Renault KADJAR

Harekete geçmeye
cesaret et
Yola çıkmanın tam zamanı. Her zaman hayal ettğn
fakat br türlü gerçekleştremedğn her şey çn şu an
en doğru zaman.
Renault Kadjar’ın dreksyonuna geç ve farklı yolları,
yen ufukları keşfet.
Renault Kadjar, cesur ve güçlü, dnamk hatları, özenle
tasarlanmış ızgarası ve dern bakışlarıyla, sennle
bütünleşmek çn tasarlandı.
Seyahat günlüğüne br sayfa daha eklemek çn senden
br şaret beklyor. Hayd! br maceraperest, br savaşçı
ya da br kahraman...
Km olmak stersen o’sun. Sen, kend hayatının başrol
oyuncususun. Renault Kadjar dünyasına hoşgeldn!

Güçlü
karakter
Gövdeyi saran arka stoplar, gündüz farları
üzerinde « C » şeklinde LED ışık imzası,
17" ve 19" alüminyum alaşımlı jantlar…
Kadjar kendini seçkinlikle gözler önüne
seriyor, yenilikçi ışıklı led imzasından gurur
duyuyor.

Tam Özgürlük
#CesurYaşa
Renault Kadjar yeni yolları keşfetmek için senden yalnızca
bir işaret bekliyor. 4x4 moduna geç ve nefes kesici
manzaraları keşfetmek için yola çık.
200mm zemin yüksekliği, alüminyum tavan barları, yan
korumaları, ön ve arka tampon alt koruma plakalarıyla
Kadjar özgürlüğe macera katıyor.

Şehir içinde macera
#SınırlarınıZorla
Energy dCi 110 motoru, Stop & Start sistemi, düşük
tüketim ve CO2 emisyonlarıyla (99 g CO2/km*) Renault
Kadjar, şehir hayatına da uyum sağlamayı biliyor.
Onunla şehirde bile heyecan dorukta!
* Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları standart ve yasal bir metoda
göre onaylanmıştır.

Daha çok yol, daha çok konfor

Kendi macerana rahat rahat atılman için her detay Kadjar tarafından düşünüldü. Panoramik cam tavanla birlikte aydınlık geniş iç mekân daha da geniş
görünüyor. Çift dikişli döşemeler, bedeni saran koltuklar, yumuşak dokunuşlu kokpit, yüksek ve geniş orta konsol, krom çerçeveli sayaçlar ve vites kolu, heyecan
dolu hikayelere zerafet katıyor.
Haydi! Arkana yaslan ve bu keyfi keşfet.

Renault Kadjar ile
yeni maceralara
doğru yola çıkın
Yeni SUV’unuzun direksiyonunda farklı yolları, başka
ufukları keşfedin. Güvenli, internet bağlantılı ve dost
Renault Kadjar ezber bozuyor : Verimli motorları, çok
sayıda sürüş yardım sistemleri, konforlu ve aydınlık
iç mekânı, akıllı modülerliği onu şehir dışına kaçışlar
için ideal bir yol arkadaşı yapıyor.

Her yol koşuluna uygun
Gerçek bir SUV deneyimi yaşatan Renault Kadjar, her yolun hakkını veriyor. Bunu yaparken de yüksek zemin yüksekliği ve 4x4, ve 4x2 çekiş sistemlerine güveniyor.

4x4 aktarma *. Bilmediğin yollarda, yeni maceralar peşindesin. Kadjar’ın sana
en uygun yol arkadaşı olabilmesi için tek yapman gereken düğmeyi çevirmek
ve macerana uygun modu seçmek.
- 2WD : Kadjar sana şehir içinde de en uygun şeçeneği sunuyor. Bu modda
Kadjar, sadece ön tekerlerden çekişli moda geçiyor. Şehir içindeki yolculuklarda
yakıt tüketimini en düşük seviyeye getiriyor.
- Auto : Sen yeni yolları keşfetmenin heyecanını yaşarken kontrolü Kadjar
ele alıyor. Sen heyecanı iliklerine kadar yaşarken o senin yerine ön ve arka
tekerleklerin arasındaki güç dağılımını yol durumuna göre otomatik ayarlıyor.
Çekiş ve güvenliği en uygun seviyede tutuyor.
* 4x4 aktarma Energy 1.6 dCi 130 motor ile mevcuttur.

