
Renault KADJAR



Nadszedł moment, by wreszcie zrobić to, o czym od 
zawsze marzyłeś, a czego jeszcze nie zrobiłeś… 

Wraz z Renault Kadjar wyrusz na odkrycie nowych dróg 
i nowych horyzontów.

Inspirujący, mocny, gotów na wszystko… nowy crossover 
Renault jest taki jak ty. Właśnie znalazłeś bratnią duszę!

Atletyczna sylwetka w połączeniu z płynnymi, zmysłowymi 
liniami, wyrazisty przód, skupione „spojrzenie”… Renault 
Kadjar czeka na znak, by zapisać kolejną stronę w twoim 
dzienniku podróży.

Ruszaj w drogę! Możesz być łowcą przygód, traperem, 
bohaterem… wreszcie możesz być sobą!

Witamy w świecie Renault Kadjar!

Odważ się
na zmianę !





Renault Kadjar porywa do działania, do tego, by pójść 
jeszcze dalej, by wejść do świata całkiem nowych doznań... 
Zmień napęd na 4 koła i jedź na spotkanie zapierających 
dech w piersiach krajobrazów. Solidny i bezpieczny 
Renault Kadjar wniesie do twojego życia więcej emocji 
i pozwoli spełnić twoje marzenia.

100% wolności







Codzienna jazda może również stać się przygodą. 
Wraz z Renault Kadjar poznaj miasto z całkiem innej 
strony. Dzięki silnikowi Energy dCi 110 z systemem 
Stop & Start i odzyskiwaniem energii podczas 
hamowania, Renault Kadjar plasuje się w ścisłej 
czołówce pod względem niskiego zużycia paliwa 
(3,8 l/100 km)* i emisji CO2 (99 g CO2/km)*. To lider 
w dziedzinie ekologii!

* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze 
standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących 
przepisach dotyczących homologacji pojazdów.

Przygoda  
w mieście





W przestronnym wnętrzu skąpanym w świetle możesz wyruszyć na spotkanie z przygodą w naprawdę komfortowych warunkach. W żadnym innym aucie nie 
czułeś się jeszcze tak dobrze. Panoramiczny, szklany dach, wysokiej jakości materiały, doskonale wyprofilowane fotele przednie, utrzymane w sportowym stylu 
miejsce kierowcy, dźwięk by Bose®… Zadbaliśmy o staranne wykończenie każdego detalu, by zapewnić Ci komfort w wymiarze XXL, z nutą wyrafinowania.

Komfort XXL





Bezpieczny i otwarty na potrzeby swoich 
użytkowników Renault Kadjar wyłamuje się 
z obowiązujących schematów: jego dynamiczne 
i oszczędne silniki, nowoczesne systemy 
wspomagania prowadzenia, komfortowe 
i rozświetlone wnętrze oraz inteligentny system 
jego aranżacji zapewniają idealne warunki, by uciec 
od codzienności.

Renault Kadjar:
na spotkanie 
przygodzie



Napęd 4x4*. Zmieniające się warunki na drodze? Obróć pokrętło 
i wybierz jeden z trzech trybów działania:
- 2WD: napędzane są tylko przednie koła. W normalnych warunkach 
jazdy tryb ten zapewnia optymalizację zużycia paliwa.
- Auto: system automatycznie koryguje rozłożenie momentu 
obrotowego i odpowiednio rozdziela moc na każde z kół przednich 
i tylnych. Tryb ten zapewnia optymalną skuteczność i bezpieczeństwo.
- 4WD Lock: w grząskim, nieutwardzonym, piaszczystym, błotnistym 
terenie lub w śniegu utrzymywane jest rozłożenie siły napędu na 
przednią i tylną oś w proporcji 50/50. Tryb ten działa do prędkości 
40 km/h.

* Napęd 4x4 jest dostępny z silnikiem Energy dCi 130.

Renault Kadjar to autentyczny crossover, który pozwoli poruszać się w każdym terenie. Dzięki zwiększonemu prześwitowi i dwóm trybom napędu - 4x4 
i 4x2 - Renault Kadjar sprawdzi się w każdych warunkach.

