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EXPRESS & Z.E.

KANGOO Z.E.: NULL UTSLIPP (1), 100% EFFEKTIV
(1) Under kjøring, ikke inkludert slitasjedeler.





Nye Renault Kangoo Express tilbyr en komplett serie med to karosserilengder  
(Express og Maxi) og mange valgmuligheter, som blant annet tre seter foran. 

Renault Kangoo Z.E. utmerker seg med to karosserilengder og  
modeller med to og fem seter.





LEDER

RENAULT KANGOO
EXPRESS & Z.E.

DIN SUKSESSPARTNER

Ettersom bilen din først og fremst er arbeidsverktøyet ditt, men også representerer firmaet ditt, har 
den nye Renault Kangoo-serien fått ny design. Renault har dessuten vært ekstra oppmerksom på 
kvalitet og utstyr slik du forventer å finne det i en varebil.

De nye Energy-motorene med Stop & Start-teknologi gir deg den beste utnyttelsen av drivstoffet 
og det laveste CO2-utslipp som finnes på markedet. Dette, sammen med det nye innebyggede 
ESP-systemet med bakkestartassistanse, samt «Extended Grip»-teknologien, gjør at du kan kjøre 
enda mer effektivt i vanskelig terreng.

I tillegg gjør Renault Kangoo alt for å hjelpe deg å administrere driftskostnadene, med fornuftig og ytekraftig motor- 
teknikk, service ved 40 000 km / 2 år for samtlige Energy-motorer, avanserte hjelpefunksjoner for økonomisk og  
miljøvennlig kjøring, i tillegg til å være en svært pålitelig bil.

For å imøtekomme dine yrkesbehov, har den omfattende serien fått et nytt alternativ med tre seter foran. Det er også 
tenkt nytt i forhold til at bilen din skal fungere som en effektiv arbeidsplass. Du finner en ny serie radiosystemer som 
alle er utstyrt med Bluetooth® og USB. Bilen kan også leveres med multimediasystemet Renault R-Link for tilgang til 
informasjon, kommunikasjon og systemets egne tjenester. Renault Kangoo Z.E. leveres med en 100% elektrisk motor, 
uten at du behøver å inngå kompromisser når det gjelder lastekapasitet eller yteevne.

Den nye Renault Kangoo har en robust ny design og fremviser en markant forbedring når det gjelder kvalitet. Den nye 
frontgrillen og kromlistene i senter gir modellen et nytt og moderne uttrykk.

Akkurat som du setter høye krav til deg selv, legger nye Renault Kangoo listen på høyeste nivå.

JUAN JOSÉ PALOMO, DIVISJONSDIREKTØR FOR RENAULT VAREBILER
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SKREDDERSYDD

RENAULT KANGOO EXPRESS FØLGER DE NYE RETNINGSLINJENE FRA RENAULT DESIGN OG TILPASSER SEG 
FOR Å OPPFYLLE DINE BEHOV SOM PROFESJONELL YRKESUTØVER. TO KAROSSERILENGDER, ET UTSTYRS- 
NIVÅ, ET BREDT UTVALG AV YTESTERKE OG ØKONOMISKE MOTORER, DERIBLANT EN UTGAVE MED  
100% ELEKTRISK MOTOR. DU FINNER HELT SIKKERT EN RENAULT KANGOO EXPRESS SOM PASSER FOR DEG!

FOR DEG



1. Nyhet med tre seter foran*, tilgjengelig i Renault Kangoo Express og Maxi. 2. Renault Kangoo Z.E. er den første elektriske varebilen der lastevolumet ikke er 
kompromittert, og med en rekkevidde på mellom 80 km og 125 km. Den er behagelig å kjøre og lades fullt opp på 6 til 9 timer. 3. Et stort og variert produkt- 
tilbud med tallrike kombinasjonsmuligheter: to karosserilengder, med eller uten vinduer i lasterommet, med eller uten skyvedører på sidene, asymmetriske 
bakdører eller bakluke, og skyvbar takluke i lasterommet.

* Avhengig av modell.

 100% TILPASSET  
DINE BEHOV

1. 2.

3.
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AVANSERTE

NYE RENAULT KANGOO ER SPEKKET MED TILPASSEDE INNREDNINGER OG AVANSERT TEKNOLOGI.  
MED FLEKSIBLE INNVENDIGE LØSNINGER, PRAKTISK OG SMART UTSTYR OG ET INNEBYGGET MULTI- 
MEDIASYSTEM, ER DEN DITT MOBILE KONTOR. VI HAR TENKT PÅ ALT SOM GJØR ARBEIDSDAGEN DIN OG 
LIVET PÅ VEIEN LETTERE.

VERKTØY



1. Ny radioserie. Serien er komplett utstyrt med Bluetooth® og USB. Multimediasystemet Renault R-Link gir deg dessuten mulighet for trafikkinformasjon 
og finnes med stemmestyring og handsfree-funksjon. 2. Motorene Energy dCi 75 & 90 hk med Stop & Start har et svært lavt forbruk på 0,43 l/mil* og  
CO2-utslipp på 112 g/km**. Service ved 40 000 km / 2 år for alle nye dCi-motorer.  3-5. Extended Grip og bakkestartassistanse kombinert med  
stabilitetskontroll (ESP). Extended Grip er en hjelpefunksjon til bruk under vanskelige kjøreforhold som sand, søle og snø, og bakkestartassistansen gjør det 
lettere å komme i gang i stigninger. 4. Eco mode aktiveres enkelt ved hjelp av en knapp og hjelper, avhengig av kjørestil, med å redusere energiforbruket og 
CO2-utslippet på Renault Kangoo Express. Den bidrar dessuten til å øke rekkevidden for Renault Kangoo Z.E. med opp til 10%.

* Ved blandet kjøring. Godkjent forbruk og utslipp ifølge gjeldende bestemmelser. ** Ifølge gjeldende bestemmelser.

MOTORER ENERGY dCI
75 & 90 hk: 0,43  l/mil *

3.

1.

2.

4.

5.



KJERNEN I DE DAGLIGE UTFORDRINGENE DINE ER EFFEKTIV TRANSPORT OG LEVERING. NYE RENAULT  
KANGOO ER UTSTYRT MED MODERNE NAVIGASJONSTEKNOLOGI SOM GJØR DET LETTERE Å FÅ  
LEVERT VARER RASKT OG EFFEKTIVT OGSÅ MIDT I SENTRUM AV BYEN. SKYVEDØRENE PÅ SIDENE 
OG DE ASYMMETRISKE BAKDØRENE SOM KAN ÅPNES 180°, GJØR LASTING OG LOSSING ENKLERE.  
ÅPNE, LAST INN, FINN LEVERINGSADRESSEN OG LOSS AV. EFFEKTIV LEVERING!
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ENKLERE
LEVERING



For å sikre optimal levering 
kreves en nøye gjennomtenkt 
kjørerute. Med Renault R-Link 
kan du finne bestemmelses- 
stedet ditt helt nøyaktig,  
kontrollere rekkevidden  
(Renault Kangoo Z.E.), velge den 
smarteste ruten og unngå kø 
ved hjelp av R-Link-tjenesten. 
Du kan også varsle ankomsten 
din uten å slippe hendene fra 
rattet. Renault Kangoo Z.E. betyr 
null støy og null forurensing, og 
det er enkelt og greit å komme 
seg rundt i sentrum.

Plass til det meste! Med Renault Kangoo Express & Z.E. 
kan du frakte opptil 3 m3 last. Standardmodellene har 

en nyttelast på opptil 595 kg, og som ekstrautstyr  
kan bilen leveres med opptil 745 kg nyttelast.  

I instrumentpanelet finner du en praktisk detalj;  
et innebygget oppbevaringsrom med  

plass til A4-dokumenter.



