
Renault KADJAR







De läckra linjerna, den tuffa kylargrillen och de breda 
skuldrorna skvallrar om att Renault Kadjar är redo 
för det mesta. En stabil och sportig kompanjon som 
inspirerar dig i vardagen och som bara väntar på att 
få ta dig ut på nya äventyr.

Våga ta steget







Med skulpterade och rundade bakljus, varselljus 
med LED och stilfulla lättmetallfälgar gör Kadjar ett 
tydligt avtryck i gatubilden och visar stolt upp sin 
nyskapande ljussignatur.

En stark karaktär







Byt miljö, upplev något nytt. Vrid på reglaget, testa 
fyrhjulsdriften och låt din säkra crossover ta dig med till en 
plats som tar andan ur dig. Förhöjd markfrigång, takskenor 
i aluminium*, sidoskyddslister, hasplåt fram och bak* … 
Välkommen till Kadjars universum!

*Tillval / standard beroende på utrustningsnivå.

Frihet med 
fyrhjulsdrift











Våga vara lite äventyrlig i vardagen, upptäck 
nya sidor av din stad. Med motortypen 
Energy dCi 110, Stop & Start-systemet och 
energiåtervinning vid inbromsning ligger Kadjar 
i topp vad gäller förbrukning och CO2-utsläpp 
(från 3,8 l/100 km och 99 g CO2/km*). Eco 
leader!

* Bränsleförbrukning och CO2-utsläppen  godkänns 
enligt NEDC-körcykeln. Metoden är densamma för alla 
tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. 
Förbrukningen vid faktisk användning påverkas också 
av användningsförhållanden, utrustning och förarens körsätt.

Stadsäventyr









Nya Renault Kadjar har en generös kupé som fullständigt badar i ljus, här kan du uppleva äventyr utan att göra avkall på komforten. Panoramaglastak*, 
skålade stolar, en följsam instrumentbräda, hög och bred mittkonsol och en anpassningsbar hastighetsmätare, kromdetaljer och exklusiva materialval 
vittnar om en gonomarbetad finish.

* Tillval utrustningsnivå Bose. 

Komfort i stor stil









Bakom ratten på din nya crossover utforskar du nya 
vägar och tar in nya intryck. I säkra och bekväma 
Renault Kadjar är du alltid uppkopplad och bilen är 
inte rädd för tänka nytt: de effektiva motorerna, de 
många förarstödsystemen, den bekväma och ljusa 
inredningen och den intelligenta flexibiliteten gör 
den till den perfekta bilen för nya äventyr.

Låt Renault 
Kadjar ta dig 
med på nya 
äventyr



Växellåda för fyrhjulsdrift*. Förändrar sig dina körförhållanden? Vrid på ratten och välj det lämpligaste läget. Det finns tre lägen: 
 - 2WD : endast de båda framhjulen drivs. Vid normala körförhållanden optimerar detta förbrukningen.
 - Auto : systemet justerar automatiskt fördelningen av vridmomentet och balanserar överföringen av kraften mellan fram- och bakhjulen. Drivning och 
säkerhet optimeras.

 - Lock : fördelningen 50/50 mellan framhjulen och bakhjulen bibehålls till 40 km/h, lämpligt vid körning på mjuka underlag.

*4x4-växellådan är tillgänglig med motorn Energy 1.6 dCi 130.

Renault Kadjar är en riktig crossover med allt vad det innebär. Här finns inga begränsningar, du låter reslusten styra. Tack vare den höga markfrigången och 
de två växellådslägena 4x4 och 4x2 är Kadjar din perfekta partner i alla lägen.

Skräddarsytt väggrepp med fyrhjulsdrift







Effektivitet utan kompromisser
Motorerna i Renault Kadjar är kraftfulla, tillförlitliga och anspråkslösa. Med Stop & Start-system och energiåtervinning vid inbromsning 
har de alla de tekniska lösningar (”downsizing”, friktionsreducering, den senaste generationens insprutningssystem) som ger dem 
prestanda- och förbrukningsnivåer i toppklass. Och allt detta utan att offra din körglädje.

Prestanda och effektivitet i vardagen – motorn 
dCi 110 hk har ett tydligt mål. Den är tänkt för 
alla som vill kombinera ekonomi med körglädje.  
För första gången ser vi här stålkolvar som 
optimerar kapaciteten genom att minska friktionen. 
Motorn är utrustad med en manuell sexväxlad 
låda eller en sexväxlad EDC-automatväxellåda 
med dubbelkoppling. Den är oerhört effektiv:  
från 99 g CO2/km* och 3,8 l/100 km*!

* Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp godkänns enligt NEDC 
körcykeln.

Energy dCi 110  
Bekväm körning

Motorn är både mångsidig och kraftfull 
och utnyttjar expertisen hos Renaults 
motorkonstruktörer till max. Den kompromissar 
varken med förhållandet mellan prestanda och 
njutning, eller mellan upplevelse och förbrukning. 
Energy dCi 130 finns även i en version med 
4-hjulsdrift.

Energy dCi 130 
Körglädje 

Bensinmotorn Energy TCe 130 är smidig och snabb 
i responsen redan från låga varvtal. Turbon ger 
extra kraft och den konsekventa förbrukningen 
gör den till ett ekonomiskt val. För att förbättra 
accelerationerna, framför allt vid låga varvtal på 
tvåans och treans växel, har den en overboost-
funktion som gör turbon tillgänglig både snabbare 
och oftare.

Energy TCe 130 
Smidighet och kontroll

Den här dubbelkopplade sexväxlade automatlådan garanterar mjuka växlingar utan ryck. EDC är dynamisk 
och alert och reagerar i princip omedelbart på alla utmaningar. Vad gäller ekonomin är förbrukningen 
i det närmaste densamma som för en manuell låda. EDC-lådan finns tillsammans med motorn Energy 
dCi 110 och passar perfekt för en behaglig och lugn körupplevelse, oavsett omständigheterna.

Växellådan EDC  
Diskret och högteknologisk



Varning vid för hög hastighet med igenkänning av skyltar*. 
Med det här systemet kan du anpassa din körning efter de data som kameran registrerar. 
Den visuella varningen visas på instrumentpanelen och du föreslås spara den som övre 
hastighetsgräns i fartbegränsaren.

Easy Park Assist*
Fickparkering har aldrig varit enklare än med Easy Park Assist. Systemet utvärderar den 
tillgängliga platsen och hur du ska köra. Låt systemet ta över och hjälpa dig att parkera.

Ett av Renault Kadjars mål är att underlätta din körning och göra den lugnare, säkrare och smidigare. Tack vare förarstödsystemen 
är det enkelt att justera hastigheten, ligga rätt på vägen, kontrollera döda vinkeln, parkera eller använda den automatiska växlingen 
mellan halvljus och helljus som anpassas efter om det finns andra bilar i närheten eller inte. Med Kadjar kör du säkert.

Trygg körning i vardagen



Aktiv panikbromsning*
Systemet varnar föraren om det finns risk för kollision med framförvarande fordon.  
Om föraren inte reagerar eller inte reagerar tillräckligt kraftigt aktiveras bromsarna för att 
mildra kollisionen eller i bästa fall undvika den helt.

Varning för döda vinkeln*
Systemet registrerar om det finns ett fordon i den döda vinkeln. Det varnar automatiskt 
föraren via en ljussignal i vänster eller höger ytterbackspegel.

*Tillval / standard beroende på utrustningsnivå.



Multimediasystemet Renault R-Link 2 förhöjer din 
bilupplevelse. Den stora adaptiva pekskärmen på 7 tum 
är både intuitiv, ergonomisk och mycket bekväm att 
använda. Det grafiska gränssnittet påminner om en 
surfplatta: man flyttar ikoner genom att klicka och dra, 
man kan scrolla och zooma. 

Via de nya anpassningsbara välkomstsidorna kommer 
du enkelt åt dina favoritfunktioner. Du kan spara sex 
olika användarprofiler. Med en klickning hittar var och 
en enkelt sina egna inställningar av navigeringssystem, 
multimediautrustning, aktivering av förarstödsystem 
och den design man vill ha på sin instrumentpanel. 

R-Link 2 ger dig tillgång online till R-Link Store med 
dess utbud av appar som är speciellt framtagna för 
användning i bilen. Dessutom finns det en hel serie 
tjänster som trafikinformation i realtid från Tom Tom* 
eller förarstödsystem från Coyote*. 

R-Link 2 är en komplett ledningscentral som tack vare 
röstigenkänningen optimerar körupplevelsen. Den låter 
dig upptäcka charmen med att köra uppkopplad i en bil 
som är samstämd med din personlighet.

* Under en begränsad period, kontakta din Renault-återförsäljare för 
aktuella villkor.