Her yola gücü yeten motorlar
Bir motorun sadece güçlü performansa sahip olması yetmez. Aynı zamanda güvenilir, ekonomik ve çevre dostu olması gerekiyor. Bu yüzden, Kadjar’daki her
motor frenajda enerjisini geri kazanan Stop & Start sistemiyle donatıldı. Verimlilik ve tüketim düzeylerinde örnek seviyelere ulaşması için sürtünmeleri azaltıldı,
son teknoloji enjeksiyon sistemleri entegre edildi ve downsizing uygulandı. Tüm bunlar sürüş keyﬁnden ödün vermeden her yolun üstesinden gelebilmen
için seni bekliyor.

Energy dCi 110
Sürüş konforu

Energy dCi 130
Sürüş keyﬁ

Macera arayışını yoğun günlük yaşamıyla
birleştirenler için etkin performanslı dCi 110hp
motor birebir. Sürtünmeleri azaltarak verimliliği
en üst noktaya çıkaran çelik pistonlar bu motorda
ilk kez kullanıldı. 6 ileri manuel vites kutusu ve 6
ileri çift kavramalı EDC otomatik vites kutusu
ile eşleşen dCi 110 hp motor ile Kadjar, tasarruf
ederken sürüş keyﬁnden ödün vermeyen bir
performansa ulaştı.
Tüm bunların sonucundaki etkinliği ise dikkat çekici:
99g CO2/km* ve 3,8 l/100 km*

Hem şehrin içindesin, hem de dışında... Bir
bakmışsın otoyoldasın, bir bakmışsın engebeli
bir dağ yolunda... Sana senin gibi çok yönlü ve
yüksek performanslı bir motor gerek. Renault
mühendislerinin tüm uzmanlığının yansıdığı bu
motorda randıman ve performans, sürüş keyﬁ ve
düşük tüketim oranlarıyla birleşiyor. 4x4 seçeneği
ile sunulan bu motorla heyecanı da 4 kat artırmaya
var mısın?

* Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları standart ve yasal metoda
göre onaylanmıştır.

EDC Vites,
Konfor, ekonomi ve teknolojinin uyumu

Energy TCe 130
Esneklik ve kontrol
Güçlü motorların çok yaktığı devriler eskide kaldı.
Düşük devirlerden itibaren esnek ve reaktif olan
bu benzinli motor, Energy TCe 130 turbosu ile
yüksek performansı kontrollü tüketimle birlikte
sunuyor. Özellikle ikinci ve üçüncü viteslerde ara
hızlanmaları iyileştirmek için turboyu daha hızlı ve
daha sık devreye sokan overboost fonksiyonuyla
fark yaratıyor.

Dinamik ve esnek EDC vites kutusu, her yeni yolun koşullarını karşılamak için göreve hazır. 6 ve 7 ileri çift
kavramalı otomatik vites kutusu, esnek ve darbesiz vites geçişlerinin garanticisi. Manuel vites kutusuyla
aynı yakıt tüketimine sahip EDC vites, Energy dCi 110 ve Energy TCE 130 versiyonunda rahat ve keyiﬂi
bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kadjar’dan ileri sürüş konforu ve
güvenliği için tam destek
Her yeni macerada Kadjar’ı nasıl kullanacağına değil, heyecanını nasıl yaşayacağına odaklan. Kadjar senin yerine her şeyi düşünür.
Sürüşünü kolaylaştırır, hızını ayarlar, şeritini sabitler, kör noktaları kontrol eder, park etmeni kolaylaştırır, traﬁk durumuna göre kısa/
uzun farları ayarlar.
Haydi sen macerayı sonuna kadar yaşa, gerisini Kadjar’a bırak!

