
Renault KADJAR
Nya





Skapt för äventyr



Atletisk
Nya Renault KADJAR är alltigenom SUV. Den är 
stolt, kraftfull och redo för äventyr. Kylargrillen 
återspeglar bilens robusta karaktär med 
kromdetaljer och effektfull LED-inramning. 
Dimljusklustren baktill innebär extra trygghet 
för både dig och dina medtrafikanter. Damm, 
dis, dimma eller duggregn – inget kan stoppa dig 
nu! Hasplåtar både fram och bak och 19-tums 
lättmetallfälgar ger de perfekta förutsättningarna 
för att lämna stadens jämna asfaltslunk och ge 
sig ut på nya spännande vägar. Taket kröns av 
en hajfensantenn som förenar aerodynamik och 
stilrenhet.







Komforten först
Utforska alla aspekter av interiör komfort i din nya 
crossover. Modern inredning, perfekt ergonomi, 
ny klädsel och kromade detaljer – här finns allt 
för att du ska kunna njuta av vartenda ögonblick. 
När du tar plats bakom ratten i din SUV känner du 
genast att du är beredd att tackla alla utmaningar 
resan kan erbjuda. Instrumentbrädan har fått 
nytt utseende och mittkonsolen försetts med 
effektfull bakgrundsbelysning. Dessa och många 
andra välgenomtänkta detaljer öppnar sinnet för 
nya upplevelser.



Redo för äventyr







Redo för allt
Nya Renault KADJAR klarar även den tuffaste 
terrängen briljant. Den är alltid redo och anpassar 
sig efter rådande körförhållanden. Dessutom ger 
den dig möjlighet att ställa om mellan 2- och 
4-hjulsdrift* genom att ställa ratten i ett av tre 
lägen: 2WD, Lock eller Auto. Förhöjd markfrigång, 
kromade sidoskyddslister och hasplåtar både 
fram och bak gör att den klarar allt från leriga 
skogsvägar till torr asfalt med samma självklarhet. 
Garanterat en komfortabel upplevelse…

Smidig ratt för 2W/4W 
Allt du behöver göra för att anpassa drivningen 
efter körförhållandena är att vrida på ratten.  
Välj mellan tre olika lägen:

-  2WD: framhjulsdrift
-  Lock: konstant fyrhjulsdrift
-  Auto: automatisk omställning mellan två- och 

fyrhjulsdrift utifrån aktuella körförhållanden

*Lanseras under 2019 och endast i kombination med 
dieselmotorer.





Anpassningsbar
De stora fria ytorna finns även på insidan av nya 
Renault KADJAR. Genom ett enkelt handgrepp 
fäller du ner baksätet och ryggstödet till 
passagerarstolen fram för att få en stor och 
jämn lastyta som dessutom blir ännu lättare att 
använda om du placerar bagagerummets golv i 
det övre läget. Sedan är det bara att lasta in cykel, 
ryggsäckar, campingutrustning och allt annat du 
behöver för en aktiv fritid. Även passagerarna har 
fått en ännu högre komfortnivå: större mugghållare 
fram, AC-munstycken och USB-uttag bak gör att 
de kan njuta av resan i fulla drag. Själv sitter du 
bekvämt i din eluppvärmda förarstol med justerbar 
sittdyna och flyttbart armstöd, redo att ta dig an 
alla väder och alla vägunderlag. Äventyr i all ära, 
men man vill ju inte behöva offra komforten!





En hjälpande hand på 
vägen
Dina äventyr ska naturligtvis erbjuda spänning och 
intensiva upplevelser, men på vägen ska du känna 
dig fullkomligt trygg. Därför vakar två kameror,  
12 sensorer och en radar hela tiden över dig. 
Råkar du köra över heldragen eller streckad linje 
utan att blinka? Då ger indikatorn för körfältsbyte 
dig chansen att hamna rätt igen. Kör du fortare 
än hastighetsgränsen på vägskyltarna tillåter? 
Fortkörningsvarnaren påminner dig. Vill du parkera 
mellan två bilar men är osäker på om du får plats? 
Easy Park Assist tar över och parkerar helt utan din 
hjälp. Du kan alltid lita på att nya Renault KADJAR 
ger dig en lugnare och behagligare biltillvaro.