BILPARKEN TIL FIRMAET DITT ER EN INVESTERING SOM KREVER RASJONELL OG STRAM STYRING. 
MED TO ULIKE KAROSSERILENGDER OG UTALLIGE TILPASNINGSMULIGHETER OG KOMBINASJONS- 
LØSNINGER, GJØR RENAULT KANGOO-SERIEN DET MULIG Å FÅ PÅ PLASS EN BILPARK SOM OMFATTER 
BÅDE DRIVSTOFFDREVNE OG ELEKTRISKE BILER.
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ORDEN
I SAKENE



Den 100% elektriske Renault Kangoo- 
modellen kan med sine hjelpefunksjoner 
optimere ytelsene ved kjøring slik at 
du reduserer energiforbruket og/eller 
forbedrer rekkevidden på de daglige 
rutene dine.

Ved hjelp av “Connected Services” kan du programmere  
og evaluere ladingen i hvert enkelt kjøretøy, bli varslet på 

datamaskinen eller på smarttelefonen din om status på ladingen, 
resterende ladetid og om gjenværende rekkevidde.



Renault Kangoo Z.E. er på mange 
områder en foregangsmodell som 
verner om sitt ry. Bilen skiller seg 
ut med sitt spesielle design i svak 
blålig krom, og den hjelper deg og 

firmaet ditt å redusere påvirkningen 
på miljøet. I tillegg viser den ditt 

engasjement og ansvar for miljøet  
i hverdagen.

Store materialer? Alt er relativt  
når plassløsningen er gjennomtenkt. 
Med bakdører som kan åpnes inntil 
180° og en lastelengde på inntil  
2,1 m, åpner nye Renault Kangoo  
for nye muligheter.
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RENAULT KANGOO MAXI & MAXI Z.E. HAR STOR LASTEKAPASITET. DE KAN ROMME INNTIL 625 KG 
NYTTELAST I ET LASTEVOLUM PÅ OPPTIL 4 M3. SKILLEVEGGEN ER MONTERT SOM HEL VEGG, FOR Å 
SIKRE BÅDE DEG OG LASTEN DIN. DU KAN FÅ OPPTIL 8 LASTSIKRINGSKROKER I LASTEROMMET.

INNOVATIV 
OG PRAKTISK



ALLEREDE I 1901 BYGGET RENAULT EN PERSONBIL OM TIL EN VAREBIL ETTER ØNSKE FRA EN KUNDE. 
DERMED SKAPTE RENAULT GRUNNLAGET FOR EN LANG SERIE INNOVATIVE OG BRUKERVENNLIGE 
VAREBILER. GJENNOM 112 ÅR HAR VÅR EKSPERTISE BREDT SEG TIL ALLE TYPER BRANSJER OG 
MARKEDER.

GENETIC CODE 18/19

VAREBIL
MED SJEL



1901: Lastebilen til melkehandler Billancourt

En melkehandler ville gjerne erstatte hesten 
på sine daglige leveringsrunder. Louis Renault 
forsterket understellet på en personbil og bygget 
inn lasterom og seter. Den første varebilen var 
født og ble en umiddelbar suksess!

1959: Estafette

Estafette representerte en sann oppfinnelse. Det var 
den første forhjulsdrevne varebilen fra Renault 
med motoren originalt plassert liggende på under-
siden av understellet. Dette medvirket til en bedre 
tyngdefordeling samt større komfort i kupéen 
enn hva man var vant til på den tiden. Videre var den 
utstyrt med skyvedører på sidene. Estafette var tillatt 
å parkere i sentrum og ble levert i mange varianter.

1986: Renault Express

Samtidig fortsatte Renault å utvikle sitt omfattende 
varebilkonsept med Renault Express. I 12 år ble 
varebilen formet etter profesjonelle yrkes- 
utøveres behov, med vindusflater, plater,  
modulære seter med mer.

1945: 1000 kg

Forløperen til varebilen slik vi kjenner den i dag. 
Den robuste og multifunksjonelle Renault 1000 kg  
kunne transportere tung last og fortsatt virke 
funksjonelt uten store kostnader. Fra 1945 til 1965 
ble den framstilt i 125 000 eksemplarer, og den ble 
kontinuerlig forbedret gjennom hele sin levetid.

1961: Varebilen R4

Varebilen R4 ble et vendepunkt for Renaults 
varebilserie. Med den naturlige sansen for  
service, kom en avgjørende innovasjon,  
nemlig takluken. En takluke i lasterommet  
gjorde det mulig å transportere varer av stor 
størrelse og lengde. En suksess som satte preg 
på epoken!

1997: Renault Kangoo

Renault Kangoo ble en treffsikker oppfølger  
til Renaults kommersielle varebilsuksesser.  
En snerten varebil av et nytt slag, Ludospacen, 
gjorde seg bemerket og forenet ukens yrkesliv 
med familielivet i helgene.

1945: Varebilen Juvaquatre

Juvaquatre var Renaults andre suksessfulle  
varebil fra etterkrigstiden. Økonomisk varebil  
i lettvekterklassen som særlig tiltalte folk fra 
landet fordi den var svært økonomisk i drift.

1980: Trafic og Master første generasjon

I 80-årene ble idéene fra Estafette presset til det 
ytterste slik at Trafic og Master nærmest kunne 
tilby skreddersydde modeller med et stort utvalg 
av ulike karosserilengder, høyder og ekstra 
tilpasningsmuligheter.

2011: Renault Kangoo Z.E.

Renaults 100% elektriske varebil ble tildelt den 
prestisjefylte prisen International Van of the Year 
i 2012.
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RENAULT KANGOO
EXPRESS & Z.E.
UNDER LUPEN
LASTEROM TILPASSET ETHVERT BEHOV, NYUTVIKLEDE, 
DRIFTSØKONOMISKE MOTORER MED HØY YTEEVNE, 
OG EN ELEKTRISK MODELL SOM SETTER FRAMTIDENS  
INNOVASJON OG MILJØHENSYN UT I LIVET. NYE  
RENAULT KANGOO FORTJENER MER ENN NOEN GANG 
ALL OPPMERKSOMHET DEN FÅR.



KANGOO EXPRESS & Z.E.
4,28 m

KANGOO MAXI & MAXI Z.E. 
4,66 m
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OPTIMAL
LASTING



UAVHENGIG AV HVILKEN MOTOR BILEN HAR, DIESEL ELLER ELEKTRISK, 
TILBYR NYE RENAULT KANGOO BILER MED ET LASTEVOLUM PÅ OPPTIL 
4 M3. SLIK UTNYTTER DU PLASSEN OPTIMALT.

Arbeidsdagen er hektisk. Du får mer og mer å gjøre, og forventningene øker. Nye Renault Kangoo har 
tatt alt dette med i betraktning på alle nivåer.

Flere funksjoner
Den ene dagen frakter du mennesker, den andre dagen varer. Nye Renault Kangoo tilpasser seg. Den kan 
leveres med tre seter foran*, derav et førersete og en setebenk med to plasser. Under setene finnes et opp- 
bevaringsrom som kan romme inntil 15 liter. Seteryggene på benken kan foldes sammen enkeltvis slik at de 
kan brukes som skrivebordsplate eller muliggjøre transport av lange gjenstander. Ved å åpne takluken får du 
enda større lastehøyde.

Fleksible løsninger
De tallrike oppbevaringsløsningene i kupeen gjør det mulig å utnytte all plassen i bilen fullt ut. Oppbevarings- 
hyllen for A4-dokumenter i instrumentpanelet er lett tilgjengelig, og for gjenstander som krever større plass 
kan du benytte takhyllen, hanskerommet eller oppbevaringsrommet i armlenet i midten (avhengig av modell). 
Det er også mulig å bruke oppbevaringsplassen under 2-setersbenken foran. Lasterommet tilbyr sjenerøse  
volum på mellom 3 m3 og 4 m3 avhengig av modell. Et bredt utvalg av ekstrautstyr oppfyller dine  
behov. Det finnes oppbevaringssystem for last, dører med eller uten vinduer og en praktisk skyvbar takluke i 
lasteromstaket. Merk at nyttelasten er fra 595 kg til 768 kg**, avhengig av bilmodell og utforming.

