Uus

Renault KADJAR

Sisemine mugavus
Tutvu iga oma maasturi mugavust puudutava
detailiga. Selle kaasaegne sisustus, ideaalselt
ergonoomiline disain, uus polster ja kroomviimistlus
lasevad sul nautida iga autos veedetud hetke.
Uue KADJARI mugaval juhikohal oled valmis
väärtustama ka kõige nõudlikumaid teid.
Uuendatud armatuurlaud, taustvalgustusega
keskkonsool ja hulgaliselt ümberkujundatud
detaile panevad sind täiesti uuel moel seiklusi
hindama.

Kõikideks avastusteks
valmis
Uus Renault KADJAR tuleb toime ka kõige
võimatumate maastikega. Tõeliselt kogenud
seikleja peab kiirelt erinevate sõiduoludega
kohanema ja seepärast käib esi- ja nelikveo lülitus
lihtsalt intuitiivse nupu abil, millel on kolm asendit 2WD, 4WD Lock ja Auto. Oma kõrgendatud kliirensi,
kroomviimistlusega küljekatete ning eesmise
ja tagumise põhjakaitsega läbib see raskeid
maastikke sama kergelt kui sinu igapäevaseid
teekondi. Uus KADJAR pakub mugavust sõltumata
teest, mis ees ootab.
Intuitiivne 2WD/4WD lüliti
Lihtsalt keera seda, et valida teeoludele vastav
veoskeem. Saadaval on kolm valikut:
- 2WD: esivedu;
- 4WD Lock: pidev nelikvedu;
- Auto: esi-või nelikveo automaatne valik, vastavalt
sõiduoludele.

Harmooniliselt
kujundatud interjöör
Sinu Uues Renault KADJARIS on ka palju ruumi.
Klappides lihtsa liigutusega alla tagaistme
seljatoe ning tõstes pakiruumi põranda kõrgemale
tasemele, saad mahuka pakiruumi, mida on lihtne
kasutada. Mahuta sinna maastikurattad, seljakotid,
matkavarustus ja kõik muu eluks vajalik. Ka su
kaasreisijad hellitatakse ära – suured topsihoidjad
ees ning ventilatsiooniavad ja USB-liidesed
taga muudavad kogu nende reisikogemust.
Juhina istud sa mõnusalt soojenduse, rohkete
reguleerimisvõimaluste ja nihutatava käetoega
istmes, olles valmis nautima ka kõige nõudlikumaid
teekondi.
Jah seiklustele – kuid koos kõigega, mida nende
nautimiseks vajad!

Maailm su
käeulatuses
Keskkonsooli integreeritud multimeediasüsteemi
R-LINK 2 7” puuteekraan on hästi ergonoomilise
disainiga ja intuitiivne. Ühendatuna pakub R-LINK
2 sulle ligipääsu paljudele teenustele, nagu näiteks
TomTom™ Traffic, et oleksid reaalajas kursis
värskeima liiklusinfoga. R-LINK 2 optimeerib
kasutajamugavust ning tagab sujuva, lihtsa ja
kohandatud multimeediakogemuse.

Kontrollitud trajektoor
Et kindlustada maksimaalne kontroll iga sinu
seikluse ajal, jälgivad 2 kaamerat, 12 andurit
ja radar pidevalt su liikumist. Sõidukiiruse
hoiatussüsteem ja liiklusmärkide tuvastussüsteem
aitavad sul kohandada oma sõitu vastavalt kaamera
poolt tuvastatud liiklusmärkide andmetele.
Armatuurlauale kuvatakse visuaalne hoiatus ning
soovitus see kiirusepiiraja piirmääraks salvestada.
Sõidurea kontrollsüsteem annab märku kui oled
kaldumas üle pideva joone ilma suunda näitamata.

Värvivalik

Alpivalge *

Valge pärl **

Highland hall

Titaanhall

Uurali roheline

Säravmust

Iron sinine **

Leekpunane **

Kosmosesinine

* Mittemetallik värv
** Metallik erivärv

Varustus

LIFE

16“ terasveljed Pragma

Musta värvi tekstiilpolster

• ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga
(AFU)
• Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC)
• Mäeltstardiassistent (HSA)
• Rehvirõhu kontrollsüsteem
• Eesmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale
(kaassõitja turvapadja saab inaktiveerida)
• Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale,
mis kaitsevad ringkere ja vaagna piirkonda
• LED-suunatuled ees ja taga
• Turvakardinad
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Automaatne, elektromehaaniline
parkimispidur
• 3-punkti turvavööd esi- ja tagaistmetel