Eller Serbest Park Sistemi
Park etmekle uğraşacak zamanın yok mu? Park manevraları Eller Serbest Park Sistemi ile
hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sistem park edilmek istenen alanı değerlendirir ve yapılacak
manevrayı belirler. Şimdi direksiyonu ona bırak ve kolayca park etmenin tadını çıkar.

360° Park Destek Sistemi
Park etmek sürüşün en zevkli kısmı mı diyorsun? 360° Park Destek Sistemi ile Kadjar senin
için etrafını 360° derece kontrol eder, böylece manevralarını hem daha kolay, hem de daha
güvenli şekilde yapabilirsin.

Aktif acil fren destek sistemi
Her macera biraz tehlike barındırır. Kadjar bu riskleri en aza düşürmek için çalışır.
Mesela; öndeki araca çarpışma riski oluşturacak kadar yakınlaşıldığında, aktif acil fren
destek sistemi sürücüyü uyarır. Sürücünün tepkisi olmaz ya da yetersiz kalırsa olası bir
çarpışmadan sakınmak ya da sonuçlarını hafifletmek için frenleri otomatik olarak devreye
sokar. Kadjar’da korkutucu heyecanlara yer yok!

Kör nokta uyarı sistemi
Kendini yeni yolları keşfetme heyecanına kaptırdın, gözün maceradan başka bir şey görmüyor.
Önemli değil, Kadjar senin göremediğini de görür. Kör nokta bölgesine giren bir aracın
varlığını algılar ve ön sol ya da sağ dikiz aynasındaki ışıklı sinyal yardımıyla seni uyarır.
Kadjar’la gördüğünün ötesini de keşfetmeye hazır mısın?

Macerayla
bağlantını koparma
Renault R-Link 2 multimedya sistemiyle online bir sürüş
deneyimi yaşa. Sezgisel, ergonomik ve dokunmatik 7”
büyüklüğündeki ekranıyla kullanımı çok kolay. Tıpkı bir
tablet gibi, tıklayarak ya da kaydırarak istediğin menüye
girebilir ve zoom yapabilirsin. İstersen kişiselleştirerek
favori fonksiyonlara kolay erişim sağlayabilir, 6 farklı
kullanıcı profilini belleğe alabilirsin. Bir tıkla, kendi kişisel
internet tarayıcısı, multimedya ayarlarını, sürüş yardım
sistemlerinin aktivasyonu veya “kendi” gösterge paneli
ambiyansını seçebilirsin.
İnternet bağlantılı R-Link 2 multimedya sistemi, R-Link
Store ve otomobil kullanımına yönelik uygulamalara
erişim sağlar.
Sesli komut fonksiyonlu R-Link 2, Kadjar içindeki yaşamı
düzenliyor, internet bağlantılı ve kişiselleştirilmiş
sürüşün tüm avantajlarını sunuyor.

Pratik keşifler
Kadjar maceraya daha çok yer açıyor. Tüm araç içi alanları cömertçe kullandırarak, akıllı modülerlik ve yüksek eşya yerleştirme kapasitesi sunuyor. Easy Break
sistemiyle koltuklar tek hareketle katlanıyor. Bagaj tamamen düz bir taban sunan yüksek pozisyon ve 527 litrelik yükleme hacmi oluşturan alçak pozisyon
olmak üzere 2 ayrı seçenekle genişliyor. Aynı zamanda bagaj, eşyaları pratik ve korunaklı bir şekilde yerleştirmek için iki veya üç bölüme ayrılabiliyor. Ön yolcu
koltuğu ise 2,50 m’nin üzerinde uzun eşyaların taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla yatırılıp düz bir tablete dönüşebiliyor. Kabin içindeki eşya saklama birimleri
ise 30 litrelik hacmiyle keşfedilecek yeni alanlar yaratıyor.