Uppkopplad körning







Djupa bastoner, elegant diskant, realistisk akustik – ljudanläggningen från Bose® 
förvandlar din crossovers kupé till en konsertlokal. Sju avancerade högtalare och 
en subwoofer sprider panoramaljudet via en specialinställd digital förstärkare. 
Ljus klang, strukturerade rytmer, subtila ackord … Man njuter av rikt, balanserat 
och exakt ljud både i fram- och baksätet. I Renault Kadjar får ditt äventyr ett 
eget soundtrack…

*Standard på Bose -versioner.

BOSE ® Sound System* 
Utforska nya ljud





CARLAB
Chromo zone Lackfärger

Kreativ workshop Interiör och utrustning

Oumbärliga tillbehör Tillbehör för din livsstil

Teknisk data Motorer och mått

Dimensioner Lastvolym

Standardutrustning & tillval Översikt



Chromo zone

Vit "Glacier" (S) Vit "Nacré" (M)

Grå "Platine" (M) Grå "Titanium" (M)



S : Solid lack
M : Metalliclack

Svart "Étoilé" (M) Blå "Cosmos" (M)

Beige "Dune" (M)

Röd "Flame" (M)

Brun "Cappuccino" (M)



Säkerhet
 ABS-bromsar med elektronisk 
bromskraftfördelning (EBV) och 
panikbromsassistans (BAS) 

 Bälteslarm på samtliga platser
 Däcktryckssensorer
 Elektroniskt antisladdsystem (ESC) 
med antispinn (ASR) och elektronisk 
krängningsreduktion

 ISOFIX-fästen på baksätets 
ytterplatser

 Krockkuddar fram för  förare & 
passagerare samt sidokrockkuddar 
(huvud / bröst) 

 Nackstöd på samtliga sittplatser
 Sidokrockgardiner i taklinjen för 
huvudskydd, fram/bak 

 Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara
 Trepunktsbälten på alla sittplatser
 KÖRNING
 Anpassningsbar hastighetsmätare 
med 7" TFT skärm

 Elektronisk parkeringsbroms

 Farthållare / fartbegränsare
 Färddator
 Program för eco-körning
 Ratt, justerbar i höjd och djupled
 Servostyrning, elektrisk progressiv
 Starthjälp i backe
 Växelindikator

Komfort
 Elektriska fönsterhissar fram och bak
 Eluppvärmda framsäten
 Höjdjusterbart förarsäte
 Infällbar nyckel med fjärrstyrt 
centrallås

 Läslampor fram och bak
 Manuell luftkonditionering

Exteriör
 16" plåtfälgar med hjulsida ”Pragma”
 Däckreparationskit (utgår om tillval 
reservhjul görs)

 Hasplåtar fram och bak i svart plast

Interiör
 12V-uttag fram och bak
 Armstöd fram 
 Fällbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
 Förvaringsfickor på baksidan av 
framsäten

 Mittkonsol med förvaringsfack och 
mugghållare

 Textilklädsel

Sikt, strålkastare
 C-Shape varselljus med LED-teknik
 Eluppvärmd bakruta
 Strålkastarrengöring
 Ytterbackspeglar, el-justerbara, 
uppvärmda 

Ljud, multimedia
 Radio med CD, MP3 med Bluetooth® 
audiostreaming + telefoni, 
röststyrning, USB och AUX-uttag 
samt rattreglage. 4 högtalare

Tillval life
 Klimatpaket: 2-zons klimatanläggning 
samt regn- & ljussensor

 Nödreservhjul
 Metalliclack

LIFE

Kreativ workshop

16" hjulsida Pragma

Mörkgrå textilklädsel



17" Aluminiumfälg Aquila

Säkerhet
 Automatiskt hel-/halvljus
 Filbytesvarning 
 Trafikskyltsavläsning med 
fortkörningsvarning

Körning
 Läderratt

Komfort
 Förarsäte med svankstöd 
 Klimatanläggning med två zoner, 
individuellt ställbara

 Trådlöst nyckelkort med startknapp

Exteriör
 17" aluminiumfälgar ”Aquila”

Interiör
 Förvaringsplats för 
bagagerumsskydd under golvet

 Lastgolv modulärt, m. läge för plant 
lastgolv eller utökad lastvolym samt 
avdelning