Przyczepność dostosowana do warunków







Efektywność bez kompromisu
Silniki montowane w Renault Kadjar są wydajne, niezawodne i oszczędne. Oprócz systemu Stop & Start z funkcją odzyskiwania 
energii podczas hamowania zastosowano w nich szereg zaawansowanych technologii (downsizing, obniżone opory tarcia, układ 
wtryskowy najnowszej generacji) zapewniających im wzorcowy poziom sprawności i zużycia paliwa. A wszystko to bez niekorzystnego 
wpływu na przyjemność prowadzenia.

Wysokie osiągi i skuteczność na co dzień - 
charakter silnika Energy dCi 110 KM nie budzi 
wątpliwości. Stworzony dla tych, którzy poszukują 
zarówno niskich kosztów użytkowania, jak 
i przyjemności prowadzenia, Energy dCi 110 
został po raz pierwszy wyposażony w stalowe 
tłoki pozwalające zoptymalizować sprawność 
działania i obniżyć opory tarcia. Silnik ten jest 
dostępny z 6-biegową skrzynią mechaniczną, ale 
może również współpracować z automatyczną 
skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem (EDC). 
Wyróżnia się niespotykaną efektywnością:  
99 g CO2/km* i 3,8 l/100 km*!

*Zużycie paliwa i emisja CO2 są homologowane zgodnie ze 
standardową metodą pomiaru określoną obowiązującymi 
przepisami.

Energy dCi 110
Komfort jazdy

W tym wszechstronnym i zarazem wydajnym 
silniku w pełni wykorzystano bogate doświadczenie 
konstruktorów silników Renault. Cechuje się on 
wyjątkowo korzystnym stosunkiem wydajności do 
przyjemności prowadzenia oraz zapewnia mocne 
doznania przy rozsądnym zużyciu paliwa. Energy dCi 130 
jest również dostępny w wersjach z napędem na 4 koła.

Energy dCi 130
Przyjemność prowadzenia

Silnik benzynowy Energy TCe 130 wyróżnia się 
elastyczną pracą i szybko reaguje na polecenia kierowcy 
już w niskim zakresie obrotów. Dzięki zastosowaniu 
turbo jest mocny i oszczędny. Energy TCe 130 to 
wymarzony silnik dla kierowców lubiących dynamiczne 
ruszanie z miejsca i przyspieszanie.

Energy TCe 130
Płynna jazda i pełna kontrola nad pojazdem

Ta automatyczna, 6-przełożeniowa skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem, zapewnia płynną, pozbawioną 
szarpnięć zmianę biegów. Skrzynia EDC jest bardzo dynamiczna, niemal bezzwłocznie reaguje na wszelkie 
polecenia kierowcy. Pod względem oszczędności zużycie paliwa jest porównywalne z autami wyposażonymi 
w manualną skrzynię biegów. Dostępna z silnikiem Energy dCi 110 skrzynia EDC jest idealna do przyjemnej, 
bezstresowej jazdy w każdych warunkach.

Skrzynia biegów EDC (Efficient Dual Clutch)
Komfort, niskie zużycie paliwa i zaawansowana technologicznie konstrukcja



Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
System pozwala dostosować prędkość samochodu do informacji o ograniczeniach 
podawanych przez znaki drogowe zarejestrowane przez kamerę. Na tablicy wskaźników 
pojawia się komunikat ostrzegawczy wraz z propozycją wprowadzenia odczytanego 
ograniczenia prędkości jako nowej wartości progowej dla ogranicznika prędkości.

System wspomagania parkowania „Easy Park Assist”
Dzięki systemowi „Easy Park Assist” parkowanie równoległe nigdy dotąd nie było tak proste. 
System mierzy ilość wolnego miejsca i określa tor jazdy auta. Pozwól mu przejąć kontrolę 
nad kierownicą i parkuj bezproblemowo.

Renault Kadjar jest samochodem, który wspomaga cię w prowadzeniu, by jazda stała się jeszcze bardziej bezstresowa, bezpieczna 
i płynna. Dzięki zastosowanym systemom wspomagania prowadzenia wszystko staje się dziecinnie proste: dostosowanie prędkości 
do sytuacji na drodze, jazda po pożądanym pasie ruchu, kontrolowanie martwego pola widzenia w lusterkach, parkowanie „bez 
użycia rąk” w zatłoczonym mieście czy też automatyczne przełączanie świateł drogowych na mijania w razie zbliżania się pojazdów 
z naprzeciwka... Nigdy dotąd droga nie była tak prosta jak w Renault Kadjar.