Starka känslor
Alla vägar är öppna för dig. Prestanda och 
körglädje är i fokus för nya bensinmotorn  
TCe 160 GPF. En mycket pigg motor som ger 
kraftfulla accelerationer oavsett varvtal. Effekten 
ligger på 160 hk och motorn kan kombineras 
med en manuell sexväxlad låda eller en sjuväxlad 
automatlåda med dubbelkoppling. Även till 140 hk-
versionen, TCe 140 GPF, går det att välja mellan 
manuell sexväxlad låda eller sjuväxlad automatlåda 
med dubbelkoppling för en perfekt kombination 
av körglädje och komfort. Men den här lösningen 
kan du njuta av din nya Renault KADJAR utan att 
oroa dig för bränsleförbrukningen.
Motorn Blue dCi 115 har en overboost-funktion 
som ger större kraft och mer vridmoment vid 
acceleration; perfekt när man behöver tackla 
tuffa terränger.
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CARLAB Chromo zone

Blå "Iron" (ME)

Röd "Flamme" (ME) Blå "Cosmos" (ME)

Grön "Oural" (ME)

ME :Metalliclack. S : Solid lack



Vit "Glacier" (S)

Grå "Highland" (ME)Vit "Nacré" (ME)

Svart "Étoile" (ME)Grå "Titanium" (ME)



CARLAB Kreativ verkstad

Säkerhet och körning
ABS

Utvändig design

Invändig design

Komfort

Multimedia
®
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Invändig design
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CARLAB Kreativ verkstad

Säkerhet och körning

Utvändig design

Invändig design

Komfort

Multimedia
®

E3 BOSE®



Utvändig design

Invändig design
®

Komfort

Multimedia
®

E4 BLACK EDITION



CARLAB Interiör

Svart tygklädsel

Svart tygklädsel med blå sömmarAlcantara klädsel med röda sömmar



Svart tygklädsel med mönster

Ljus läderklädsel

Mörk läderklädsel

Svart tygklädsel Bose®



CARLAB Fälgar

Pragma 16”

Evado 17”

Egeus diamantlook 19”
Classic Yohan 19”

Aquilla diamantlook 17”

Aquilla 17”

Fleuron diamantlook 18” Bandana diamantlook 19”



CARLAB Mått



CARLAB Utrustning och tillval
LIFE ZEN BOSE® Black Edition

SÄKERHET OCH FÖRARSTÖDSYSTEM
SÄKERHET
ABS med panikbromsassistans 
Adaptiva förar- och passagerarkrockkuddar fram (passagerarkrockkudden kan kopplas ur)
Sidokrockkuddar som skyddar bäcken/bröstkorg på förar- och passagerarplats fram 
Sidokrockgardiner i huvudhöjd både fram och bak 
Varning vid körfältsavvikelse -
Fortkörningsvarnare -
Trepunktsbälte bak på mittenplats
Pulsstyrd blinker
Automatisk låsning av dörrar och luckor under körning
Centrallåsning av dörrar och luckor
Mekanisk låsning av bakdörrarna
Elektroniskt antisladdsystem, ESC med ASR
Varning för föremål i döda vinkeln - - ¤ ¤
Aktiv panikbromsning -
Däckreparationssats
Förberedd för larm 
Igenkänning av vägskyltar -
Nödhjul ¤ ¤ ¤ ¤
Isofix-fästen på sidoplatserna bak
Däcktrycksövervakningssystem -
Varningslampa för ej fastspänt säkerhetsbälte