• Peatoed esi- ja tagaistmetel
• Isofix lapseistmete kinnitussüsteem
välimistel tagumistel istekohtadel
• Elektriline kiirustundlik roolivõimendi
• Võtmega käivitussüsteem
• Kesklukustus
• 7“ värvilise ekraaniga näidikuteplokk
• Mehaaniline kliimaseade
• Elektriliselt reguleeritavad, käsitsi
kokkuklapitavad ja soojendusega
küljepeeglid
• Impulsslülitiga elektrilised aknatõstukid
• Digitaalne raadio (DAB) koos
Bluetooth®ühenduse, USB-liidese, 3,5mm
audiopistiku ja ühevärvilise ekraaniga

• Tekstiilpolster
• Käsitsi reguleeritava kõrgusega juhiiste
• 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste
• Pikisuunas reguleeritava käetoe ja
panipaigaga keskkonsool
• 12V pistik esipaneelil
• 12V pistik taga
• Ökonahaga kaetud rool, reguleeritava
kõrguse ja sügavusega roolisammas
• Dekoratiivsed kroomliistud küljeakende
ümber
• Kerevärvi välimised ukselingid ja
küljepeeglite korpused
• Musta värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse
• Musta värvi küljeuste kaitseliistud

• LED-päevasõidutuled Edge Light
• Alarmivalmidus
• Rehviparanduskomplekt
• 16“ terasveljed Pragma

Varustus

ZEN (LIFE +)

17'' valuveljed Aquila

Musta värvi tekstiilpolster

• Renault’ vabakäe-võtmekaart
• Valgustusega peeglid päikesesirmides
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad
soojendusega küljepeeglid
• Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega
juhiiste
• 2 USB-liidest ja 1 12V pistik taga
• Kurvitulede funktsiooniga udutuled
• Kroomelementidega musta värvi küljeuste
kaitseliistud

• Tagumine parkimisabisüsteem
• 17'' valuveljed Aquila

17" valuveljed Evado (lisavarustus)

Varustus

EASY LIFE (ZEN +)

17'' valuveljed Aquila

Musta värvi tekstiilpolster

• Digitaalne raadio (DAB) koos Bluetooth®
ühenduse, USB-liidese, 3,5mm audiopistiku,
7“ värvilise ekraani ja haiuimekujulise
antenniga
• Laiendatud Euroopa kaartidega
multimeedia- ja navigatsioonisüsteem
R-LINK 2
• Reguleeritava intervalliga klaasipuhastid
ning vihma- ja valgussensor
• Salongi meeleoluvalgustus (keskkonsooli
alaosas asuvas panipaigas)
• Automaatne kahetsooniline kliimaseade
koos tagumiste ventilatsiooniavadega

• 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste
koos Easy Break süsteemi ja peatugedega
• Sõiduraja kontrollsüsteem
• Eesmine ja tagumine parkimisabisüsteem
• Sõidukiiruse hoiatussüsteem ja
liiklusmärkide tuvastussüsteem
• Automaatne kaug- ja lähitulede vahetus
(AHL)
• Käsitsi reguleeritava kõrgusega kõrvaliste
• Kokkuklapitav kõrvaliste
• Toonitud tagumised klaasid
• Katusereelingud

17" valuveljed Evado (lisavarustus)

Varustus

INTENS (ZEN +)

18" valuveljed Fleuron

19" valuveljed Yohan (lisavarustus)

Ökonahast elementidega Musta värvi nahkpolster
musta värvi tekstiilpolster (lisavarustus)

• Digitaalne raadio (DAB) koos Bluetooth®
ühenduse, USB-liidese, 3,5mm audiopistiku,
7“ värvilise ekraani ja haiuimekujulise
antenniga
• Laiendatud Euroopa kaartidega
multimeedia- ja navigatsioonisüsteem
R-LINK 2
• Reguleeritava intervalliga klaasipuhastid
ning vihma- ja valgussensor
• Salongi meeleoluvalgustus (keskkonsooli
alaosas asuvas panipaigas)
• Automaatne kahetsooniline kliimaseade
koos tagumiste ventilatsiooniavadega
• Isetumenev tahavaatepeegel
• Välisvalgustus küljepeeglite all

• Eesmine ja tagumine parkimisabisüsteem
• Käsitsi reguleeritava kõrguse, nimmetoe ja
istmepadja pikkusega juhiiste
• Käsitsi reguleeritava kõrguse ja istmepadja
pikkusega kõrvaliste
• Kokkuklapitav kõrvaliste
• 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste
koos Easy Break süsteemi ja peatugedega
• Nahaga kaetud rool
• Toonitud tagumised klaasid
• Katusereelingud
• Sõiduraja kontrollsüsteem
• Sõidukiiruse hoiatussüsteem ja
liiklusmärkide tuvastussüsteem
• Ökonahast elementidega tekstiilpolster