CARLAB
CHROMO ZONE / Kadjar'ın renk paleti
YARATICI ATÖLYE / İç ambiyanslar
EKİPMANLAR VE OPSİYONLAR / Kapsamlı liste
ÖZGÜR YOL / Motor seçenekleri
BOYUTLAR / Hacim ve daha fazlası
TEMEL AKSESUARLAR / Tarza imza atan ekipmanlar

Chromo zone

SEDEF BEYAZ (M)*

PLATİN GRİ (M)

TİTANİUM GRİ (M)

YILDIZ SİYAH (M)

COSMO MAVİ (M)

ALEV KIRMIZI (M)*

KUM BEJİ (M)

CAPUCCINO KAHVE (M)

M : Metalik
* Özel vernik kullanılmıştır.

Yaratıcı Atölye
TOUCH

17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar

TASARIM
• Krom cam çerçeveleri
• 17" Alüminyum alaşımlı jantlar
• Gövde rengi kapı kolları
• Yan aynaya entegre LED sinyaller
• LED arka farlar
• Deri direksiyon simidi
SÜRÜŞ
• Eller serbest Renault Card sistemi
• Vites değişim göstergesi
• 7" TFT renkli LED gösterge ekranı
• Eco sürüş modu

KONFOR
• Manuel klima
• Elektrikli park freni
• Elektrikli, ısıtmalı ve elektrikli katlanan
dış dikiz aynaları
• Elektrikli ön ve arka camlar
• Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
• Arka koltuk sırtlığı 1/3 - 2/3 katlanma
özelliği

MULTİMEDYA
• Radyo MP3 çalar direksiyondan
kumandalı müzik sistemi
• Bluetooth® ve USB bağlantısı
GÜVENLİK VE SÜRÜŞE YARDIMCI
SİSTEMLER
• Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS)
• Elektronik Denge Programı (ESC)
• Elektronik Patinaj Önleme Sistemi
(ASR)
• Acil Fren Destek Sistemi (AFU)
• Ön, yan ve perde hava yastıkları
• Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)
• Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)
• Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill
Holder)
• Arka park sensörü
• Viraj aydınlatmalı ön sis farları
• C şeklinde LED gündüz farları

Yaratıcı Atölye
ICON (TOUCH+)

19’’ Alüminyum Alaşımlı Jantlar (Opsiyon)

TASARIM
• Tavan barı
• Karartılmış camlar
• Krom detaylı yan koruma çıtaları
• Ön ve arka tampon gri alt koruma
plakaları

KONFOR
• Elektronik klima
• Otomatik yanan farlar
• Yağmur sensörü
• Katlanabilen ön yolcu koltuğu
• Tek tuşla katlanan arka koltuklar
• Arka koltuk kol dayanağı ve bardak
tutucular

MULTİMEDYA
• 7" Capacitive dokunmatik ekran
• Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı
entegre navigasyon ve multimedya
sistemi
GÜVENLİK VE SÜRÜŞE YARDIMCI
SİSTEMLER
• Ön park sensörü
• Geri görüş kamerası
• Otomatik uzun/kısa farlar
• Şerit takip sistemi

Teknik Özellikler
KADJAR

BENZİNLİ
1.2 Turbo 130 bg

DİZEL

1.2 Turbo EDC 130 bg

1.5 dCi 110 bg

1.5 dCi EDC 110 bg

1.6 dCi 130 bg 4WD

MOTOR TİPİ
Silindir hacmi (cm3)
Çap x Strok (mm)

1197

1197

1461

1461

1598

72,2x73,1

72,2 x 73,1

76 x 80,5

76 x 80,5

80 x 79,5

Silindir adedi

4

4

4

4

4

Supap adedi

16

16

8

8

16

96 (130)

96 (130)

81 (110)

81 (110)

96 (130)

Maksimum güç devri (dev/dak)