KÖRNING 
Starthjälp i backe 
Parkeringsassistans bak -
Parkeringsassistans fram -
Parkeringsassistans i sidled - - ¤ ¤
Backkamera (inkl. parkeringsassistans fram/bak) - -
Extended Grip + allvädersdäck + lättmetallfälgar 17” Aquila - ¤ - -
Automatisk parkeringsbroms 
Växlingsindikator
TFT-instrument i färg på 7” och med lysdioder för temperatur- och bränslenivåmätare
Program för Eco-läge
Dimstrålkastare - - -
Dimstrålkastare med LED - -
Strålkastare med inbyggda varselljus
Farthållare/fartbegränsare 

DESIGN
UTVÄNDIG DESIGN
Hajfensantenn -
Kromade längsgående takbågar - ¤
Kromade fönsterlister
Kromade infällningar i dörrskydden nedtill - ¤
Kromad kylargrill - -
16-tums fälgar med navkapslar ¤ - -
Lättmetallfälgar 17” Aquila ¤ - -
Lättmetallfälgar 17” Aquila i diamantlook - ¤ - -
Lättmetallfälgar 17” Evado - ¤ - -
Lättmetallfälgar 18” Fleuron i diamantlook - ¤ - -
Lättmetallfälgar 19” Bandana - - -
Lättmetallfälgar 19” Egeus - - -
Lättmetallfälgar 19” Classic i diamantlook - ¤ - -
Hjulhus och främre och bakre stötfångare i formsprutad plast
Metallic-lack ¤ ¤ ¤ ¤
Speciell Metallic-lack ¤ ¤ ¤ ¤
Dörrhandtag i samma färg som karossen
Strålkastare Full LED Pure Vision - -



LIFE ZEN BOSE® Black Edition
Hasplåtar fram och bak i saturnusgrått - - - -
Hasplåtar fram och bak adamantium-grått - -
Svarta formgjutna hasplåtar fram och bak - -
Tonade sidorutor och bakruta - ¤

INVÄNDIG DESIGN
Läderpaketet* (läderklädsel + framsäten med värme + elektriskt inställbara framsäten) - - ¤ -
Växelspaksknopp i läder*
Säten i mörkgrå textil ¤ -
Säten i konstläder och textil, svart med mörkt blått - - - -
Säten i konstläder och textil, svart Titane - ¤ - -
Lädersäten* i mörkgrått - - ¤ -
Lädersäten* i ljusgrått - - ¤ -
Säten i konstläder och textil, svart Bose® - - -
Alcantara-säten - - -
Golvmattor
Läderratt * som är inställbar i höjd- och djupled - -
Nappaläderratt * som är inställbar i höjd- och djupled - -
Läderratt i nappa* med röda highlights, inställbar i höjdled - - -

KOMFORT OCH MULTIMEDIA
KOMFORT
Skjutbart mittarmstöd fram
Främre nackskydd som går att ställa in i höjdled
Tre nackskydd bak som går att ställa in i höjdled
Regn- och ljussensor (tänder halvljusetautomatiskt, sätter igång och anpassar vindrutetorkarnas hastighet) ¤ ¤
Renault handsfree-kort för upplåsning/start -
Infällbar nyckel med tre knappar - - -
Automatisk luftkonditionering med två zoner ¤
Ventilationsmunstycken för AC i baksätet ¤
Manuell luftkonditionering och kupéfilter/ventilationsmunstycken i den bakre delen av kupén - -
Automatisk styrning av helljusen -
Automatisk fjärrlåsning när föraren lämnar bilen -
Belysning i handskfacket
Fyra elstyrda impulsfönsterhissar
12-voltsuttag fram och på mittkonsolen bak
Förarstol med inställbart svankstöd -
Elstyrda ytterbackspeglar med defroster
Elektriska, uppvärmda ytterbackspeglar -
Automatiskt fällbara ytterbackspeglar -
Förarstol med höjdledsinställning
Justering av sittdynans längd på stolarna fram - -
Läslampa fram och bak
Fast glastak och backspegel med ljusavkännande glas - ¤ ¤ ¤

MODULARITET
Baksäte 1/3–2/3 - -
Baksäte 1/3–2/3 med Easy Break-funktion - ¤
Uppdelningsbart bagageutrymme -
Passagerarstolen kan fällas ner till bordsläge och justeras i höjdled - -
Ryggfickor på framstolarna