Svært brukervennlig
Det kreves ikke ekstra krefter for å betjene skyvedørene på sidene eller å komme til lasterommet ved å åpne de 
asymmetriske bakdørene inntil 180°. Lastingen går enkelt og greit. Den lave lastehøyden på mellom 57 cm og 
60 cm gjør det lett å laste inn selv tunge varer i lasterommet. Ulike måter å åpne dører og luker på, en skyvbar 
takluke i lasteromstaket, bakdører og/eller sidedører med eller uten vinduer og bedre utnyttelse av lasteplassen 
er andre fordeler. Renault Kangoo er alltid tilpasset dine behov.

* Ikke tilgjengelig ekstrautstyr på Renault Kangoo Z.E. ** Nyttelast på 768 kg er ikke tilgjengelig på Renault Kangoo Z.E.

Lastebredde 
inntil 1,22 m

Lastehøyde 
opptil 1,13 m

Lastevolum 
opptil 4 m3

Nyttelast 
opptil 768 kg
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PRIMUS MOTOR
FOR ØKONOMI

EN VINNENDE DUO

ROB WHITE GASPAR GASCON
Direktør
for Renault Sport F1®

Hos Renault utspiller den teknologiske rivaliseringen 
seg først og fremst blant mennesker. Rob White, teknisk  
direktør for Renault Sport F1®, har sammen med sitt team 
laget de Renault-motorene som utstyrer en fjerdedel av alle  
Formel 1®-lagene. Motorer som har vunnet i 35 år og blitt 
verdensmester 11 ganger.

Når det gjelder seriemodellene er det Gaspar Gascon, direktør  
for Renaults motoravdeling, som sammen med sitt team  
utvikler de nye Energy-motorene. Har de to noe med  
hverandre å gjøre? Ja, så absolutt. Rob og Gaspar er i  
kontakt daglig. De utveksler erfaringer, utvikler nye ideer 
sammen og benytter seg gjensidig av hverandres kunnskap. 
Målet er å redusere drivstofforbruket og CO2-utslippet med 
35%, teste motorenes ytelser under ekstreme forhold og 
bringe kjøregleden i Renault til et enda høyere nivå.

Når to ingeniørteam som begge er lidenskapelig opptatt av 
innovasjon, forener sine krefter og deler sin ekspertise, gir 
det et unikt grunnlag for å skape motorer som er blant de 
beste i verden.

Direktør for
Renaults motoravdeling



KANGOOS NYE DIESELMOTOR HAR TOPP YTELSER OG ET FORNUFTIG FORBRUK. TAKKET VÆRE  
TEKNOLOGI SOM HAR SOM MÅL Å GJØRE MOTORENE MER ØKONOMISKE, HAR ALLE MOTORENE 
MEGET GODE FORBRUKSNIVÅER, UTEN AT DET GÅR UT OVER KJØREGLEDEN.

Energy dCi 75 & 90 hk med Stop & Start-teknologi
Energy dCi 75 og dCi 90 er nøkterne og effektive motorer som er spesielt  
tilpasset profesjonell bruk. Takket være ny teknologi for gjenvinning 
av energi og motorstopp (Stop & Start), har disse motorene et forbruk  
på kun 0,43 l/mil* og et CO2-utslipp som er begrenset til 112 g/km.  
Det gir Renault Kangoo førsteplass i sin kategori. Det lave forbruks- 
nivået kombinert med et oljeskiftintervall på hele 40 000 km eller hvert 
2. år**, gjør det mulig å redusere vedlikeholdskostnadene.

Bensinmotoren TCe 115***
Energy-motoren TCe 115 er en motor med gode verdier både når det 
gjelder kraft, dreiemoment og forbruk. Det er en 1,2-liters (1 198 cm3)  
turbomotor med 4 sylindre og 16 ventiler med direkte innsprøyting.  
Den har en effekt på 115 hk og et maksimalt dreiemoment på  
imponerende 190 Nm ved 2 000 - 4 000 o/min., derav 90% ved  
1 500 o/min. Effekten på 100 hk / liter er helt unik for en 1,2 liters  
bensinmotor. I tillegg til disse ytelsene er TCe 115 en måteholden  
motor, med et forbruk på kun 0,59 l/mil* og et CO2-utslipp på 140 g/km*.

 * Forbruk og utslipp godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser  
  (Kangoo Express, 15” felger, standard nyttelast)
 ** Avhengig av hva som først inntreffer.
 *** Tilgjengelig senere på nye Renault Kangoo Express 
  Avbildet motor: ENERGY dCi 90
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ELEKTRISK
KRAFT

1

2

3



MED INNOVATIVE RENAULT FÅR PROFESJONELLE 
YRKESUTØVERE NYE FORDELER. BEGRENS SKADE-
VIRKNINGEN PÅ MILJØET OG GI FIRMAET ET NYTT 
IMAGE. NYT DEN BEHAGELIGE OG STILLEGÅENDE 
ELEKTRISKE MOTOREN OG FÅ OVERSIKT OVER 
DRIFTSKOSTNADENE. RENAULT KANGOO Z.E. VIL GI 
DEG MANGE POSITIVE OPPLEVELSER.

* Ved kjøring, ikke inkludert slitasjedeler.

1. Ladekontakt
2. Elektrisk motor
3. Litium/ion-batteri

Kontroller rekkevidden
Ved alminnelig bruk oppnår Renault Kangoo Z.E. en rekkevidde på 80 km i den 
kalde årstiden og 125 km i den milde. Den reelle rekkevidden vil variere avhengig 
av hastighet, topografi, kjørestil samt bruken av varmeapparat og klimaanlegg. 
For å kunne kjøre lengst mulig tilbyr Renault Kangoo Z.E. flere hjelpemidler. Først 
og fremst har du innstilingen «Eco», som kan begrense den dynamiske yteevnen 
til fordel for rekkevidden. Vær også oppmerksom på at batteriet lades opp hver 
gang du reduserer hastigheten, med andre ord fra det øyeblikket du løfter foten 
fra gasspedalen (du kan se på ecomåleren på instrumentpanelet at batteriet 
lades). I tillegg kan forvarmefunksjonen sørge for behagelig varmekomfort og like 
fullt bevare batteriressursene ved bruk av fjerninnstillingen for bilens varme- eller 
ventilasjonssystem under lading. 

Enkelt å lade
For å lade batteriet behøver du bare å koble til bilen i 6-9 t (for fulladet batteri)  
på en offentlig ladestasjon, på jobben eller hjemme. Du kan benytte deg av  
Renault R-Link for å kartlegge hvor de nærmeste ladestasjonene fins og om de 
er tilgjengelige.

Nyt den unike kjøregleden
Renault Kangoo Z.E. er 100% elektrisk og gir profesjonelle yrkesutøvere en helt 
unik opplevelse, følelsen av å kjøre uten en lyd. Bilen akselererer raskt fra start 
med et maksimalt dreiemoment på 226 Nm. Med den automatiske girkassen uten 
girskift kan du kjøre nye Renault Kangoo Z.E. lett og smidig uten bekymringer. 
Maksimal hastighet: 130 km/t. Null støy i hverdagen, null utslipp*.
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EFFEKTIV
FORBINDELSE
RENAULT R-LINK ER ET INTEGRERT MULTIMEDIASYSTEM OG ET UUNNVÆRLIG VERKTØY FOR  
PROFESJONELLE YRKESUTØVERE SOM ØNSKER Å VÆRE TILKOBLET TIL ENHVER TID. RENAULT 
R-LINK GIR DEG TRAFIKKINFORMASJON, NETTJENESTER, HANDSFREE-TELEFONI, STEMMESTYRING, 
ECOMÅLER FOR Å OPTIMERE DRIVSTOFFORBRUK, MED MER. VI TENKER NYTT FOR Å GI DEG EN MER 
VELORGANISERT OG TILRETTELAGT ARBEIDSDAG.