Sikt, strålkastare
 Dimljus Hmed statiskt kurvljus

Ljud, multimedia
 Radio med DAB+, CD, MP3, 
Bluetooth® audiostreaming + telefoni, 
röststyrning, USB och AUX-uttag 
samt rattreglage. 6 högtalare

Tillval zen
 Adventurepaket: Takrails & 
mörktonade sidorutor och bakruta

 Lastpaket: Fällbar passagerarstol 
fram, Easy brake-fällning av baksäte, 
mittarmstöd med två mugghållare 
bak  & uppdaterad klädsel i mix av 
textil och konstläder

 Aktivt nödbromsningssystem (AEBS)
 Metalliclack
 Citypaket: Parkeringssensorer fram 
och bak, elinfällbara backspeglar

 Nödreservhjul
 Eluppvärmd framruta
 R-Link 2 infotainmentsystem:  
7" adaptiv pekskärm, navigation  
med europakartor, DAB+,  
Bluetooth® audiostreaming +  
telefoni, röststyrning, USB-in,  
AUX-in, rattreglage

ZEN (utöver LIFE)

Kreativ workshop

Mörkgrå textilklädsel Klädsel i konstläder och titansvart textil 
(tillval med Lastpaket)

Bild till Pack R-Link 2



Komfort
 Mittarmstöd med två mugghållare 
bak 

 Passagerarstol fram höjdjusterbar 
samt fällbar 

 Läderratt

Exteriör
 19" aluminiumfälgar ”Egeus”
 Hasplåtar fram och bak i Erbé-grå 
färg

 Mörktonade sidorutor och bakruta
 Takrails

Interiör
 Easy brake-fällning av baksäte med 
plant lastgolv

 Klädsel i mix av textil och konstläder
 Makeup-speglar med belysning

Sikt, strålkastare
 Eluppvärmd framruta
 Pure Vision® full LED strålkastare 
fram

 Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara

Ljud, multimedia
 Bose® Surround ljudsystem med  
12 högtalare

 R-Link 2 infotainmentsystem:  
7" adaptiv pekskärm, navigation 
med europakartor, DAB+, Bluetooth® 
audiostreaming + telefoni, 
röststyrning, USB-in, AUX-in, 
rattreglage

Tillval bose
 Läderklädsel i svart inkl. elektriskt 
justerbar förarsäte

 Technopaket: Handsfreepakering, 
sidosensorer & backkamera 
(utöver sensorer fram & bak), 
dödavinkelvarning samt aktivt 
nödbromsningssystem (AEBS)

 Metalliclack
 Panoramaglastak samt 
elektrokromatisk backspegel

BOSE (utöver ZEN)

Kreativ workshop

*Nötläder. Sätets framparti, sittdyna, ryggstöd, nackskydd och sidoförstärkningar är klädda helt i färgat narvläder/kalvläder. De övriga ytorna är klädda med behandlad textil.

Egeus 19"

Klädsel i konstläder och Bose-specifik textil Svart läderklädsel (tillval)





Teknisk data

MOTOR
Energy 

TCe 130
Energy 

dCi 110 Eco2
Energy 

dCi 110 EDC Eco2
Energy 
dCi 130

Energy 
dCi 130 4WD

Motortyp (insprutning/turbo)
Rak 4-cylindrig 

Elektronisk 
multipoint-insprutning

Rak 4-cylindrig 
Common rail

Rak 4-cylindrig 
Common rail

Rak 4-cylindrig 
Common rail

Rak 4-cylindrig 
Common rail

Cylindervolym (cm3) 1 197 1 461 1 461 1 598 1 598
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 80 x 79,5
Antal cylindrar – ventiler 4/16 4/8 4/8 4/16 4/16
Bränsle Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel
Avgasreningsnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Drivning 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD – 4x4 ALL MODE-i
Max. effekt kW CEE (hk) vid ett varvtal på (varv/min) 96 (130)/5 500 81 (110)/4 000 81 (110)/4 000 96 (130)/4 000 96 (130)/4 000
Maximalt vridmoment i Nm CEE (m/kg)  
vid ett varvtal på (varv/min) 205/2 000 260/1 750 250/1 750 320/1 750 320/1 750

Stop & Start / Energy Smart Management Ja Ja Ja Ja Ja

Storlek på däck/fälgar 215/65 /J16/17 215/65 /J17 BOSE  
215/60 / J19 215/65 /J17 BOSE  