Maksimum güç kW (bg)

5500

5500

4000

4000

4000

Maksimum tork Nm CEE (m.kg)

205

205

260

250

320

Maksimum tork devri (dev/dak)

2000

2000

1750

1750

1750

Yakıt tipi

Benzin

Benzin

Dizel

Dizel

Dizel

Emisyon normu

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tip

Manuel

"EDC
(Çift Kavramalı Otomatik)

Manuel

"EDC
(Çift Kavramalı Otomatik)

Manuel

Çekiş sistemi

2 WD

2 WD

2 WD

2 WD

4 WD - 4x4 ALL MODE-i

Vites sayısı

6 İleri

7 İleri

6 İleri

6 İleri

6 İleri

AKTARMA ORGANLARI

PERFORMANS
Maksimum hız (km/s)

192

192

182

181

190

0 - 100 km/s hızlanma (sn)

10,1

10,7

11,9

11,7

10,5

TÜKETİM DEĞERLERİ
Yakıt deposu (lt)

55

55

55

55

65

CO2 (g/km)

126

123 (17" AJ) - 132 (19" AJ)

99 (17" AJ) - 103 (19" AJ)

99 (17" AJ) - 103 (19" AJ)

126 (17" AJ) - 129 (19" AJ)

Yakıt tüketimi (lt/100 km)
Şehir içi

6,8

6,4 (17" AJ) - 6,9 (19" AJ)

4,1 (17" AJ) - 4,2 (19" AJ)

3,8 (17" AJ) - 4,0 (19" AJ)

5,4 (17" AJ) - 5,5 (19" AJ)

Şehir dışı

4,9

4,9 (17" AJ) - 5,2 (19" AJ)

3,6 (17" AJ) - 3,8 (19" AJ)

3,8 (17" AJ) - 3,9 (19" AJ)

4,4 (17" AJ) - 4,6 (19" AJ)

Ortalama

5,6

5,5 (17" AJ) - 5,8 (19" AJ)

3,8 (17" AJ) - 3,9 (19" AJ)

3,8 (17" AJ) - 3,9 (19" AJ)

4,8 (17" AJ) - 4,9 (19" AJ)

1381

1395 (17"AJ) - 1448 (19" AJ)

1455 (17"AJ) - 1468 (19" AJ)

1482 (17"AJ) - 1496 (19" AJ)

1611 (19" AJ)

AĞIRLIK (kg)
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil)

Boyutlar

Bagaj hacmi (dm3)
Lastik tamir kiti ile birlikte
Maksimum (banket yatırılmış halde)

472
1 478

ÖLÇÜLÜ RESİM (mm)
A
Dingil mesafesi
2 646
B
Toplam uzunluk
4 449
C
Ön dingil çıkıntısı
897
D
Arka dingil çıkıntısı
906
E
Ön tekerlek izi
1 556
F
Arka tekerlek izi
1 542
G
Toplam genişlik / dikiz aynaları dahil değil / dahil 1 836/2 058
H
Boş yükseklik / tavan barları dahil değil / dahil
1 607/1 613
H1 Bagaj kapısı açık boş yükseklik
2 069
J
Boş eşik yüksekliği
761
K
Zemin yüksekliği
200
L
Arka koltuk diz mesafesi
220

M
M1
P
P1
Y

Ön dirsek genişliği
Arka dirsek genişliği
14° açıyla ön tavan yüksekliği
14° açıyla 2. sırada arka tavan yüksekliği
Bagaj üst girişi
Maksimum yükleme uzunluğu / banket
Z
yatırılmadan / yatırılmış halde
yükleme uzunluğu / ön yolcu
Z1 Maksimum
koltuğu yatırılmış halde
R/R1 Yaklaşma ve uzaklaşma açıları