I Renault Kangoo finner du Renault R-Link  
som er hjernen til alle forbindelsene, som  
navigering, telefonering, multimedia og 
e-post. Du kan betjene alle funksjonene via 
bryteren som er plassert på radioen og som er 
forbundet med betjeningsknappene på rattet. 
For å spare tid og kjøre sikkert, kan du bruke 
stemmestyringsfunksjonen for å lese opp en 
adresse, starte en applikasjon eller ringe en 
kontakt i telefonkatalogen.

1. Touch-skjerm med personlig forside. Velg snarveier for å få tilgang til dine favorittfunksjoner med et enkelt trykk. 2. Fritt musikkvalg. Koble til  
Bluetooth® eller USB-utgangen fra Renault R-Link for å lytte til din favorittmusikk. 3. Telefoni. Når du skal ringe en kontakt fra telefonkatalogen eller taste inn 
et telefonnummer, gir det bedre trafikksikkerhet når du benytter Bluetooth®-funksjonene handsfree og stemmestyring*.

4. Bilinformasjon. Begrens drivstofforbruket ditt ved å lytte til veiledningen fra Driving eco2. Se historikken fra reiserutene dine og hør på smarte, individuelt 
tilpassede råd. 5. Tjenester. Benytt de forhåndsinstallerte applikasjonene (e-post, R-Link Tweet, Renault Assistanse, værmelding). Få tilgang til den komplette  
katalogen med Renault R-Link-applikasjoner i din Kangoo med et 6 måneders prøveabonnement*. Opprett en konto på https://ie.rlinkstore.com/en/Home  
og finn R-Link Store for å laste ned kart, oppdaterte programmer og se instruksjonen til Renault R-Link på http://www.renault.no/tjenester/multimedia.  

En arbeidsdag starter alltid med en kjørerute. 
Med det integrerte Renault R-Link-systemet 
gir nye Renault Kangoo deg tilgang til en  
rekke avanserte navigasjonsfunksjoner. Med 
TomTom® LIVE-tjenester* får du den mest 
presise trafikkinformasjonen som finnes på 
markedet. Dermed kan du optimere reisetiden 
samt drivstofforbruket eller energiforbruket i 
Renault Kangoo Z.E. Du kan også se aktuell 
rekkevidde for å planlegge reiseruten bedre.

Det daglige drivstofforbruket kan enkelt  
reduseres ved hjelp av programmet Driving 
eco2 som gir deg individuelt tilpassede råd. 
Denne Renault R-Link-applikasjonen analys- 
erer din kjørestil ved å se på akselerasjon, 
girskift og bremsing. Deretter får du kjøretips 
via indikasjoner på instrumentpanelet og det 
integrerte nettbrettet, slik at det skal bli enkelt 
å forbedre hensynet til miljøet.

Ved å tenke nytt, bringer 
Renault bilen tettere på  
hverdagen din

Ved å tenke nytt,  
gjør vi bilene våre enda  
enklere å kjøre

Ved å tenke nytt, skaper vi 
framtiden for å overgå dine 
forventninger

* Tilgjengelighet avhengig av land.

2. 3.

5.

1.

4.
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VÅRT VIKTIGSTE MÅL 

VAREBILER AV HØY KVALITET ER EN AVGJØRENDE FAKTOR FOR FIRMAET DITT, UANSETT OM DU HAR ET 
STORT ELLER LITE FIRMA. RENAULT GJØR BRUK AV ALL SIN EKSPERTISE FOR Å LEVERE VAREBILER SOM ER 
ROBUSTE, PÅLITELIGE, HOLDBARE OG IKKE MINST AV HØY KVALITET TIL PROFESJONELLE YRKESUTØVERE.

ER TILFREDSE KUNDER



valitet er et krav som ligger dypt forankret i Renaults gener. Vi ønsker 
alltid å yte vårt beste, enten det er ved tegnebordet eller ved service- 
avdelingene hos våre forhandlere.

Renault får i dag høy anerkjennelse fra både presse og spesialiserte organi-
sasjoner for ytelsene og påliteligheten til våre personbiler og nyttekjøretøyer.
Vårt forhandlernettverk setter kunden i høysetet, og er blant de beste på 
markedet når det gjelder service, både ved salg og på ettermarkedet.

RENAULT-KVALITET UTTRYKT MED TALL
• 9 av 10 kunder anbefaler Renault på grunn av kundeservicen.
 (Spørreundersøkelse om kvaliteten på nye biler, gjennomført blant 300 000 Renault-kunder over hele verden i 2011.)

• 26 000 medarbeidere i forhandlernettet har blitt opplært i “Renault Excellence Plan”.
 Denne planen har siden 2006 strukturert alle tiltak når det gjelder servicekvalitet hos Renault.

• Alle våre biler testes i tusenvis av mil over flere måneder.
 Tester gjennomført av Renault over hele verden.

“Kvalitet er en strategisk prioritet for konsernet, og en verdi som styrker våre 
merkers image. Profesjonalitet, kompetanse, faglig kunnskap, nøyaktighet 
og krav er verdier som Renault har fokus på under hele bilens livssyklus. 
Målet er å gi kundene produkter og service av beste kvalitet, slik at kunde-
tilfredsheten blir høy.”

Jean-Pierre Vallaude, kvalitetsdirektør i Renault-konsernet.

K
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CARLAB

TEKNISK BROSJYRE
LES MER OM RENAULT KANGOO FOR Å KONFIGURERE DIN BIL.
SE KATALOGEN FOR RENAULT KANGOO EXPRESS & Z.E.

FARGER / Tilgjengelige farger i Renault Kangoo-serien

MOTOR / Diesel eller elektrisk

STANDARDUTSTYR / Interiør og viktig utstyr

DIMENSJONER / Bilens mål

KOMBINASJONSMULIGHETER / En skreddersydd bil til dine yrkesbehov

EKSTRAUTSTYR / Valgmuligheter som oppfyller dine krav

TILBEHØR / Det uunnværlige utstyret

EKSTRA TILPASNING / En rekke kjøretøy utviklet i samarbeid med våre partnere tilpasses dine spesielle behov

STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR / Tabell med full oversikt gjør valget enklere

CARLAB
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CARLAB / KANGOO EXPRESS & Z.E.

FARGER
HER ER FARGENE DU KAN VELGE BLANT TIL DIN RENAULT KANGOO EXPRESS & Z.E. 

HVIT (S) 

RØD (S) 

GRÅ (S) 

BLÅ STJERNE (M) 

BRUN MOCCA (M)

SORT (M)

SØLVGRÅ (M)

GRÅ CASSIOPEE (M)

S: Solid lakk M: Metallic lakk
Lakkfargene kan avvike noe fra fargen som vises på bildene.



CARLAB
MOTORER
DIESEL ELLER ELEKTRISK? 
HER FÅR DU NØKKELTALLENE FOR Å SAMMENLIGNE OG TREFFE RIKTIG VALG.

Behagelig å kjøre
Når du sitter bak rattet i en Renault Kangoo Z.E., vil du oppleve hvor avslappende og behagelig 
den er å kjøre. Først og fremst takket være den stillegående, 100% elektriske motoren. Med 
automatisk girkasse uten girskift kan du dessuten kjøre nye Renault Kangoo Z.E. smidig  
og fullstendig ubekymret.

KANGOO Z.E. - ET PAR GODE GRUNNER TIL Å VURDERE DET
Enkel å bruke
Skulle batteriet bli strømtomt, er assistanse inkludert. Rekkevidden på Renault Kangoo Z.E. 
kan variere avhengig av type kjørestrekning, hastighet, bruk av varme- og klimaanlegg samt 
kjørestil. I tettbygde strøk kan du dermed tilbakelegge omkring 80 km i den kalde årstiden og 
125 km i den milde. Med Renault R-Link får du bedre oversikt over rekkevidden ved hjelp av de 
mange verktøyene du har til rådighet, som Eco-mode, forvarming av bilen når den er tilkoblet 
eller også veibeskrivelse til nærmeste ladestasjon.