215/60 / J19 215/65 /J17 BOSE  
215/60 / J19 215/65 /J17 BOSE  

215/60 / J19

VÄXELLÅDA
Växellådstyp Manuell växellåda Manuell växellåda Automatväxellådan EDC Manuell växellåda Manuell växellåda
Antal växlar 6 6 6 6 6

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 192 182 181 190 190
0 till 100 km/h (s) 10,1 11,9 11,7 9,9 10,5
Förbrukning och utsläpp* 17" fälg 19" fälg 17" fälg 19" fälg 17" fälg 19" fälg 17" fälg 19" fälg
Förbrukning vid blandad körning (l/100 km) – NEDC 5,6 3,8 3,9 3,8 3,9 4,3 4,5 4,8 4,9
CO2-utsläpp vid blandad körning (g/km) – NEDC 126 99 103 99 103 113 117 126 129

HJÄLPMEDEL FÖR EKONOMISK KÖRNING
Eco-läge Ja Ja Ja Ja Ja
Driving Eco2 Ja Ja Ja Ja Ja

STYRNING
Typ av styrning Elektrisk servostyrning Elektrisk servostyrning Elektrisk servostyrning Elektrisk servostyrning Elektrisk servostyrning
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

BROMSSYSTEM
Panikbromsassistans Ja Ja Ja Ja Ja
Elektroniskt stabiliseringssystem – ESC Ja Ja Ja Ja Ja

VIKT
Tjänstevikt (MVODM) 1 306 1 320 1 380 1 394 1 407 1 421 1 415 1 429 1 536 1 536
Totalvikt (MMAC) 1 853 1 866 1 916 1 924 1 943 1 951 1 964 1 972 2 050 2 059
Max. bromsad släpvikt i.u. i.u. 1 350 1 350 1 450 1 450 1 800 1 800 1 800 1 800
Max. obromsad släpvikt 690 695 725 730 740 745 745 750 750 750
Max.last på taket (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
i.u. = ingen uppgift vid trycktillfälle, kontakta din Renault-återförsäljare för korrekt värde. * Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar 
sinsemellan. Förbrukningen vid faktisk användning påverkas förstås också av användningsförhållanden, utrustning och förarens körsätt. För att förbättra förbrukningen ytterligare, läs mer på www.renault.se 



Dimensioner

DIMENSIONER/MÅTT (mm) 
A Axelavstånd 2 646
B Totallängd 4 449
C Överhäng fram 897
D Överhäng bak 906
E Spårvidd fram vid mark 1 556
F Spårvidd bak vid mark 1 542
G Totalbredd utan/med backspeglar 1 836/2 058
H Höjd olastad utan/med längsgående takbågar 1 607/1 613
H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 2 069
J Inlastningshöjd bagageutrymme (olastad) 761
K Markfrigång 200
L Benutrymme rad 2 220

M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 480
M1 Kupébredd, armbågsutrymme bak 1 455

P Takhöjd bak vid 14° rygglutning,  
rad 1 (framsäte) 905

P1 Takhöjd bak rad 2 vid 14° rygglutning (baksäte) 910
Y Bredd mellan hjulhusen 1 099
Z Max. lastlängd med baksätet uppfällt/nedfällt 864/1 620
Z1 Lastlängd med nedfälld passagerarstol fram 2 563

R/R1 Frigångsvinklar på främre/bakre stötfångare 
i grader 18/28

Bagagerumsvolym (dm3)
Med sats för däckpumpning (volym VDA) 472
Max. lastvolym (nedfällt säte) 1 478



Standardutrustning & tillval

LIFE ZEN BOSE
SÄKERHET OCH FÖRARSTÖDSYSTEM
SÄKERHET
ABS med panikbromsassistans 
Adaptiva förar- och passagerarkrockkuddar fram (passagerarkrockkudden kan kopplas ur)
Aktivt nödbromsningssystem panikbromsning  - ¤ *

Automatisk låsning av dörrar under körning
Centrallåsning av dörrar
Däckreparationssats
Däcktrycksövervakningssystem 
Dödavinkelnvarning  -  - *

Elektroniskt antisladdsystem, ESC med ASR
Filbytesvarning  -

ISOFIX-fästsystem på sidoplatserna bak
Mekaniskt barnlås på bakdörrarna
Nödreservhjul ¤ ¤ ¤

Pulsstyrd blinker
Sidokrockgardiner i huvudhöjd både fram och bak 
Sidokrockkuddar i bröstkorgshöjd fram 
Trafikskyltsavläsning med fortkörningsvarning  -