1 480
1 455
905
910
1 099
864/1 620
2 563
18/28

Ekipman Özellikleri
TOUCH

ICON

1.2 Turbo 130 bg, 1.2 Turbo EDC 130 bg
1.5 dCi 110 bg, 1.5 dCi EDC 110 bg

1.2 Turbo EDC 130 bg 1.5 dCi 110 bg,
1.5 dCi EDC 110 bg, 1.6 dCi 130 bg 4WD

GÜVENLİK
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS)
Elektronik Denge Programı (ESC)
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR)
Acil Fren Destek Sistemi (AFU)
Sürücü ve yolcu hava yastıkları
Yan hava yastıkları
Perde hava yastıkları
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)
Hız ayarlayıcı ve sınırlayıcı (Cruise Control)
Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder)
Arka park sensörü
Ön park sensörü
Geri görüş kamerası
Eller serbest park sistemi
Viraj aydınlatmalı ön sis farları
C şeklinde LED gündüz farları
Pure Vision Full LED ön farlar
Lastik tamir kiti
Otomatik uzun/kısa farlar
Aktif acil fren destek sistemi
360° Park Destek Sistemi
Kör Nokta Uyarı Sistemi
Şerit Takip Sistemi
Stepne*
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S
S
S
S
S
O
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Keşif Paketi
S
S
S
S
S
Keşif Paketi
Keşif Paketi
Keşif Paketi
S
O

S
Muson Paketi
S
S
S
S
Muson Paketi
Muson Paketi
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
-

S
S
S
S
S
S
S
S
Panorama Paketi
S
S
S
Kutup Paketi
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Panorama Paketi
Kutup Paketi
S
Kutup Paketi

KONFOR
Manuel Klima
Elektronik Klima
Merkezi Kilit
7" TFT renkli LED gösterge ekranı
Eller serbest Renault Card sistemi
Elektrikli park freni
Otomatik yanan farlar
Yağmur sensörü
Refakatçi aydınlatma (Followme home)
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
Elektrikli, ısıtmalı ve elektrikli katlanan dış dikiz aynaları
Elektrikli ön ve arka camlar
Deri direksiyon
Nappa deri direksiyon
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
Sürücü koltuğu yükseklik ayarı
Sürücü koltuğu bel desteği ayarı
Katlanabilen ön yolcu koltuğu
Arka koltuk sırtlığı 1/3 - 2/3 katlanma özelliği
Tek tuşla katlanan arka koltuklar
Ön koltuk kol dayanağı
Arka koltuk kol dayanağı ve bardak tutucular
12 V priz
Panoramik cam tavan
Isıtmalı ön koltuklar ve elektrikli sürücü koltuğu
Touch siyah kumaş döşeme
Icon siyah parçalı deri kumaş döşeme
Siyah deri döşeme

TOUCH

ICON

1.2 Turbo 130 bg, 1.2 Turbo EDC 130 bg
1.5 dCi 110 bg, 1.5 dCi EDC 110 bg

1.2 Turbo EDC 130 bg 1.5 dCi 110 bg,
1.5 dCi EDC 110 bg, 1.6 dCi 130 bg 4WD

MULTİMEDYA
Radyo-MP3 çalar; direksiyondan kumandalı müzik sistemi
USB bağlantısı
Bluetooth bağlantısı
7" Capacitive dokunmatik ekran
Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı entegre navigasyon ve multimedya sistemi

S
S
S
-

S
S
S
S
S

O
S
S
S
S
Macera Paketi
Macera Paketi
S
-

O
S
S
S
S
S
S
S
O

DIŞ EKİPMANLAR
Metalik boya
Gövde rengi yan aynalar
Yan aynaya entegre LED sinyaller
Gövde rengi kapı kolları
LED arka farlar
Tavan barı
Karartılmış camlar
17" Alüminyum alaşımlı jantlar
19" Alüminyum alaşımlı jantlar

Keşif Paketi: Eller serbest park sistemi, aktif acil fren destek sistemi, 360° park destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi
Panorama Paketi: Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve panoramik cam tavan
Kutup Paketi: Nappa deri direksiyon, siyah deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli sürücü koltuğu
Muson Paketi: Elektronik Klima, Yağmur Sensörü, Otomatik Yanan Farlar
Macera Paketi: Tavan Barı ve Karartılmış Camlar
*Stepne opsiyonu alındığında lastik tamir kiti bulunmamaktadır.