    Energy dCi 75    Energy dCi 90   RENAULT Z.E.  
Stop & Start     Ja    Ja    - 

MOTOR  
 Drivstoff     Diesel    Diesel    Elektrisk  
 Maks. effekt kW CEE (DIN hk) ved o/min.     55 (75) ved 4 000    66 (90) ved 4 000    44 (60)  
 Maks. dreiemoment Nm CEE (o/min.)     180 ved 1 750    200 ved 1 750   226

 GIRKASSE             
 Antall gir    5 5 1

 BREMSER             
 Skiver foran (mm)    Express   280 280 280
  Maxi  -  280 280
 Tromler (t) eller skiver bak (mm)    Express   274 274 274
  Maxi   -  274 274

 DRIVSTOFFORBRUK*             
 CO2-utslipp (g/km)    Express   110 110 -
  Maxi   -  123 -
 Forbruk ved blandet kjøring (l/mil)    Express   0,42 0,42  155Wh / km
  Maxi  -  0,47  155Wh / km 
 Forbruk ved bykjøring (l/mil)  Express   0,46 0,46 -
  Maxi   -  0,52 -
 Forbruk ved landeveiskjøring (l/mil)  Express   0,41 0,41  -
  Maxi  -  0,45  - 

 VEKT (KG)              
 Egenvekt kjøreklar (min./maks.)  Express 2 seter 1355-1505 1355-1505 1501-1719
                3 seter 1375-1505 1375-1505 -
 Maxi       2 seter - 1432-1571 1580-1732
                3 seter - 1450-1595 -
                5 seter - - 1701/1735
 Maks. tillatt  (Standard / økt nyttelast** ) Express   2 seter 1950/- 1950/2100 2126/-
                3 seter 1950/- 1950/2100 -
 Maxi  2 seter - 2200/- 2175/-
            3 seter - 2220/- -
             5 seter - - 2300/-
 Maks. nyttelast (Standard / økt nyttelast** ) Express   2 seter 595/- 595/745 625/-
                3 seter 575/- 575/725 -
 Maxi  2 seter - 768/- 595/-
             3 seter - 750/- -
             5 seter - - 599/-
 Tilhengervekt uten bremser (Standard / økt nyttelast** ) Express   2 seter 675/- 675/675 374/-
               3 seter 685/- 685/685 -
 Maxi  2 seter - 715/- 322/-
             3 seter - 725/- -
             5 seter - - -
 Tilhengervekt med bremser   Express   2 seter 1050 1050 374/-
              3 seter 1050 1050 -
 Maxi  2 seter - 1050 322/-
             3 seter - 1050 -
             5 seter - - -

 *Forbruk og utslipp er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser. **Økt nyttelast tilgjengelig kun på Express 90hk, medfører høyere reg. avgift og CO2 utslipp 
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CARLAB / KANGOO EXPRESS 

UTSTYR

KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT

STANDARDUTSTYR
PÅ GRAND CONFORT =  CONFORT + VIKTIGSTE EKSTRAUTSTYR

ESP + ABS (antiblokkering av hjul) + panikkbremse- 
assistanse (AFU) + motorbremsregulering (MSR)
Kollisjonspute på førersiden
Elektrisk variabel servostyring
Skivebremser foran og bak 
Sentrallås
Kjørecomputer
Radio med Bluetooth® USB/MP3, rattbetjent og integrert 
display
Oppbevaringshylle over forsetene
Elektrisk justerbare sidespeil
Høyderegulerbart førersete
Oppbevaringsrom i midtarmlene mellom forsetene
Asymmetriske bakdører med vinduer (åpnes 180°)
Skyvedør høyre side med vindu
Hel skillevegg med vindu
Høyderegulerbart ratt
Manuelt klimaanlegg
Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden, 
pulsstyrt for åpning og lukking på førersiden
Plastmatte i lasterommet
Reservehjul

3 seter foran (midtarmelene utgår)
R-LINK: tilkoblet multimediasystem med TomTom navigasjon, 
radio mm.
Kollisjonspute på passasjersiden
Sidekollisjonsputer for fører 
Ryggekamera
Økt nyttelast (unntatt Maxi)
Automatisk klimaanlegg
Passasjersete som kan foldes sammen
Takluke i lasterommet
Metallic lakk
Sklisikkert tregulv
Gulv og sidekledninger i tre
Lastsikringsskinner
Setetrekk i skinnimitasjon



CARLAB
CARLAB / KANGOO Z.E.

UTSTYR

KANGOO Z.E. OG MAXI Z.E.

STANDARDUTSTYR
PÅ KANGOO Z.E. OG KANGOO Z.E. 2 SETER

VIKTIGSTE EKSTRAUTSTYR

STANDARDUTSTYR PÅ KANGOO MAXI Z.E. 5 SETER
= KANGOO Z.E. OG KANGOO Z.E. 2 SETER +

ABS (antiblokkering av hjul) og AFU (panikkbremseassistanse)
Kollisjonspute på førersiden
Z.E.-spesifikt instrumentpanel med energimåler, økono- 
meter og spesiell computer
Radio med Bluetooth® /USB/jack 
R-LINK: tilkoblet multimediasystem med TomTom naviga- 
sjon, radio mm.
Klimaanlegg med mulighet for forhåndsinnstilling av 
temperaturen i kupeen
Tilleggsvarmer
Eco mode

Støtfanger foran i kornet sort og blank krom
Z.E. Voice / dempet horn som varsler fotgjengere
Cruise control / hastighetsbegrenser
Ryggesensor

Midtarmlene foran med oppbevaringsrom
Asymmetriske bakdører med vinduer (åpnes 180°)
Skyvedør høyre side med vindu
Høyderegulerbart førersete med varme
Standard ladekabel (4 m)
Hel skillevegg med vindu
Elektrisk betjente sidespeil med oppvarming
15-tommers felger med hjulkapsler
Sorte lister rundt frontlyktene
Reservehjul

Passasjersete som kan foldes sammen
Topphengslede bakdører med vindu
Festepunkter i lasterommet
Takluke i lasterommet

Skyvedører med skyvevinduer på begge sider
Kollisjonspute på passasjersiden 
Sidekollisjonspute for fører
Baksete som kan foldes sammen 1/2 - 2/3 
Vindu i sidepanel bak (høyre og venstre)
Reparasjonskit for dekk (erstatter reservehjul)
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DIMENSJONER
HØYDE, BREDDE, LASTEVOLUM 
EN VAREBIL SKAPT FOR Å IMØTEKOMME ALLE DINE BEHOV.

RENAULT KANGOO EXPRESS & RENAULT KANGOO Z.E.

RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI & RENAULT KANGOO MAXI Z.E

lastevolum (l)   3000 4000  1300/3400  

MÅLSKISSE (mm)  
A Akselavstand   2697 3081 3081
B Utvendig lengde   4282 4666 4666
C Overheng foran   875 875 875
D Overheng bak   710 710 710
E Sporvidde foran   1521 1521 1521
F Sporvidde bak   1533 1533 1533
G Utvendig bredde med sidespeil    1829/2138    1829/2138    1829/2138  
H Høyde uten last    1805/1844    1810/1836    1802/1826  
H1 Høyde hengslet dør    1872/1934    1893/1920    1878/1902  
J Lastehøyde uten last    558/609    575/601    563/586  

K Bakkeklaring uten last / med min./maks. last, avhengig av utstyr
     (Kangoo Express) 157-210/143-172    170-212/145-172

  (Kangoo Z.E.)   184-210/153-172   187-212/151-171    
185-210 / 151-172  

M Kupébredde, albuerom foran/bak     1510/-   1510/-   1510/1539  
N Kupébredde, skulderbredde foran/bak     1464/-   1464/-   1464/1507  
Q1 Innvendig høyde bak    1251 1252 1154
Y Bredde bak 1 m fra lastekanten    1141 1141 1141
Y Bredde bak 100 mm fra lastekanten    1219 1219 1219
Y2 Innvendig bredde mellom hjulhusene, modul mini/maxi/tre     1218/1045/1185    1218/1045/1185    -/1145/- 
Z Lastehøyde    1129 1129 1129
Z1 Lastelengde    1476 1862 1008
 Lastelengde gulv    1731 2115 1328
 - med sammenfoldet setebenk     -   -  2210
Z3 Lengde i kupeen (pedaler/bak)    -   -  1716

   Nye Kangoo Nye Kangoo Nye Kangoo
   Express & Z.E. Express Maxi & Maxi Z.E. Maxi Z.E. 5-seter
    2-seter



CARLAB
KONFIGURASJONER
 

EN ELLER TO SKYVEDØRER  
PÅ SIDEN UTEN VINDUER

KANGOO EXPRESS & KANGOO Z.E. KANGOO EXPRESS MAXI  
& KANGOO MAXI Z.E.