Skuteczne systemy wspomagania prowadzenia



Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
System ostrzega kierowcę w razie ryzyka kolizji z pojazdem jadącym z przodu. Jeśli kierowca 
nie reaguje lub reaguje zbyt wolno, system wspomaga kierowcę w hamowaniu, aby uniknąć 
kolizji.

System kontroli martwego pola
System ten wykrywa obecność pojazdów znajdujących się w martwym polu widzenia 
i informuje kierowcę za pomocą migającej kontrolki umieszczonej na lusterku bocznym.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Renault Kadjar otrzymało najwyższą notę 5 gwiazdek w testach zderzeniowych niezależnej organizacji Euro NCAP zajmującej się 
oceną bezpieczeństwa pojazdów.





Niezwykła głębia basów, finezja wysokich tonów, realizm dźwięków… system 
nagłośnienia Bose® przekształca wnętrze Renault Kadjar w prawdziwą 
salę koncertową! Siedem wysokiej klasy głośników oraz subwoofer tworzą 
panoramiczną scenę dźwiękową obsługiwaną przez cyfrowy wzmacniacz 
o specjalnie dobranych ustawieniach. Czystość brzmienia, bogactwo rytmu, 
subtelność akordów... zarówno z przodu, jak i z tyłu dźwięk jest bogaty, 
zrównoważony i precyzyjny. W Renault Kadjar przygoda ma również swój 
wymiar muzyczny...

BOSE® Sound System
Odkryj nową jakość dźwięku



Przestronne wnętrze, inteligentny system zmiany jego aranżacji, pojemne schowki - Renault Kadjar ma wiele zalet. Auto wyposażone jest w system  
„Easy Break”, z umieszczonymi wewnątrz bagażnika dźwigniami umożliwiającymi odblokowanie i automatyczne złożenie tylnej kanapy. Bagażnik oferuje, 
do wyboru, dwa położenia wyjmowanej podłogi: górne - tworzące idealnie płaską powierzchnię, ułatwiającą załadunek dużych przedmiotów, oraz dolne 
-  pozwalające uzyskać maksymalną objętość bagażnika. Ponadto, bagażnik może zostać podzielony na dwie lub trzy części, co pozwala w pomysłowy 
sposób uporządkować i zabezpieczyć przewożone bagaże. 

Z Renault Kadjar możesz wreszcie zrealizować swoje pasje! Przewieź bez problemu deskę surfingową lub snowboard. Po ustawieniu podłogi bagażnika 
w górnym położeniu i złożeniu tylnej kanapy, otrzymujesz całkowicie płaską podłogę i wyjątkowo pojemną przestrzeń ładunkową. A jeśli dodatkowo złożysz 
oparcie fotela pasażera z przodu do położenia stolika, płaska podłoga bagażnika ulega wydłużeniu aż do deski rozdzielczej, tworząc przestrzeń ładunkową 
o długości sięgającej 2,5 m! Dzięki pomysłowym, rozmieszczonym w całym wnętrzu schowkom, o łącznej objętości 30 l, podróżowanie Renault Kadjar 
staje się niezwykle proste!

Perfekcyjna wszechstronność





Strefa kolorów

BIEL ALPEJSKA* BIAŁA PERŁA**

SZARY PLATYNOWY SZARY TITANIUM

* Lakier niemetalizowany   ** Lakier metalizowany specjalny

CZARNY ETOILENIEBIESKI COSMOS

BEŻ DUNE

CZERWONY FLAMME**

BRĄZOWY CAPPUCCINO



 • ABS + system wspomagania nagłego 
hamowania (AFU)

 • System dynamicznej kontroli toru 
jazdy (ESC)

 • System wspomagania przy ruszaniu 
pod górę (HSA)

 • System kontroli ciśnienia w oponach
 • Czołowe poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera (możliwość 
dezaktywacji poduszki powietrznej 
pasażera)

 • Boczne poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera z przodu 
chroniące klatkę piersiową i miednicę

 • Poduszki kurtynowe
 • Regulator-ogranicznik prędkości
 • Automatyczny hamulec postojowy, 
elektromechaniczny

 • 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na 
przednich i tylnych miejscach