Trepunktsbälte bak på mittenplats
Varningslampa för ej fastspänt säkerhetsbälte

KÖRNING 
Anpassningsbar hastighetsmätare med 7" TFT skärm
Backkamera  -  - *

Dimstrålkastare med statiskt kurvljus  -

Elektronisk parkeringsbroms 
Farthållare/fartbegränsare 
Parkeringssensorer fram och bak  - *

Parkeringssensorer på sidan  -  - *

Program för Eco-körning
Starthjälp i backe 
Strålkastare med C-Shape varselljus med LED-teknik
Växlingsindikator

DESIGN
UTVÄNDIG DESIGN
Dörrhandtag i samma färg som karossen
Hasplåtar fram och bak i blankt Erbé-grått  -  -

Kromade fönsterlister
Kromade lister i dörrarnas nedre skydd  -

Kromade takrails  - *

Lättmetallfälgar 17" Aquila  - ¤

Lättmetallfälgar 19" Egeus  -  -

Plåtfälgar 16" med hjulsida "Pragma"  -  -

Metalliclack ¤ ¤ ¤

Strålkastare Full LED Pure Vision®  -  -

Svarta formsprutade hasplåtar fram och bak  -

Tonade sidorutor och bakruta  - *



Standardutrustning & tillval

LIFE ZEN BOSE
INVÄNDIG DESIGN
Läderklädsel i svart med elektriskt justerbar förarstol  -  - ¤

Läderratt  -

Ratt inställbar i höjd- och djupled 
Säte i konstläder och titansvart textil  -  -

Säten i konstläder och textil, svart med mörk ockra  - *  -

Säten i mörkgrå textil  -

Växelspaksknopp i läder

KOMFORT OCH MULTIMEDIA
KOMFORT
12-voltsuttag fram och på mittkonsolen till rad två 
Automatisk hel-/halvljus  -

Automatisk luftkonditionering med två zoner *

Elektriska fönsterhissar fram och bak
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar  - *

Elstyrda ytterbackspeglar med defroster
Fast glastak och backspegel med ljusavkännande glas  -  - ¤

Förarstol med höjdledsinställning
Förarstol med inställbart svankstöd  -

Infällbar nyckel med fjärrstyrt centrallås  -  -

Läslampa fram och bak
Manuell luftkonditionering  -  -

Mittarmstöd fram
Mittarmstöd med två mugghållare bak  - *

Regn- och ljussensor *

Tre nackskydd i baksätet
Trådlöst nyckelkort för låsning/start  -

MODULARITET
Baksäte 1/3 – 2/3  -

Baksäte 1/3 – 2/3 med Easy Break-funktion  - *

Lastgolv modulärt, m. läge för plant lastgolv eller utökad lastvolym samt avdelning  -

Fällbart samt höjdjusterbart passagerarsäte fram  - *

Ryggfickor på framstolarna

MULTIMEDIA
4 högtalare  -  -

6 högtalare  -  -

Bose® ljudsystem med 8 högtalare  -  -

Radio med DAB+, CD, Bluetooth®, röstigenkänning, USB- uttag samt AUX- uttag  -  -

Radio, CD, Bluetooth®, röstigenkänning, USB- uttag samt AUX- uttag  -  -

R-Link 2 infotainmentsystem: 7" adaptiv pekskärm, navigation med europakartor, DAB+, Bluetooth® m.m.  - ¤

PAKET
Adventurepaket: Takrails & mörktonade sidorutor och bakruta  - ¤

Citypaket: Parkeringssensorer fram och bak, elinfällbara backspeglar  - ¤

Klimatpaket: 2-zons klimatanläggning samt regn- & ljussensor ¤

Lastpaket: Fällbar passagerarstol fram, Easy brake-fällning av baksäte, mittarmstöd med två mugghållare bak &  
uppdaterad klädsel i mix av textil och konstläder  - ¤

Technopaket: Handsfreepakering, sidosensorer & backkamera (utöver sensorer fram & bak),  
dödavinkelvarning samt aktivt nödbromsningssystem (AEBS)  -  - ¤

 = Standard; ¤  = Tillval;   - = Ej tillgängligt;   * = Endast i paket.



Förfinad stil

Oumbärliga tillbehör

1.

2.

