Bezpečná jazda
Aby každé z vašich dobrodružstiev bolo bezpečné,
pri cestách na vás dohliadajú 2 kamery, 12 parkovacích senzorov a jeden radar. Prejdete plnú
alebo prerušovanú čiaru bez aktivácie smerových
svetiel? Varovanie pred opustením jazdného pruhu
vás upozorní. Prekročíte maximálnu povolenú
rýchlosť uvedenú na dopravnej značke? Upozorní
vás varovanie o prekročení povolenej rýchlosti.
Chcete zaparkovať medzi dvoma vozidlami? Easy
Park Assist prevezme riadenie a zvládne parkovacie
manévre úplne sám. Na palube nového Renault
KADJAR máte pri riadení pokojnú myseľ.

Silné zážitky
Otvoria sa vám všetky obzory. Nový preplňovaný
zážihový motor TCe 160 GPF kladie dôraz na výkon
a radosť z jazdy a ponúka veľmi rýchlu odozvu
a zrýchlenie vo všetkých otáčkach. S výkonom
117 kW/160 k je dostupný s manuálnou
6-stupňovou prevodovkou alebo automatickou
7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou EDC.
Motor je k dispozícii aj vo verzii TCe 140 GPF
so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, ktorá
kombinuje komfort a ešte ekonomickejšiu
prevádzku. Motory TCe vám umožnia plne si vychutnať nový Renault KADJAR.
Motor Blue dCi 115 je vybavený funkciou overboost
zaručujúcou zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu
pri akcelerácii, čo je ideálne na prekonávanie
náročných úsekov.

FARBY KAROSÉRIE
Modrá Iron

Zelená Ural

Červená Flamme

Modrá Cosmos

* Nemetalický lak

Biela Nacré

Sivá Titanium

Sivá Highland

Čierna Étoile

Biela Glacier*

VÝBAVA

ZEN
Aktívna a pasívna bezpečnosť
• ABS s asistenčným systémom bŕzd
• Elektronický stabilizačný systém ESC
s protipreklzovým systémom ASR
• Asistent rozjazdu do kopca
• Čelné airbagy vodiča a spolujazdca
(s možnosťou deaktivácie airbagu
spolujazdca)
• Bočné airbagy chrániace panvu a hrudník
na strane vodiča aj spolujazdca
• Hlavové airbagy v prvom a druhom rade
• Systém kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikách
• Obmedzovač rýchlosti
• Systém Eco-mode
• Prístrojová doska s farebným displejom TFT s
uhlopriečkou 7"

• Systém ISOFIX – príprava na upevnenie
detskej sedačky na zadných bočných
sedadlách
• Predpríprava na alarm
• Predné svetlomety s integrovaným denným
svietením
• Full LED zadné svetlá
• Súprava na opravu pneumatík
Dizajn exteriéru
• Predná a zadná ochrana spodnej časti vozidla
v čiernej farbe
• Kľučky dverí lakované vo farbe karosérie
• Chrómované lišty okien
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17"
• Chrómovaná lišta na spodných ochranných
paneloch dverí

Dizajn interiéru
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
• Volant potiahnutý kožou
• Látkové čalúnenie sedadiel tmavosivé
Komfort
• Elektrické impulzné ovládanie predných
a zadných okien
• Posuvná stredová lakťová opierka
• Poloautomatická parkovacia brzda
• Hands-free karta Renault na odomykanie
a štartovanie
• Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
nastaviteľné, vyhrievané a sklopné
• Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné
v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou
bedrovou opierkou

• Výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu
• Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 – 2/3
• Manuálna klimatizácia
• 3 výškovo nastaviteľné opierky hlavy vzadu
• Osvetlené kozmetické zrkadlá vodiča
a spolujazdca
Multimédiá
• Rádio (s Bluetooth® hands-free s funkciou
audiostreamingu, podporuje prehrávanie CD
a MP3 formátov, DAB tuner, vstup USB
a Jack, ovládanie rádia pod volantom)
• 2 vstupy USB pre zadné sedadlá
Riadenie
• Zadné parkovacie senzory

EDITION (ZEN+)
Komfort
• Dvojzónová automatická klimatizácia
• Zadné sedadlá s deleným operadlom
1/3 – 2/3 s funkciou Easy Break a zadnou
stredovou lakťovou opierkou
• Nastaviteľné sedadlo spolujazdca sklopné
do polohy stolíka
Dizajn exteriéru
• Ambientné osvetlenie stredovej konzoly
• Zatmavené zadné okná
• Chrómované strešné lišty
Viditeľnosť a osvetlenie
• Dažďový a svetelný senzor