ASYMMETRISKE BAKDØRER 
UTEN VINDUER

STØTFANGER FORAN/BAK OG  
SIDESPEILHUS I KORNET SORT

STYLE-PAKKE: STØTFANGER FORAN I TO 
FARGENYANSER (KORNET SORT / BLANK 
KROM) MED EKSTRA LYKTER OG SORTE 
LISTER RUNDT LYKTENE

EN ELLER TO SKYVEDØRER  
PÅ SIDEN MED VINDUER**

ASYMMETRISKE BAKDØRER  
MED VINDUER, VINDUSVISKER OG 
BAKRUTEOPPVARMING

EN ELLER TO SKYVEDØRER PÅ SIDEN 
MED VINDUER I HELE LASTEROMMET

BAKLUKE MED VINDU*

* IKKE RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI & MAXI Z.E.
** BARE MULIG MED SKYVEDØR PÅ ÉN SIDE PÅ RENAULT KANGOO Z.E.
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CARLAB / KANGOO EXPRESS & Z.E. 

TILBEHØR

1. Beskyttende setetrekk. Disse setetrekkene gir effektiv beskyttelse av setestoffet. De er laget av tekstil eller TEP (impregnert  
stoff), er skreddersydde og er kompatible med kollisjonsputene. 2-3. Tekstilmatter og gummimatter (Novestra). Alle Renaults mat-
ter er nøyaktig tilpasset Renaults biler og gir maksimal sikkerhet for føreren. Tekstil- og gummimattene er svært slitesterke i bruk og 
passer dermed perfekt for de som bruker bilen i jobben. Gummimattene anbefales spesielt til svært møkkete bruk (søle, sand, snø).  
4. Holder for brannslokkingsapparat. Brannslokkingsapparatene som leveres til Renaults modeller, kan monteres i denne tilpassede 
holderen. Den festes på gulvet på passasjersiden og er kollisjonstestet for å garantere sikkerheten til de som sitter i bilen.

2. 3. 4.

1.

RENAULT HAR UTVIKLET EN HEL SERIE MED ORIGINALT TILBEHØR SLIK AT VI KAN OPPFYLLE DINE 
BEHOV I HVERDAGEN SOM PROFESJONELL YRKESUTØVER. TILBEHØRET ER SPESIELT UTVIKLET 
OG TILRETTELAGT FOR DIN KANGOO.



CARLAB

1. Parkeringsassistanse. Med parkeringsassistanse, som leveres til bruk både foran og bak, blir det lettere å manøvrere bilen.  
2. Ryggekamera. Ryggekameraet er integrert i førerens solskjerm og viser hva som skjer bak bilen. Det kommer til særlig nytte når bilen 
har en skillevegg. 3. Bilstereo. Radio Pioneer 4500 BT har flere tilkoblingsmuligheter (Jack-uttak foran, USB-port, kompatibilitet med 
iPod®/iPhone® og Bluetooth®). Du finner et komplett produktutvalg hos din nærmeste forhandler.

2. 3.

1.
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1.

2. 3. 4.

CARLAB / KANGOO EXPRESS & Z.E. 

TILBEHØR

1. Takgrind i stål. Denne robuste takgrinden passer perfekt på biltaket, og den er både testet i vindtunnel og behandlet mot rust. Med 
denne takgrinden kan du enkelt frakte en lastevekt på opptil 100 kg (den største tillatte lastevekten inkluderer grindens egen vekt). En 
deflektor fjerner all vindstøy og gir økt komfort. Leveres avhengig av lengden på bilen. 2. Tverrgående takbøyler. Disse takbøylene 
passer perfekt på biltaket. De er laget av galvanisert stål som gjør dem korrosjonsbestandige. De er dessuten utformet slik at vindstøyen 
begrenses. Takbøylene er svært robuste og tåler en lastevekt på 95 kg (inkludert vekten på bøylene). 3. Standard tilhengerfeste. Det 
standard tilhengerfestet er laget for permanent bruk på bilen og gir komplett sikkerhet for det bilen trekker. Rustbehandlingen gjør at det 
takler kraftig bruk uten problemer. Serien med Renault-tilbehør omfatter også 7- og 13-stikkers ledninger. 4. Tilhengerfeste med bøyd 
krok. Dette tilhengerfestet er utviklet for kraftig bruk og dekker slik behovene til de som bruker bilen i jobben. Rustbehandlingen gjør at 
det takler profesjonell bruk uten problemer. Ved hjelp av verktøy er det enkelt å demontere det. 7- og 13-stikkers ledninger finnes også.
5. Plastgulv. Dette plastgulvet er perfekt tilpasset gulvet i lasterommet. ABS-plasten gjør det svært godt egnet til frakt av skitne varer. 
Gulvet kan enkelt spyles rent med vann. 6. Vindusgitter. Dette spesialtilpassede vindusgitteret bidrar til å forhindre innbrudd, samtidig 
som sikten bakover bevares. 7. Skvettlapper foran. Disse skvettlappene leveres både til for- og bakhjulene og beskytter karosseriet mot 
søle- og steinsprut. 8. Dørbeskyttelse. Disse båndene leveres til biler utstyrt med selvlukkende dører eller bakluke og beskytter effektivt 
karosseriet mot hverdagens mange små støt.

5. 6 7. 8.6.5.



CARLAB
UTSTYR
LISTEN VISER DET VIKTIGSTE UTSTYRET SOM ER TILGJENGELIG

1. Tre plasser foran (ikke Kangoo Z.E.). Et førersete og et benkesete med to plasser. 2. Skyvbar takluke i lasterommet. Takluken kan 
åpnes ved at den skyves forover for transport av lange gjenstander. 3. Midtre armlene. Et ekstra oppbevaringsrom som er lett tilgjengelig 
og øker komforten ombord.  4. Hel skillevegg. Skilleveggen skiller førerhuset fra lasterommet. 5. Elektrisk innfellbare sidespeil. 6. 
Regn- og lyssensor. Vindusviskerne foran har automatisk intervallstyring, og starter og tilpasser seg ut fra hvor mye det regner. 7. Extended 
Grip og bakkestartassistanse. Kombinert med den nye stabilitetskontrollen (ESP). Extended Grip gir bedre trekkraft slik at du kommer 
deg ut av krevende situasjoner (sand, gjørme, snø), og bakkestartassistansen er til hjelp når bilen skal startes i en stigning.

1.

4.

6.

2. 

3. 

5. 

7. 
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CARLAB / KANGOO EXPRESS & Z.E. 

UTSTYR
LISTEN VISER DET VIKTIGSTE UTSTYRET SOM ER TILGJENGELIG

1. Automatisk klimaanlegg. 2. Manuelt klimaanlegg. 3. Radio CD Bluetooth® & USB. 4. Radio Bluetooth® & USB. 5. Det tilkoblede 
systemet Renault R-Link består av TomTom navigasjon med oppdatert Traffic informasjon, handsfree-funksjon og Internett tilgang.

1.

3.

5.

4.

2.