MULTIMEDIA
Bose® Sound System - -
Fyra högtalare
Radio, CD MP3, Bluetooth®, röstigenkänning, USB-uttag och teleplugg - -
Paketet R-LINK 2 (Multimediasystemet R-LINK 2 + förberett för online-tjänster) -
Navigation (Europakartor) - ¤

= standard, ¤  = tillval,  - = ej tillgängligt. *Nötläder. Sätets framparti, sittdyna, ryggstöd, nackskydd fram och sidoförstärkningar är klädda helt i färgat narvläder/kalvläder. Övriga delar är klädda med behandlad textil.



CARLAB Teknisk data

TCe 140 GPF TCe 140 EDC GPF TCe 160 EDC GPF

MOTOR
Bränsle Bensin Bensin Bensin
Administrativ effekt (HK) 8 7 9
Max. effekt kW CEE (hk) vid varvtal på (varv/min) 103/- 103/- 117/-
Maximalt vridmoment i Nm CEE (kgm) vid ett varvtal på (varv/min) 240/1 600 240/1 600 260/1 750
Insprutningstyp Direkt Direkt Direkt
Cylindervolym (cm3) 1 332 1 332 1 332
Antal cylindrar/ventiler 4/16 4/16 4/16
Avgasreningsnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Partikelfilter Ja Ja Ja
Stop & Start(1) Ja Ja Ja

PRESTANDA
Max. hastighet (km/h)/0–100 km/h (s) 203/10,4 203/9,6 210/9,3
400 m/1 000 m från stillastående (s) 17,3/30,9 17,1/30,8 16,7/29,8
Acceleration: 80 km/h–120 km/h (s) på fyrans/femmans växel 8,1/10,7 7,6 6,9

VÄXELLÅDA OCH DRIVNING
Växellådstyp/antal växlar Manuell/6 Automat/7 Automat/7

STYRNING
Styrning Elservo Elservo Elservo
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 10,72 10,72 10,72

FORDONSSPECIFIKATIONER
Aerodynamisk SCx 0,812 0,812 0,812

BROMSSYSTEM
Fram: ventilerade skivor, diameter (mm)  296x26 296x26 296x26
Bak: solida skivor, diameter (mm) 290x13 290x13 290x13

HJUL OCH DÄCK
Standarddäckstorlek 215/60 R17 96 H 215/60 R17 96 H 225/45 R19 96H

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP(2)

Godkännandeprotokoll NEDC/WLTP NEDC/WLTP NEDC/WLTP
ECO-läge Ja Ja Ja
Bränsletankens volym (l) 55 55 55
Volym AdBlue®-behållare(3) (l) - - -
CO2-utsläpp (g/km) 134–136/144 131–135/148-153 131–135/153
Blandad körning (l/100 km) 5,9–6/6,4 5,5–5,7/6,5-6,7 5,5–5,7/6,8
Stadskörning (l/100 km) 7,4–7,5 6,6–6,8 6,9–6,8
Landsvägskörning (l/100 km) 5–5,1 4,9–5,1 4,7–5,1

VIKT OCH VOLYM
Vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg) 1 442 1 471 1 471
Bilens maximaltågvikt (kg) 3 389 3 418 3 418
Godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg) 1 889 1 918 1 918
Nyttolast(4) (kg) 2 864 2 864 2 864
Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg) 1 500/700 1 500/700 1 500/700
(1) Bilens startmotor och batteri har anpassats för användning av Stop & Start-systemet. (2) Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. 
De angivna värdena är framtagna från test enligt NEDC-testcykeln eller från WLTP-testcykeln, som har omräknats till NEDC-värden. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, hjulstorlek, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus 
Malus lagstiftningen se www.renault.se. (3) Bränsle- och AdBlue®-förbrukningen vid faktisk användning beror förstås också på användningsförhållanden, utrustning, förarens körsätt och på hur tungt lastad bilen är. (4) Den angivna nyttolasten gäller för lägsta utrustningsnivå.



Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC

MOTOR
Bränsle Diesel Diesel
Administrativ effekt (HK) 6 6
Max. effekt kW CEE (hk) vid varvtal på (varv/min) 85 (115)/3 750 85 (115)/3 750
Maximalt vridmoment i Nm CEE (kgm) vid ett varvtal på (varv/min) 260/2 000 260/2 000
Insprutningstyp COMMON RAIL COMMON RAIL
Cylindervolym (cm3) 1 461 1 461
Antal cylindrar/ventiler 4/8 4/8
Avgasreningsnorm Euro 6 Euro 6
Partikelfilter ja ja
Stop & Start(1) Ja Ja

PRESTANDA
Max. hastighet (km/h)/0–100 km/h (s) 189/11,7 189/11,7
400 m/1 000 m från stillastående (s) 18,3/33,5 18,3/33,5
Acceleration: 80 km/h–120 km/h (s) på fyrans/femmans växel 8,9/11,4 9,5

VÄXELLÅDA OCH DRIVNING
Växellådstyp/antal växlar Manuell/6 Automatisk/6

STYRNING
Styrning Elservo Elservo
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 10,72 10,72

FORDONSSPECIFIKATIONER
Aerodynamisk SCx 0,832 0,832

BROMSSYSTEM
Fram: ventilerade skivor, diameter (mm)  296x26 296x26
Bak: solida skivor, diameter (mm) 290x13 290x13

HJUL OCH DÄCK
Standarddäckstorlek 215/60 R17 96 H 215/60 R17 96 H

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP(2)

Godkännandeprotokoll NEDC/WLTP NEDC/WLTP
ECO-läge Ja Ja
Bränsletankens volym (l) 55 55
Volym AdBlue®-behållare(3) (l) 14 14
CO2–utsläpp (g/km) 113–117/131 113–117/131
Blandad körning (l/100 km) 4,3–4,5/4,8 4,2–4,4/4,9-5,1
Stadskörning (l/100 km) 4,9–5,1 4,9–5,1
Landsvägskörning (l/100 km) 4–4,1 4–4,1

VIKT OCH VOLYM
Vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg) 1 531 1 547
Bilens maximaltågvikt (kg) 3 328 3 344
Godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg) 1 978 1 994
Nyttolast(4) (kg) 2 864 2 864
Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg) 1 350/750 1 350/750
(1) Bilens startmotor och batteri har anpassats för användning av Stop & Start-systemet. (2) Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. 
De angivna värdena är framtagna från test enligt NEDC-testcykeln eller från WLTP-testcykeln, som har omräknats till NEDC-värden. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, hjulstorlek, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus 
Malus lagstiftningen se www.renault.se. (3) Bränsle- och AdBlue®-förbrukningen vid faktisk användning beror förstås också på användningsförhållanden, utrustning, förarens körsätt och på hur tungt lastad bilen är. (4) Den angivna nyttolasten gäller för lägsta utrustningsnivå.



CARLAB Tillbehör

1.



1. Förstärk det kaxiga draget hos din SUV med tillbehör 
som 18-tums Metall fälgar, "Iron" blå centerkåpa, 
skärmbreddare som skyddar karossen eller varför 
inte kromade och matta backspegelkåpor… Tänk 
också lite extra på komforten och välj till sidesteps 
med halkskyddsbeläggning. Praktiskt när du ger dig 
ut i vildare terräng!

2. Ta med dig cykeln på helgutflykten eller sätt ett 
släp på den infällbara dragkroken. När du har fällt in 
dragkroken igen syns den inte alls och din nya Renault 
KADJAR är lika snygg och stilren som vanligt. (det går 
även att välja en klassisk dragkrok eller avtagbar 
dragkrok som demonteras utan verktyg.)