1. Stylingkit med side step och 
skärmbreddare.  Renault Kadjar med 
fotsteg och skärmbreddare som förstärker 
bilens muskulösa utseende samtidigt 
som de skyddar mot småskador i 
vardagen. 2. Light bar. Förstärk bilens 
look med en elegant och robust detalj. 
Dörrbelysningen underlättar sikten 
och gör det lättare att ta sig in i och ut 
ur bilen. 3. Sportpedaler i aluminium. 
Det måttanpassade pedalstället ger din 
upplevelse en extra sportig känsla och 
den halksäkra beläggningen ger det grepp 
som krävs. 4. Aluminiumfälg Jaipur 19". 
Antracitgråa fälgar med diamantlook 
som förenar dynamik med raffinemang. 
5. Aluminiumfälg Aquila med högblank 
svart finish 17". Renault Kadjar har 
en rad olika fälgar för att du ska kunna 
byta utseende på bilen efter humör.

3. 4.

5.



Tillvaron i bilen

Oumbärliga tillbehör

1. Lastgaller. Ser till att bagageutrymmet 
verkligen är skilt från kupén för större 
komfort. Praktiskt när du reser med 
husdjur. 2. Instegslist med belysning. 
Skyddar dörramen från småstötar och 
ger bilen en elegant och originell touch. 
3. DVD-spelare med två separata 
skärmar. Ett bärbart multimediautbud 
som gör resan ännu roligare.  
4. Skålad bagagerumsmatta. Anpassad 
efter måtten i bagageutrymmet och 
ett praktiskt tillbehör för dig som ofta 
transporterar föremål. Enkel att ta ur 
och tvätta vid behov. 5. Gummimatta. 
Ett vattentätt alternativ till textilmattan 
och som ger långvarigt skydd.3. 4. 5.

1. 2.



Din fritid

Oumbärliga tillbehör

1. Takbox. Genom att förena utseende, komfort och säker användning kan 
Renault erbjuda en stor serie takboxar i många olika färger och storlekar 
för skräddarsydd lastkapacitet. 2. Cykelhållare på dragkroken. Med plats 
för säker transport av upp till tre cyklar, där hållarna kan vickas och fällas 
ihop beroende på modell. 3. Infällbar dragkrok. Den syns inte när den inte 
används men är alltid redo att tas fram med hjälp av ett diskret handtag 
i bagageutrymmet. 4. Bagagerumsskydd EasyFlex. Det vattentäta och 
halksäkra skyddet passar perfekt in i bagageutrymmet. Kombination 
av matta och skydd som garanterar maximalt skydd utan att du måste 
kompromissa med sätenas modularitet. 5. Lasthållare i aluminium och 
skidhållare. Hållbara och säkra, lätta att montera. Godkända i City Crash Test.

4.

1. 2. 3.

5.

"Om du vill ha mer information, läs Kadjars 
tillbehörsbroschyr"



Renault – Mycket mer än bil 
du kör – vi finansierar
Renault billån
Du har valt din Renault. Nu är det dags att välja 
finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli 
Renaultägare. Vi hjälper dig att hitta en lösning som 
passar din ekonomi. Kontantinsats på 20% av bilens 
pris är allt du behöver betala för att köra hem i din 
nya bil. Betala kontant eller använd din gamla bil 
som inbyte. Med ett billån kan du låna mellan 10 000 
kronor och 80% av bilens pris. På en ny bil kan du 
återbetala lånat belopp i upp till 7 år.

Inga övriga avgifter
Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader 
så som avi- eller uppläggningsavgifter tillkommer.

Ränta
Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta 
kommer din kostnad att vara densamma under hela 
perioden. Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå upp 
och ner då den är kopplad till referensräntan Stibor 
90 dagar. Du kan när som helst byta från rörlig till 
fast ränta. Ytterligare ett alternativ är rörlig ränta 
med räntetak, då kan räntan bli max 2% högre än den 
aktuella räntan vid bilköpet.

Renault billeasing
Med Renault Billeasing kan du få en bilfinansiering 
anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 50% 
av momsen på leasinghyran. Du binder inte kapital, 
utan frigör investeringsresurser för annat i företaget. 
Enkelt att budgetera bilkostnaden. Dessutom får du 
förmånlig försäkring hos Renault Försäkring.