 • Zagłówki na przednich i tylnych 
miejscach

 • System mocowania fotelika dla 
dziecka Isofix na bocznych tylnych 
miejscach

 • Elektryczne wspomaganie układu 
kierowniczego

 • System uruchamiania silnika za 
pomocą kluczyka

 • Centralny zamek
 • Zespół wskaźników z kolorowym, 
7-calowym ekranem TFT 

 • Klimatyzacja manualna
 • Elektrycznie sterowane, składane 
ręcznie i podgrzewane lusterka 
boczne

 • Elektrycznie podnoszone szyby 
przednie i tylne (sterowane 
impulsowo po stronie kierowcy)

 • Radioodtwarzacz z Bluetooth®,  
USB/jack

 • Tapicerka materiałowa
 • Kierownica z regulacją wysokości 
i głębokości

 • Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 • Środkowa konsola z podłokietnikiem
 • Tylna kanapa w układzie 1/3 – 2/3
 • Ozdobne, chromowane obramowanie 
szyb bocznych

 • Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy 
lusterek w kolorze nadwozia

 • Osłony przedniej i tylnej części 
podwozia w kolorze czarnym

 • Boczne listwy ochronne drzwi 
w kolorze czarnym

 • Światła do jazdy dziennej LED
 • Instalacja do montażu alarmu
 • Zestaw do naprawy uszkodzenia 
opony

 • Stalowe obręcze kół 16’’

LIFE

Wyposażenie

Stalowe obręcze kół 16’’, wzór Pragma

Tapicerka materiałowa



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17’’, 
wzór Aquila

 • Karta Renault Hands Free
 • Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
i podparcia lędźwiowego

 • Kierownica pokryta skórą
 • Światła przeciwmgłowe, z funkcją 
doświetlania zakrętów

 • Boczne listwy ochronne 
drzwi w kolorze czarnym, 
z wstawką w kolorze chromu

 • Obręcze kół ze stopu metali  
lekkich 17’’

ZEN (LIFE +)

Wyposażenie

Tapicerka materiałowa Na zdjęciu prezentowana jest wersja Zen z pakietem LookNa zdjęciu prezentowana jest wersja Zen z wyposażeniem opcjonalnym



 • System multimedialny R-Link 2 
z nawigacją, mapą Europy w wersji 
rozszerzonej, radioodtwarzaczem  
z Bluetooth®, USB/jack 

 • System kontroli pasa ruchu (LDW)
 • Funkcja rozpoznawania znaków 
drogowych

 • Funkcja automatycznej zmiany 
świateł drogowych na mijania (AHL)

 • Klimatyzacja automatyczna, 
dwustrefowa 

 • Wycieraczki przedniej szyby 
o zmiennej częstotliwości pracy, 
z czujnikiem deszczu

 • Lusterka boczne z możliwością 
elektrycznego złożenia

 • Tapicerka materiałowa łączona 
z elementami skóry ekologicznej

 • Tylna kanapa w układzie 1/3 - 2/3,  
z systemem „Easy Break” 
i podłokietnikiem

 • Oparcie fotela pasażera z przodu 
składane w „stolik”

 • Podświetlane lusterka w osłonach 
przeciwsłonecznych

 • Nakładki na progi drzwi przednich
 • System wspomagania parkowania 
przodem i tyłem

 • Szyby tylne przyciemniane
 • Osłony przedniej i tylnej części 
podwozia w kolorze grafitowym

 • Relingi dachowe 

INTENS (ZEN +)

Wyposażenie

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17’’, 
wzór Aquila

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19’’, 
wzór Extreme (w opcji)

Tapicerka materiałowa łączona 
z elementami skóry ekologicznej

Na zdjęciu prezentowana jest wersja Intens z wyposażeniem opcjonalnym



 • System multimedialny R-Link 2 
z nawigacją, mapą Europy w wersji 
rozszerzonej, systemem nagłośnienia 
Bose®

 • Światła przednie Full LED „Pure 
Vision”

 • Nakładki na progi drzwi przednich  
z oznakowaniem Bose®

 • Obudowy lusterek bocznych w kolorze 
lśniącej czerni

 • Oznakowanie Bose® na błotnikach
 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19’’

BOSE® (INTENS +)

Wyposażenie

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19’’,
wzór Egeus

Tapicerka materiałowa łączona 
z elementami skóry ekologicznej

Na zdjęciu prezentowana jest wersja Bose® z pakietem WidocznośćNa zdjęciu prezentowana jest wersja Bose® z wyposażeniem opcjonalnym