Multimédiá
• Multimediálny a navigačný systém Renault
R-Link 2 (7" dotykový displej, hlasové
ovládanie Bluetooth® hands-free s funkciou
audiostreamingu, podporuje prehrávanie
MP3 formátov, DAB tuner, vstup USB
a Jack, ovládanie rádia pod volantom,
prístup k online aplikáciám)
Aktívna a pasívna bezpečnosť
• Systém varovania pred opustením jazdného
pruhu
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti

Riadenie
• Predné parkovacie senzory

VÝBAVA

INTENS (EDITION+)
Dizajn exteriéru
• Pochrómovaná maska chladiča
• Špecifická predná a zadná ochrana spodnej
časti karosérie
• Predné hmlové svetlomety s chrómovaným
orámovaním
• Anténa v tvare žraločej plutvy
• Uvítacie osvetlenie pod vonkajšími spätnými
zrkadlami
• Disky kolies z ľahkých zliatin 18"
Dizajn interiéru
• Volant potiahnutý kožou Nappa
• Sedadlá v kombinácii látkového čalúnenia
s koženkou v tmavosivej farbe

Komfort
• Predné sedadlá s nastaviteľnou dĺžkou
sedadla
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá

ČALÚNENIE

Látkové čalúnenie tmavosivé

Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou
tmavosivá Intens

DISKY KOLIES

ROZMERY

Disky kolies z ľahkej zliatiny
17", dizajn Aquila

Disky kolies z ľahkej zliatiny
17", dizajn Evado (na želanie)

Disky kolies z ľahkej zliatiny
18", dizajn Fleuron, čierne
s diamantovým efektom

Disky kolies z ľahkej zliatiny
19", dizajn Yohan (na želanie)

Kožené čalúnenie čierne

Kožené čalúnenie svetlosivé

PRÍSLUŠENSTVO

1.

1. Dolaďte dobrodružnú povahu svojho SUV pomocou
18" diskov Fleuron v sivej farbe so stredovou krytkou
Renault v jedinečnej modrej alebo chrómovanými krytmi
spätných zrkadiel… neodmysliteľným prvkom vašej
výbavy sú ochrany podbehov kolies, ktoré chránia
karosériu a zároveň zvýrazňujú dizajn vozu. Myslite aj
na komfort a kúpte si bočné nášľapy s protišmykovým
povrchom. Praktická výbava pre zážitok z jazdy v teréne
bez kompromisov.

2.

3.

4.

5.

2. Vezmite si so sebou na víkend horský bicykel alebo
pripojte príves pomocou výklopného ťažného zariadenia.
Toto ťažné zariadenie je možné v priebehu niekoľkých
sekúnd úplne skryť. Vizuálny vzhľad vášho nového Renault
KADJAR tak nič neruší (k dispozícii aj ťažné zariadenie
demontovateľné bez náradia a ťažné zariadenie Labutí
krk).
3. Nech sú vonku podmienky akékoľvek, pre vaše
vozidlo je pripravené vybavenie, ktoré ho perfektne
ochráni. Ochrana batožinového priestoru Easyflex je
nastaviteľná, protišmyková a nepriepustná ochranná
vložka, ktorá dokonale zakrýva celý batožinový priestor.
Na ochranu kabíny vášho vozidla si môžete vybrať z celého
radu textilných a gumových kobercov.
4. a 5. Je možné uniknúť všedným dňom cez víkend, bez
toho aby ste sa museli vzdať toho, čo robí váš každodenný
život príjemným: termohrnčeky s kávou umiestnené na
sklopnom stolíku alebo indukčná bezdrôtová nabíjačka
smartfónu, aby ste mohli zostať pripojení bez ohľadu na
dĺžku trvania vášho dobrodružstva.

Predĺžte si svoj zážitok s Renault KADJAR
na www.renault.sk

Od septembra 2018 sú všetky nové vozidlá homologované podľa protokolu WLTP – nových celosvetových harmonizovaných skúšobných postupov pre ľahké vozidlá. Pre lepšie pochopenie bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sa
hodnoty spotreby paliva a emisií výfukových plynov testované v rámci WLTP spätne prekladajú do starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto prechodné obdobie sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie na https://www.renault.cz/renault-svet/
nove-predpisy.html
Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si Renault
vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špeciﬁkácie aj opisované a predstavované vozidlá a príslušenstvo. Tieto úpravy Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené,
niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (v sériovom vybavení, v základnom vybavení alebo v doplnkoch). Spojte sa so svojím miestnym koncesionárom, aby vám poskytol najnovšie informácie. Z technických a polygraﬁckých dôvodov sa môžu
farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti, vykonaná akoukoľvek formou alebo
akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault je zakázaná.
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