Renault försäkring –  
en skräddarsydd försäkring för dig 
som kör Renault
Renault Försäkring försäkrar bara Renault, inga andra 
bilar. Det betyder att de är experter på din bil och 
extra noga med att den alltid hanteras på bästa sätt. 
De vet också att din Renault mår bäst av att slippa 
främmande reservdelar. Därför garanterar de att din 
bil alltid repareras med Renault Originaldelar, så att 
den fortsätter vara lika dynamisk, säker och fransk 
som den dag den lämnade fabriken.

Renault service
Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett 
enkelt sätt att sköta din Renault. Att göra 
det på en auktoriserad Renaultverkstad, 
med Renaults originaldelar, ger dig både trygghet och 
garantier. Du vet att din Renault-tekniker utbildats 
på exakt den bilmodell du äger. Du vet att alla delar 
som monteras i din bil, vid service eller reparation, är 
perfekt anpassade för bästa funktion. Det kan gälla 
slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och 
godkänt redan innan det hamnar på din bil.

Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 
bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan 
avgifter, fri förtidslösen och möjlighet att välja rörlig 
ränta, räntetak eller fast ränta. Renault Försäkring 
som ger dig marknadens bästa försäkringsskydd 
och ett Volvokort med bra drivmedelsrabatt och 
kostnadsuppföljning via Min Sida på volvokort.com

 Fulltankad bil vid leverans 
 Service i 3 år med fri lånebil
 Finansiering med Renault Billån inkl 3 mån låneskydd
 Renault Försäkring 15% rabatt och eget självriskkonto



Renaulthandlarnas 7 kundlöften 

 - Kundlöfte 1: vi svarar på din internet- eller mailförfrågan inom 24 timmar.*

 - Kundlöfte 2: vi erbjuder dig att provköra en bil ur den modellserie du har valt,  

direkt eller senast inom 2 arbetsdagar.*

 - Kundlöfte 3: vi håller dig fortlöpande uppdaterad om status på din bilbeställning från order till 

leverans.*

 - Kundlöfte 4: vi återlämnar din bil från service på överenskommen tid enligt överenskommet pris.*

 - Kundlöfte 5: vi står för kostnaden om någon ej överenskommen åtgärd utförts på din bil.*

 - Kundlöfte 6: vi erbjuder alla personbilar ett års fri vägassistans när du utför din Renault original 

fullservice hos oss.*

 - Kundlöfte 7: vi ger prisgaranti på service mot uppvisande av offert från en icke auktoriserad verkstad 

på en identisk åtgärd.*

* Få mer information på www.Renault.Se, hos din renault-återförsäljare eller renaults kundservice





Generösa utrymmen, smart modularitet, rejäla förvaringsplatser – Renault Kadjar har massor av goda egenskaper. Den har dessutom systemet Easy Break, 
där du med hjälp av handtag i bagageutrymmet låser upp och fäller in baksätet 1/3–2/3 automatiskt. Tack vare att bagagerumsgolvet har två lägen kan man 
välja mellan ett högt läge med helt platt golv och ett lägre läge med lastvolymen 527 liter. Bagageutrymmet kan också delas upp i två eller tre utrymmen 
för smart och säker förvaring. Passagerarsätet kan förvandlas till ett bord för att underlätta transport av långa föremål, över 2,50 m. Förvaringsutrymmena 
håller samma höga klass – 30 liter fördelade över kupén förenklar livet ombord!

Mångsidig och praktisk







Stop watching, start living.
Renault KADJAR



*5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti.
Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträff ar först. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att  innehållet i den här broschyren ska vara korrekt och aktuellt vid 
trycktillfälle. Bildmaterialet är internationellt och kan därför avvika från vad som säljs på svensk marknad. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets 
kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätt en att  när som helst ändra specifi kationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. RENAULTs återförsäljare meddelas om dessa ändringar så snart 
som möjligt. Beroende på försäljningsland kan versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen, och 
kontrollera fordonet hos återförsäljare före köpet för att  säkerställa att  fordonets egenskaper, specifi kationer, utrustning och tillbehör motsvarar dina förväntningar. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan 
färgerna i den här broschyren avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Enligt lagen om upphovsrätt  är reproducering, oavsett  form eller medel, av hela eller delar av denna publikation inte tillåten 
utan föregående skrift liga godkännande från RENAULT.
Renault rekommenderar

Crédits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, J. Ludes, A. Bernier, O. Banet – Printed in EC – FEH1502SE – JUNI 2015
RENAULT NORDIC AB, ESBOGATAN 12, 164 75 KISTA, SVERIGE.

Förläng upplevelsen med Renault Kadjar: 
www.renault.se
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