Dane techniczne

SILNIK Energy TCe 130 Energy dCi 110  
Eco2

Energy dCi 110 EDC 
Eco2 Energy dCi 130 Energy dCi 130 4WD

Typ paliwa benzyna diesel diesel diesel diesel
Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Rodzaj napędu 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD - system 4x4 ALL 
MODE-i

Typ skrzyni biegów manualna 6b. manualna 6b. automatyczna EDC manualna 6b. manualna 6b.
Pojemność skokowa (cm3) 1 197 1 461 1 461 1 598 1 598
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 80 x 79,5
Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16  4 / 8  4 / 8 4 / 16 4 / 16
Maksymalna moc w kW CEE (KM DIN)  
przy (obr./min) 96 (130) przy 5500 81 (110) przy 4000 81 (110) przy 4000 96 (130) przy 4000 96 (130) przy 4000

Maksymalny moment obrotowy Nm CEE (m.kg)  
przy (obr./min) 205 przy 2000 260 przy 1750 250 przy 1750 320 przy 1750 320 przy 1750

Rodzaj wtrysku bezpośredni bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail
System Stop & Start tak tak tak tak tak

OSIĄGI
Współczynnik SCx 0,790 m² 0,790 m² 0,790 m² 0,790 m² 0,820 m²
Prędkość maksymalna (km/h) 192 182 181 190 190
1000 m D.A. ze startu zatrzymanego (s) 31’’5 33’’5 33’’2 31’’9 32’’5
0-100 km / h (s) 10’’1 11’’9 11’’7 9’’9 10’’5

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Cykl miejski (l/100 km) - NEDC 6,8 7,0 4,1 4,2 3,8 4,0 5,0 5,1 5,4 5,5
Cykl pozamiejski (l/100 km) - NEDC 4,9 5,1 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 4,1 4,4 4,6
Cykl mieszany (l / 100km) - NEDC 5,6 5,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,3 4,5 4,8 4,9
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - NEDC 126 130 99 103 99 103 113 117 126 129
Pojemność zbiornika paliwa (l) 55 55 55 55 65

UKŁAD KIEROWNICZY
Typ wspomagania elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne
Średnica min. Ø zawracania (m) 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

UKŁAD HAMULCOWY
Przód: tarcze wentylowane Ø (mm)  296x26 296x26 296x26 296x26 296x26
Tył: pełne tarcze Ø (mm) 290x13 290x13 290x13 290x13 290x13

KOŁA I OPONY
Obręcze kół ('') J16 / J17 J19 J16 / J17 J19 J16 / J17 J19 J16 / J17 J19 J16 / J17 J19

Wymiary opon R16: 215/65
R17: 215/60 R19: 225/45 R16: 215/65

R17: 215/60 R19: 225/45 R16: 215/65
R17: 215/60 R19: 225/45 R16: 215/65

R17: 215/60 R19: 225/45 R16: 215/65
R17: 215/60 R19: 225/45

MASY (KG)
Masa własna 1306 1380 1407 1415 1536
Dopuszczalna masa całkowita 1853 1916 1943 1964 2050
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 1200 1350 1450 1800 1800
 
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia 
porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na 
www.renault.pl.
Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części 
dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.
Podane masy dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą różnić się w zależności od specyfikacji auta.



Wymiary

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2 646
B Długość całkowita 4 449
C Zwis przedni 897
D Zwis tylny 906
E Rozstaw kół przednich (mierzony po podłożu) 1 556
F Rozstaw kół tylnych (mierzony po podłożu) 1 542

G Szerokość całkowita bez lusterek bocznych /
z lusterkami bocznymi 1 836/2 058

H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez 
relingów dachowych / z relingami dachowymi 1 607/1 613

H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą 
klapą 2 069

J Wysokość progu bagażnika pojazdu 
nieobciążonego 761

K Prześwit pojazdu nieobciążonego 200

L Promień na wysokości kolan na tylnych 
miejscach 220

M Szerokość nad podłokietnikami na przednich 
miejscach 1 480

M1 Szerokość nad podłokietnikami na tylnych 
miejscach 1 455

P Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° na przednich miejscach 905

P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° na tylnych miejscach 910

Y Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 099

Z Maksymalna długość przestrzeni bagażowej 
z rozłożoną / złożoną tylną kanapą 864/1 620

Z1
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej 
po złożeniu oparcia fotela pasażera z przodu  
w „stolik” (system „Easy Break”)

2 563

R/R1 Kąt natarcia / kąt zejścia  18° / 28°

Pojemność bagażnika (dm3)
Z zestawem do naprawy uszkodzenia opony 
(wg normy VDA) 472

Maksymalna objętość przestrzeni bagażowej
(tylna kanapa złożona) 1 478



UNIKALNY STYL

Akcesoria

1.