• Automaatne kaug- ja lähitulede vahetus
(AHL)
• Esiuste lävepakuliistud
• Halli värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse
• Kroomitud kujunduselementidega esivõre
• 18'' valuveljed Fleuron

Helehalli värvi
nahkpolster
(lisavarustus)

Mõõtmed

PAKIRUUMI MAHT (dm³)

4×2

4×4

Koos rehviparanduskomplektiga (VDA, dm³)

472

408

Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud istmetega
(VDA, dm³)

1478

1414

MÕÕTMED (mm)
Kogupikkus
Teljevahe
Esiülend
Tagaülend
Rööbe ees
Rööbe taga

4489
2646
913
930
1556
1542

4489
2646
913
930
1556
1542

MÕÕTMED (mm)
Kogulaius ilma peegliteta / koos peeglitega
Kõrgus avatud tagaluugiga (koormata)
Kliirens
Põlveruum 2. istmereas
Pearuum esiistmetel 14° nurga all mõõdetuna
Pearuum tagaistmetel 14° nurga all mõõdetuna
Pagasiruumi laius rattakoobaste vahel
Maksimaalne laadimispikkus ilma/koos kokkuklapitud
tagaistmeteta/ga
Lähenemis- ja eemaldusnurk kraadides

1836 / 2058
2076
200
218
896
877
1099

1836 / 2058
2086
200
218
896
877
1099

854 / 1620

854 / 1620

17,35° / 25,3°

17,35° / 25,3°

Lisavarustus

1.

Lisavarustus

1. Rõhuta oma maasturi puhtaverelisust 18”
terasesiniste rattakorkidega ja Gun Metal halli
värvi velgede, kere kaitsvate rattakoopalaiendite
ja läikivat või mattkroomi värvi peeglikorpustega…
Mõtle ka mugavusele ja kata astmelauad
libisemisvastase kattega. Need on praktilised
lahendused, mis su maastikusõitudele
lisanaudingut pakuvad.
2. Võta nädalavahetuseks jalgrattad kaasa või
vea treilerit. Need saab paigaldada su auto
eemaldatavale veokonksule. See aitab su Uue
Renault KADJARI välimust hoida, peitudes

2.

3.

4.

5.

mõne sekundiga kaitseraua varju (saadaval
on ka tööriistadeta eemaldatav veokonks ja
statsionaarne veokonks).
3. Et kaitsta pakiruumi määrdunud esemete
transpordil, soovitame kasutada kaitsvat Easyflex
katet. Kohandatav, libisemis- ja veekindel kate
katab kogu pakiruumi ala. Salongi puhtuse eest
hoolitsemiseks võid valida mitmete tekstiilist ja
kummist põrandamattide vahel.
4 ja 5. Nädalalõpuväljasõidul loodusesse ei pea
sa loobuma esemetest, mis toas igapäevaelu
mugavamaks teevad – eemaldatav laud, millele
saab kinnitada termose kuuma kohviga või
nutitelefonilaadija, mis aitab sul maailmaga
ühenduses olla, sõltumata sellest kui kaua su
reis kestab.

Avarda oma Renault KADJARI kogemust
aadressil www.renault.ee

Vaatamata sellele, et kasutusele on võetud kõik abinõud, tagamaks, et selles brošüüris sisalduv tekst oleks võimalikult täpne ja ajakohane, jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta oma mudeleid ilma ette teatamata, sealhulgas ka nende omadusi,
spetsifikatsioone, varustust ja lisavarustust. Brošüürid paratamatult aeguvad ning muutuvad mingis osas ebatäpseks kuna omadused, spetsifikatsioonid, varustus ja lisavarustus võivad muutuda peale allpool märgitud publitseerimiskuupäeva ning erineda
toodud kirjeldustest või fotodel kujutatust. Kasutusele on võetud kõik abinõud, et informatsioon, kirjeldused ja pildid oleks avaldamise hetkel korrektsed, kuigi pildid ei pruugi alati kajastada täpselt valitud versiooni. Tuleb tähele panna, et ekraani piirangud
ei võimalda sellel lehel kuvatud peeneid värvivarjundeid absoluutse täpsusega kuvada. Seetõttu on oluline kontrollida oma Renault Partneriga enne iga ostu sooritamist, kas tellitava sõiduki omadused, spetsifikatsioonid, varustus ja lisavarustus vastavad
reklaamis kirjeldatule.
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