CARLAB1. Ryggesensor. Under manøvrering vil dette systemet oppdage eventuelle hindringer og varsle føreren om disse med lydsignaler.  
2. Cruise control / hastighetsbegrenser. Brukes til å velge en hastighet som skal holdes konstant (regulerbart) eller til å fastsette en 
maksimal hastighet (begrenser). 3. Ryggekamera*. Bildet på displayet i solskjermen gjør det enklere å manøvrere bilen og å unngå  
hindringer.  4. 15” aluminiumsfelger Chrome Satin eller Dark Metal Aria*. 5. 16” aluminiumsfelger Egeus*.

* Leveres ikke på Kangoo Z.E.

4.

2.

1.

5.

3.
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UTVENDIG
Gråsort ulakkerte støtfangere og beskyttelselister på sidene • • • • •
15-tommers hjulkapsler • • - - -
Brigantin 15-tommers heldekkende hjulkapsler - - • • •
Aria 15-tommers aluminiumsfelger  ¤ ¤ - - -
Egeus 16-tommers aluminiumsfelger ¤ - - - -
Grå støtfanger foran  - - ¤ ¤ ¤
Sorte lister rundt lyktene  - - • • •
Style-pakke: støtfanger foran i to farger (sort / blank krom), mørk innfatning i hovedlykter, tåkelys og list på sideskyvedør på Express  ¤ ¤ - - -
Style-pakke Z.E.: støtfanger foran i to farger (sort / blank krom), mørk innfatning i hovedlykter og tåkelys - - ¤ ¤ ¤
Metallic lakk  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

INNVENDIG
Sort plastmatte i bagasjerom • • • • •
Z.E. instrumentpanel   - - • • •
Nytt ratt i mørk karbon • • • • •
Girspakdeksel og girspakkule i mørk karbon  • • - - -

SKILLEVEGGER
Hel skillevegg med vindu • • • • -

SKILLEVEGGER BAK ANDRE SETERAD
Fast skillevegg med gitter, i full høyde - - - - ¤

LAST 
4 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet  - - - - •
6 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet  • - • - -
8 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet  - • - • -
Delvis kledning på veggene i lasterommet • • • • -
Komplett kledning på halv veggene i lasterommet og hjulhusene  - - - - •
Forberedelse for takbøyler eller forberedelse for takgrind • • • • •

AKTIV OG PASSIV SIKKERHET
ABS (blokkeringsfrie hjul) + panikkbremseassistanse (AFU) + motorbremsregulering (MSR)  • • • • •
Frontkollisjonspute på førersiden • • • • •
Frontkollisjonspute på passasjersiden, deaktiverbar ¤ ¤ ¤ ¤ •
Sidekollisjonspute på fører og frontkollisjonspute på passasjersiden ¤ ¤ ¤ ¤ •
Sikkerhetsbelter foran med beltestrammere og beltekraftbegrensere • • • • •
Sentrallås (gjelder ikke tankklaffen) med fjernstyring (nøkkel med 2 knapper) og automatisk låsing under kjøring (CAR) • • • • •
Stabilitetskontroll (ESP) med antispinn (ASR) og understyringskontroll (CSV) • • - - -
Extended Grip + bakkestartassistanse med ny generasjons ESP • • - - -
Skivebremser foran og bak (med 15- eller 16-tommers felger) • • • • •
Startsperre betjent med transpondernøkke • • • • •

SETER
3 seter foran: førersete og setebenk for 2 passasjerer. Leveres ikke i kombinasjon med frontkollisjonspute på passasjersiden ¤ ¤ - - -
Høyderegulerbart førersete med setevarme • • • • •
Baksetebenk med 3 plasser, 1/1 eller 1/3-2/3 nedfellbart - - - - •
Interiør Titane • • • • •

DØRER OG VINDUER
Vindu rundt hele (vindu på sidepanel bak og skyvevindu på begge skyvedører) - - - - •
Sidehengslede bakdører 180° med vindu, viskere og varmetråder
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu

• • • • -

Skyvedør på venstre side med fast vindu ¤ • - ¤ -
Pakke Topphengslede (1):
Topphengslede bakdører med vindu, viskere og varmetråder ¤ - ¤ - -
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu
Pakke Topphengslede (2):
Topphengslede bakdører med vindu, viskere og varmetråder
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu

¤ - - - -

+ Skyvedør på venstre side med fast vindu

CARLAB / KANGOO EXPRESS & Z.E. 

STANDARDUTSTYR OG EKSTRAUTSTYR

Grand 
Confort

Grand  
Confort
 MAXI

MAXI Z.E. 
2pl.

Maxi Z.E. 
5 pl.

Z.E.



CARLAB

Vindu rundt pakke (1):
Bakre sidepanel med vindu på venstre & høyre side ¤ - ¤ ¤ -
Fast vindu på venstre side
Vindu rundt pakke (2):
Bakre sidepanel med vindu på venstre & høyre side ¤ ¤ - ¤ -
Skyvedør på venstre side med fast vindu
Skyvbar takluke i lasterommet, kun med asymmetriske bakdører, ikke i kombinasjon med komplett trekledning ¤ - ¤ - -
Ekstra tonede vinduer bak ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

SIKT – BELYSNING
Lys i lasterommet • • • • •
"Følg-meg-hjem"  belysningsfunskjon • • • • •
Midtre taklampe med 3 posisjoner • • • • •
Tåkelys foran ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Sidespeil med elektrisk betjening, oppvarmbare med temperaturmåler • • • • •

Automatisk kjørelys • • • • •
KOMFORT OG OPPBEVARING
Oppbevaringsrom i dørene foran • • • • •
Låsbart hanskerom • • • • •
Manuelt klimaanlegg • • • • •
Pollenfilter • • • • •
Elektriske vindusheiser foran med pulsstyring for lukking og åpning på førersiden  • • • • •
Midtarmlene med oppbevaringsrom mellom setene (leveres ikke på modeller med 3 plasser foran)  • • • • •
Forhåndsinnstilling av temperatur i kupeen (programmering av varme eller ventilasjon)  - - • • •
12 V-kontakt i midtkonsollen • • • • •
Takhylle  • • • • •
Oppbevaringsrom i A4-størrelse på instrumentpanelet  • • • • •
Høyderegulerbart ratt og fotstøtte for fører • • • • •

KJØRING 

Tekstdisplay i instrumentpanel: tankmåler, klokkeslett, kilometer-/trippteller (i forbindelse med cruise control / hastighetsbegrenser)  • • - - -
Parkeringsassistanse bak  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lydsignal ved glemte lys, lampe for åpne dører • • • • •
Lydsignal for feste av sikkerhetsbelte på førersiden (standard i EU) • • • • •
Ryggekamera (ikke med bakluke)  ¤ ¤ - - -
Turteller • • • • •
Elektrisk variabel servostyring • • • • •
Eco-mode • • • • •
Kjørecomputer (km, trippteller/kilometerteller, momentanforbruk/totalforbruk)  • • • • •
Reservehjul • • • • -
Stop & Start med Energy Smart Management • • - - -
Z E. Voice (lyd som varsler fotgjengere)  - - ¤ ¤ ¤

KOMMUNIKASJON  

 Radio 2 x 20W Bluetooth® og USB (uten CD) med betjening på rattet og integrert display  • • • • •

 Radio 2 x 20W Bluetooth® og USB (med CD) med betjening på rattet og integrert display  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 Multmediasystem R-Link med integrert navigasjon ¤ ¤ • • •

•: Standard  ¤: Ekstrautstyr -: Leveres ikke. 
Noen alternativer kan ikke kombineres eller krever et annet ekstrautstyr. Ta kontakt med din nærmeste Renault forhandler .

Kangoo 
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Grand 

Confort

Kangoo  
Express 
Grand  

Confort
 MAXI

Kangoo 
MAXI Z.E. 

2pl.

Kangoo 
Maxi Z.E. 

5 pl.