2.

1. Dodatkowe stopnie i osłony nadkoli. 
Zapewniają Renault Kadjar jeszcze 
bardziej atletyczny wygląd, a jednocześnie 
stanowią doskonałe zabezpieczenie przed 
drobnymi otarciami. 2. Podświetlana 
osłona rurowa progu. Wzmacnia 
wizerunek auta nadając mu elegancki 
i solidny wygląd. Oświetlenie strefy 
wokół drzwi zapewnia lepszą widoczność 
oraz ułatwia wsiadanie i wysiadanie z auta. 
3. Aluminiowe pedały. Zaprojektowane 
na miarę wprowadzają sportowy akcent, 
a ich antypoślizgowe nakładki zapewniają 
należytą przyczepność. 4. Aluminiowe 
obręcze kół 19", wzór Jaipur. Stanowią 
połączenie dynamiki i wyrafinowania, 
w kolorze antracytowym, z diamentowym 
połyskiem. 5. Obręcze kół 17” w czarnym, 
lśniącym kolorze. Oferta Renault Kadjar 
obejmuje bogaty wybór obręczy kół, 
pozwalających zmieniać styl auta zależnie 
od upodobań.

3. 4.

5.



KOMFORTOWE WNĘTRZE

Akcesoria

1. Krata oddzielająca. Zapewnia 
całkowite oddzielenie przestrzeni 
bagażowej od wnętrza, zwiększając 
poziom komfortu podróżowania. 
Bardzo przydatna przy przewozie 
czworonożnego pupila. 2. Podświetlone 
nakładki na progi drzwi. Chronią progi 
drzwi przed drobnymi uderzeniami, 
dodając jednocześnie autu elegancji 
i oryginalności. 3. Odtwarzacz DVD 
z dwoma ekranami. Przenośny 
odtwarzacz przydatny w długiej 
podróży. Twoje dzieci będą zachwycone. 
4. Dywaniki tekstylne Premium. 
Idealnie dopasowane do wystroju 
wnętrza, wyróżniają się wysokim 
poziomem jakości. 5. Gumowe 
dywaniki podłogowe. Oferowane jako 
alternatywa dla dywaników tekstylnych. 
Są nieprzemakalne, skutecznie chronią 
podłogę.3. 4. 5.

1. 2.



REKREACJA I MOŻLIWOŚCI ZMIANY KONFIGURACJI WNĘTRZA

Akcesoria

1. Kufer dachowy. Łączy estetyczny wygląd z bezpieczeństwem i wygodą 
użytkowania - zróżnicowana oferta kolorów i pojemności ładunkowej 
pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. 2. Bagażnik na 
rowery mocowany na haku. Umożliwia bezproblemowy i w pełni bezpieczny 
przewóz nawet 3 rowerów. W zależności od modelu może być odchylany 
przy otwieraniu bagażnika. 3. Składany hak holowniczy. Całkowicie 
niewidoczny, kiedy nie jest używany, ale może być w każdej chwili wysunięty 
dzięki dyskretnie umieszczonej w bagażniku dźwigni. 4. Zabezpieczenie 
bagażnika EasyFlex. Antypoślizgowa i nieprzepuszczalna wykładzina 
idealnie dopasowana do kształtu podłogi bagażnika. Zapewnia maksymalną 
ochronę przed zabrudzeniami. 5. Aluminiowe poprzeczki dachowe i uchwyt 
do przewożenia nart. Wytrzymałe, bezpieczne i łatwe do zamocowania. 
Posiadają homologację City Crash Test.

4.

1. 2. 3.

5.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się  

z broszurą akcesoriów dla Renault Kadjar.



Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki 
stałego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani 
partnerzy RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie 
będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem 
wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku 
kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz 
jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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Odkryj Renault Kadjar 
na kadjar.renault.pl

Renault zaleca