Aksesuarlar
MACERA AKSESUARLARI

1.

2.

1. Yan Basamak ve Çamurluk Koruma, Renault
Kadjar’ınızın kaslı yapısını ön plana çıkarır ve
otomobilinizi günlük kullanım esnasında
meydana gelebilecek olası darbelerden korur.
Ref. Sağ & Sol Yan Basamak: 8201558668 &
8201558665, Ön & Arka Çamurluk Koruma:
8201589155 & 8201589161 2. Işıklı
Yan Bar, Kadjar’a şık ve sağlam bir duruş
vererek dış görünüşünü güçlendirir. Kapı
hizalarındaki aydınlatma, daha görünür bir
ortamda, otomobilinize girişinizi kolaylaştırır.
Ref. 8201583947 3. Alüminyum Pedal Kiti,
özel pedalları sayesinde sürücü bölümüne
sportif bir görünüş kazandırırken tutunmayı
kuvvetlendiren kaymaz kaplamaları sayesinde
güvenliğinizi de sağlar. Ref. Manuel Vites
8201589798, Otomatik Vites 8201589803
4. 19 inc Jaipur Alaşım Jant, parıltılı antrasit
gri rengiyle dinamizm ve şıklığı bir araya
getirir. Ref. 8201539754 5. 17 inc Aquila
Parlak Siyah Jant, Kadjar’ınızı her zevke göre
değiştirebilmeniz için geniş jant seçenekleri
sunar. Ref. 8201539752
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Aksesuarlar
KONFOR AKSESUARLARI
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1. Ayırıcı Izgara, bagaj ve kabn
brbrnden ayırarak sze daha konforlu
br kullanım sağlar. Evcl hayvanların
seyahat çn oldukça pratktr. Ref.
8201598451 2. Işıklı Kapı Eşğ, kapı
grşn haff darbelerden korurken,
otomoblnze şıklık ve orjnallk katar. Ref.
8201452090 3. Çftl DVD Oynatıcı,
dokunmatk ekranlı bu DVD oynatıcı
le arka koltuktakler yolculuk boyunca
flm zleyeblr, oyun oynayablrler. Ref.
7711430555 4. Premum Halı Paspas,
otomoblnzn ç le mükemmel uyum
sağlayan bu halı paspas yüksek kalte
ve güvenlğ sayesnde otomoblnzn
tabanını korur. Ref. 8201569371 5.
Kauçuk Paspas, halı paspasın alternatf
olup, sızdırmaz özellğ sayesnde
otomoblnzn ç mekanını korur. Ref.
8201495015

Aksesuarlar
MODÜLERLİK VE HOBİ AKSESUARLARI

1. 2.