Kangoo 
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CARLAB
RENAULT – MYE MER ENN EN BIL

RENAULT FORSIKRING

Renault Forsikring er vår egen merkeforsikring. Vi forsikrer kun 
Renault-biler og konsentrerer oss om å gjøre ditt bilhold så enkelt 
som mulig. Vi er det eneste forsikringsselskapet som garanterer 
reparasjon med Renault originaldeler. Har du kjøpt en av verdens 
sikreste biler, så ser vi det som en selvfølge at vi opprettholder 
bilens originale egenskaper.

RENAULT VEIHJELP TIL UNNSETNING,  
DØGNET RUNDT

Renault Veihjelp er en tjeneste som er inkludert i Renaults nybil- 
garanti. Renault Veihjelp gjelder døgnet rundt, 365 dager i året. 
Det eneste du må gjøre er å ringe 800 10 061 (kostnadsfritt) og en 
operatør fra Renault Veihjelp vil hjelpe deg. De fleste reparasjoner 
utføres på stedet. Dersom bilen din ikke kan kjøres vil Renault 
foreslå en løsning tilpasset din situasjon (f.eks. byttebil, fortsatt 
reise, overnatting). For samtaler i Norge 800 10 061 (kostnadsfritt) 
For veihjelp utenfor Norge +46 841 11 131.

RENAULT TILBEHØR

Gjør din Renault enda mer personlig med våre mange praktiske, 
komfortable og spennende tilbehørsløsninger. Renaults utvalg av 
tilbehør er spesialutviklet for å oppfylle dine behov når det gjelder 
komfort, sikkerhet og design.

5 ÅRS GARANTI

Bilen leveres med en kontraktsmessig utvidelse av nybilgarantien 
fra 36 måneder opptil 60 måneder / 100 000 km. Renault utvider 
med dette den normale produsentgarantien med en ekstra periode 
på 24 måneder. Den utvidede garantien gir deg samme rettigheter 
som produsentgarantien, som omtalt i garantiheftet, med de 
samme vilkårene, inntil avtalen utløper. Avtalen starter ved levering  
av den nye bilen, og inkluderer den kontraktsmessige garanti- 
perioden utstedt av produsenten. De angitte 100 000 km telles fra 
“null km”. Den utvidede garantien opphører når den første av de 
to vilkårene nås, dvs. enten 60 måneder eller 100 000 km. Avtalen 
begrenser ikke kjøpers rettigheter ift LOV 2002-06-21 nr 34: Lov 
om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

RENAULT SERVICE

Det å følge produsentens serviceintervaller er en enkel måte 
å ta vare på din Renault. Hvis du gjør dette ved et autorisert  
Renault-verksted, med Renaults originaldeler, får du både trygg-
het og garantier. Du vet at din Renaulttekniker har blitt opplært i 
akkurat den bilmodellen du eier. Du vet at alle deler som monteres 
i din bil, ved service eller reparasjon, er perfekt tilpasset for best 
mulig funksjon. Det kan gjelde slitedeler, oljer eller nye dekk - alt 
er testet og godkjent allerede før det havner i din bil.

RENAULT KANGOO ER EN MODERNE, SIKKER OG KOMFORTABEL BIL SOM KOMMER TIL Å GI DEG OG DINE  
NÆRMESTE MANGE TRIVELIGE OPPLEVELSER I LØPET AV DE NESTE ÅRENE. MEN VI VIL LIKEVEL FORTELLE  
LITT OM HVA VI KAN GJØRE FOR DEG I MELLOMTIDEN HVIS DU SKULLE HA BEHOV FOR VÅR EKSPERTISE.  
VÅR MÅLSETNING ER AT DU ALLTID SKAL OPPLEVE KVALITET, BÅDE PÅ VEIEN OG I FORHOLD TIL HVORDAN  
VI BEHANDLER DEG ETTER KJØPET.
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VÅR ABSOLUTTE PRIORITET: 

RENAULT SER DET SOM SITT ANSVAR Å KUNNE TILBY DEG OG DINE MEDARBEIDERE MODERNE OG 
EFFEKTIVT UTSTYR FOR PASSIV OG AKTIV SIKKERHET, UANSETT BILENS UTSTYRSNIVÅ. MED EN HELT 
NY STABILITETSKONTROLL (ESP), SOM KOMBINERER EXTENDED GRIP OG BAKKESTARTASSISTANSE, 
STREKKER NYE RENAULT KANGOO SEG ENDA LENGER OG SETTER SIKKERHETEN TIL PROFESJONELLE 
YRKESUTØVERE I HØYSETET.

SIKKERHET FOR ALLE



FOREBYGGE
For å forutse all risiko og  
informere føreren i alle  
situasjoner.

BEVISSTGJØRE OG  
KOMME TIL UNNSETNING
Sikkerhet for alle

DECADE OF ACTION FOR 
ROAD SAFETY 2011-2020
SUPPORTED BY RENAULT

KORRIGERE
Spesialisert teknologi som 
utgjør hele forskjellen

BESKYTTE
Alle som sitter i bilen, men 
også andre trafikanter.

Renault fokuserer på mennesket og deltar i en 
rekke forskjellige initiativer når det gjelder fore-
bygging og informasjon om risiko i trafikken  
– på skoler, på universiteter, blant yngre og ved 
internasjonale institusjoner. Renault har også 
engasjert seg for å bedre effektiviteten til red-
ningstjenestene.

• Hos Renault jobber over 600 personer kun med sikkerhet.
• 100 millioner euro investeres hvert år i forskning og utvikling av sikkerhet.
• Vi gjennomfører 400 reelle krasjtester og 4 000 simuleringer i året.

Sikkerhet med Renault i tall

Renaults teknologiske løsninger er spesielt 
utviklet for at føreren skal føle seg ansvarlig 
for sin egen kjøring, og for at føreren skal få 
informasjon i sanntid. Det gir enda sikrere og 
bedre kjøring.

Renault har utviklet kjøreassistansesystemer 
som sørger for bedre reaksjonsevne, og som 
kan være til hjelp for føreren ved uventede  
forhold i trafikken.

Takket være vår erfaring innen ulykkes- 
forskning og innovative teknologiske løsninger, 
kan Renault tilby biler som er blant de sikreste 
på markedet. Vår prioritet er å sørge for  
maksimal sikkerhet dersom uhellet skulle være 
ute. Det kan redde liv.

1. Beskyttelse av personene i bilen: Kollisjonsputer foran, sidekollisjonsputer for hode/bryst, sikkerhetsbelter med aktive beltestrammere og  
beltekraftbegrensere (forseter), underglidningsbeskyttelse (førersete og passasjersete foran, ikke ved sammenfoldbart sete og setebenk for to foran)  
2. ABS: ABS blokkeringsfrie bremser med elektronisk bremsekraftfordeler (EBV) er koblet til panikkbremseassistenten (AFU) og motorbremsreguleringen som 
sørger for sikker manøvrering ved oppbremsing. 3. Stabilitetskontroll (ESP – Elektronisk Stabilitets Program): Denne nye generasjonen kombinerer ABS 
og understyringskontroll (CSV) med Extended Grip og bakkestartassistanse på Energy-motorene. Extended Grip er en funksjon som bedrer trekkraften og 
kjøreegenskapene under krevende forhold (på glatt vei: gjørme, sand, snø). Bakkestartassistanse er en god hjelp ved start i bratte bakker. 4. Cruise control og 
hastighetsbegrenser: Brukes til å fastsette en hastighet (regulerbar) eller en maksimal hastighet (begrenser). Valgt hastighet kan tilpasses med betjenings- 
elementene på rattet. 5. Parkeringshjelp: Ryggesensoren eller bildet fra ryggekameraet som vises på displayet i solskjermen, gjør ryggingen enklere.

1.

2.

4.

3.

5.



Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av 
prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin politikk for kontinuerlig forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til 
enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles 
Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr 
ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens 
garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som 
er gjengitt i brosjyre avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt. Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, 
uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.

(www.renault.no)
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