3. För att du ska kunna frakta allt du vill ha med dig, 
oavsett väder och vägunderlag finns bagagerumsskyddet 
EasyFlex. Ett modulärt, halkfritt och vattentätt skydd 
som täcker hela lastutrymmet. För att skydda kupén 
kan du välja mellan en rad olika mattor i både gummi 
och textil.

4 & 5. Åk ut till stugan eller stick iväg och campa 
över helgen, utan att behöva avstå från vardagens 
bekvämligheter: ställ termosen på den avtagbara hyllan 
eller ladda din smartphone med induktionsladdaren så 
att du behåller kontakten med yttervärlden oavsett hur 
långt du åker och hur länge du stannar borta.

2.

4.

3.

5.



CARLAB Kvalitet

Kvalitet som känns
Eftersom ratten är det viktigaste har våra kunder 
fått vara med och testa våra narvläder. Allt för att 
ratten ska kännas len och skön att hålla i.

Kvalitet som hörs
Våra manöverknappar är en kombination av 
avancerad teknik och en strävan att involvera alla 
sinnen: syn, känsel och hörsel. För en känsla av 
precision.

Bilar byggda för att hålla
Nya Kadjar är på allvar anpassad efter en tillvaro utanför de stora vägarna, med utrustning som har testats minutiöst. Förutom alla 
kontroller i labbets testbänkar har den fått visa vad den går för i en lång rad andra test:

Mer än 15 000 mils körning på provbana, även under extrema förhållanden: i sträng kyla, pressande hetta, skyfall, på dåligt underhållna 
grusvägar…
Mer än 30 000 mil utomhus, i alla typer av klimat.
40 000 timmars testkörning av nya motorn TCe 140/160

Kvalitet som syns
Förutom den omarbetade karossdesignen och de 
integrerade ljusen har även stor omsorg ägnats 
åt valet och tillverkningen av olika material.  
Målet är att skapa en harmonisk helhet av färger, 
ljus och texturer.

”Hela vägen, från de första skisserna i våra designstudios, till dess bilarna kommer ut på marknaden, och 
däremellan tillverkningsfasen, fungerar jakten på kvalitet som vår ledstjärna.”

Laurens van den Acker – Designchef – Renault-koncernen



CARLAB Service

Vi finns här vid din sida och hjälper dig genom hela din Renault 
affär: från erbjudandet till offerter, serviceavtal, försäkring och 
assistans. Vi erbjuder även ett nytt koncept ”My Renault”.  
Ta del av våra snabba lösningar, skräddarsydda för dina behov.

Ta första steget
Hitta all information du behöver:
 - På våran webbplats kan du ta del av erbjudanden på 
produkter / tjänster / se finansieringsalternativ eller boka  
en provkörning...

 - I vårt återförsäljarnätverk kan du träffa både försäljare och 
verkstadspersonal

Renault Service, 100% täckt 
Förutse det oväntade tack vare förlängd garanti, försäkring och 
Renault assistans som alltid står till ditt förfogande.

Renault Service, underhåll utan oro
Med Renault Servicepaket eller Renault Serviceavtal får du ett 
fulltäckande erbjudande skräddarsytt för dina behov.

MY Renault, en partner i vardagen
Få din egen. personlig webbsida med råd, erbjudanden,  
unika erbjudanden, påminnelse om service och underhåll, 
bokade möten m.m...

Tillbehör, skräddarsy din Renault
Ett stort utbud av tillbehör som gör din bil mer attraktiv,  
mer praktisk och bekväm, allt för att den ska bli personlig  
just för dig och dina behov.

Renault vid din sida





Komfort genom alla äventyr
Nya Renault KADJAR



Upplev nya Renault Kadjar
på www.renault.se

5 års nybilsgaranti, som 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 somsäljs på svensk marknad. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för 
företagets kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULTsig 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. Beroendepå 
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 färgernai 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 föregåendeskrift  liga godkännande från RENAULT.

Foto : U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Gett y Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EU – KPH20120SE– Januari 2020.
RENAULT NORDIC AB, ESBOGATAN 12, 164 75 KISTA, SVERIGE.

Renault rekommenderar 
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