3.
1. Tavan Bagajı, tavan barlarına birkaç dakikada monte edilebilen bu tavan
bagajı otomobilinize ekstra bir yükleme alanı sağlar. Ref. Enlemesine Tavan
Barı: 8201502652, Tavan Bagajı Gri: 7711575525 2. Çeki Demiri Üzerinde
Bisiklet Taşıyıcı, 3 bisiklete kadar kolay ve güvenli taşıma imkanı sunar. İhtiyaca göre yatırılabilir ya da katlanabilir. Ref. 7711577332 (13 Broşlu Çeki Demiri
Üzerine) 3. Gizlenebilen çeki demiri, kullanılmadığı zamanlarda tamamen
gizlenebilir, otomoblnzn bagajında bulunan ufak bir kol yardımı ile hemen
kullanıma hazır hale getirilebilir. Gizlenebilen Çeki Demiri Ref: 8201428468,
13 Broşlu Kablo Ref: 8201566778 4. EasyFlex Bagaj Koruma, kaymaz
ve su geçirmezdir. Bagajın şekline tamamen adapte olur. Farklı pozisyonlarda da maksimum koruma ve koltukların modülerliğine uyum sağlar. Ref.
8201589708 5. Alüminyum Tavan Barı ve Kayak Taşıyıcı, dayanıklı ve
güvenilirdir. Kolayca sabitlenebilir. City Crash Test onaylıdır. Ref. 7711420778.
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RENAULT’NUZA
EN İYİ BİZ BAKARIZ!
GARANTİLER
KADJAR
Yeni Araç Garantisi, malzeme, montaj ve üretim hatalarına
karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıldır.
Kadjar, 2 yıl sınırsız kilometre garantisine ek olarak 3
yıl / 100.000 km (hangisi önce dolarsa) yeni araç garantisi kapsamındadır. Antikorozyon Garantisi, kilometre
sınırı olmaksızın 12 yıl, Boya Garantisi ise kilometre sınırı
olmaksızın 3 yıl süre için geçerlidir. Aracın yaşı ne olursa
olsun, Renault Yetkili Servislerinde, yapılan tüm müdahaleler, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl / 60.000
km Yedek Parça ve Onarım Garantisi kapsamındadır.

RENAULT
ŞEBEKESİNDE
SUNULAN DİĞER HİZMETLER

RENAULT YARDIM
               
            
444 62 47     !" #

Hiç kimse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan
daha iyi yapamaz, aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve
aksesuarlarla teçhiz edemez.
• İlk montaj parçalarına eşdeğer kalitede olan Renault
Orjinal Yedek Parçaları Renault’nuzun orijinal değerinin
korunmasını sağlar.
• Artı Oto, çok cazip şartlar ve uygun fiyatlarla otomobil
kiralama hizmeti verir.
• Aracınızı kişiselleştirmek için, sağlam ve ileri teknolojili,
geniş Renault Aksesuarları yelpazesinden seçiminizi yapabilirsiniz.
• Aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdaki 34
nokta, Renault şebekesi çalışanları tarafından güvenliğiniz
için ücretsiz olarak kontrol edilir. Sonuçlar, Kontrol
Sertifikası ile size verilir. Ayrıca, aracınız, dış yıkaması
yapılarak, size temiz bir şekilde teslim edilecektir.

RENAULT
YA R D I M

444 62 47
365 GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.

• Her bir servis paketinin fiyatının baştan belli olduğu
Renault Fix Servis Paketleri aracın bakımı için gerekli temel
işlemleri ve bakım sırasında değiştirilen parçaları kapsıyor.
Diğer bir deyişle, bu paketler size yedek parça, işçilik ve
KDV’si içinde, $ !  %   #

Renault sizi dinlemek ve bilgilendirmek için bir dizi iletişim olanağını hizmetinize sunuyor:

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

- Alo Renault Çağrı Merkezi : 444 66 22
- İnternet sitesi
: www.renault.com.tr
- Mektup adresi
: RENAULT MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Müşteri Hizmetleri
Çakmak Mahallesi Balkan Cad. No: 47 Casper Plaza 34770 Ümraniye-İSTANBUL

RENAULT’DA
SÖZÜMÜZ SÖZ
HIZLI YANIT

AVANTAJLI

E-MAIL: www.renault.com.tr/bizeulasin
TELEFON: 444 66 22

Seyirci kalma, yaşamaya başla
Renault KADJAR

Broşürün içeriğinin, baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür, ön seri veya
prototiplerden hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde Renault, broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve
aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Renault yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir.
Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve
aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için, en yakın Renault Yetkili Satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle
broşürde yer alan renkler, araçların gerçek boya veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broşürün,
hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun ön onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.
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Renault Kadjar’la tanışmak için
www.renault.com.tr’yi ziyaret edin.

