
Renault KADJAR







Våg spranget
Med flytende linjer, offensiv grill og atletiske skuldre 
oser Renault Kadjar eventyrlyst. Denne inspirerte, so-
lide og spreke bilen er din allierte i hverdagen. Og med 
bare et lite vink fra deg er den klar til å legge ut på nye 
eventyr







Karakterstyrke
Med skulpterte baklys, C-formet LED-lysstyringstek-
nologi på frontlysene og 17- og 19-tommers alumi-
niumsfelger inntar Kadjar crossoversegmentet med 
myndighet og særpreg, stolt over sin nyskapende 
lyssignatur.



Frihet med 4x4
Skift omgivelser, utforsk nye følelser. Drei på hjulet, koble 
inn 4x4-modus og la Kadjar trollbinde deg i møtet med 
nye landskaper. Med høy bakkeklaring, takbøyler i alumi-
nium, sidelister, beskyttelsesplater foran og bak ønsker 
vi deg velkommen til Kadjars spennende univers!











På eventyr i byen
Våg deg på eventyr i hverdagen – oppdag byen fra 
nye vinkler. Med Energy dCi 110-motoren, Stop & 
Start-systemet og gjenvinning av bremseenergi 
er Kadjar helt i tetsjiktet når det gjelder forbruk og 
CO²-utslipp (99 g CO²/km*). 

* Drivstofforbruket og CO²-utslippet godkjennes i henhold til gjel-
dende regelverk.









Komfort i overflod

I Renault Kadjars lyse, romslige kupé er komforten på topp når du legger ut på nye eventyr. Panoramaglasstak, dobbeltsømmer, skulpterte seter, dashbord 
i myke materialer, høy og bred midtkonsoll samt krom rundt instrumenter og girspak gir uttrykk for raffinert eleganse.





Renault Kadjar:
Legg ut
på nye
eventyr
Bak rattet i denne nye crossoveren er du klar til å ut-
forske nye veier, nye horisonter. Med selvsikkerhet, 
teknologi og komfort snur Renault Kadjar opp ned på 
de etablerte kodene: Økonomiske motorer, en rekke 
førerassistansesystemer, et lyst, bekvemt interiør og 
smart allsidighet gjør bilen til den ideelle partner på 
landeveien.



Skredddersydd veigrep
Firehjulsdrift
Renault Kadjar er en autentisk crossover som lar deg utforske alle slags vei- og føreforhold. Med høy bakkeklaring og tre 
kraftoverføringsmoduser er Kadjar klar til å møte alle utfordringer.

Firehjulsdrift *. Skiftende kjøreforhold? Drei på hjulet og velg den best 
egnede innstillingen. Tre innstillinger er tilgjengelige:
- 2WD: Bare forhjulene trekker. Under normale kjøreforhold
blir forbruket optimalt.
- Auto: Systemet justerer automatisk dreiemomentfordelingen og tilpasser
kraftoverføringen mellom for- og bakhjulene. Du får optimal trekkraft og 
sikkerhet.

- Lock: En 50/50-fordeling mellom for- og bakhjulene fastholdes
opp til 40 km/t på ujevne underlag så som jord, sand, søle og snø.

*Tilgjengelig på 1,6 dCi 130hk manuell girkasse







Kompromissløs ytelse
Motorene i Renault Kadjar er sterke, driftssikre og gjerrige. De har Stop & Start-system med gjenvinning av bremseenergi og en 
rekke integrerte teknologiske teknologiske løsninger (downsizing, redusert friksjon og siste generasjons innsprøytningssystem) 
som gjør det mulig å oppnå eksemplarisk ytelse og forbruk – uten at det går på bekostning av kjøregleden.

Energy dCi 110
Kjørekomfort

Ytelse og effektivitet i hverdagen er det som gjel-
der, og for dCi 110 hk er oppgaven klar. Dette er 
motoren for dem som ønsker økonomi og kjø-
reglede på en og samme tid, derfor har den for 
første gang stempler av stål som optimaliserer 
ytelsen og reduserer friksjonen. Bilen har 6-trinns 
manuell girkasse, men kan også fås med 6-trinns 
EDC-automat. Motoren er imponerende effektiv: 
99 g CO²/km* og 0,38 l/mil*!

* Drivstofforbruket og CO²-utslippet godkjent
i henhold til gjeldende regelverk.

Energy dCi 130 4X4 
Kjøreglede

Dette er en sterk, allsidig motor der Renault-inge-
niørenes ekspertise virkelig er kommet til sin rett. 
Her er det ingen kompromisser verken på forhol-
det mellom ytelse og kjøreglede eller opplevelser 
og forbruk.

Energy TCe 130
Fleksibilitet og kontroll

Bensinmotoren Energy Tce 130 er smidig og reak-
sjonsvillig allerede ved lave turtall, og med sin tur-
bo og sitt beskjedne forbruk er den både råsterk 
og økonomisk. For å forbedre akselerasjonen, 
særlig ved lavt turtall i andre og tredje, har den en 
overboostfunksjon som gjør turboeffekten tilgjen-
gelig raskere og oftere.

EDC-girkasse
Komfort, nøkternhet og teknologi

EDC-girkassen, en 6-trinns automat med dobbeltclutch, garanterer en smidig, jevn giring. Den er sprek, 
reaksjonsvillig og responderer nesten umiddelbart. Forbruksmessig ligger den på tilsvarende nivå som 
en manuell girkasse. Den fås på Energy dCi 110 og er ideell for en stille, behagelig kjøreopplevelse under 
alle forhold



Førerassistanse-
systemer
Å gjøre det enklere, roligere, sikrere og smidigere å kjøre er en av Renault Kadjars målsetninger. Takket være bilens førerassistan-
sesystemer kunne det ikke vært enklere å justere farten, holde seg i riktig fil, sjekke blindsonen, parkere eller automatisk skifte 
mellom nærlys og fjernlys avhengig av om du har andre biler foran deg eller ikke. Med Kadjar kjører du trygt og sikkert.

Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning
Systemet gjør det mulig å tilpasse kjøringen etter trafikkskiltopplysningene fra kameraet. Et 
visuelt varsel ses på instrumentpanelet og foreslås som verdi for hastighetsbegrenseren.

Easy Park Assist - Ekstrautstyr
Aldri har det vært så enkelt å parkere som med Easy Park Assist. Systemet evaluerer den tilgjenge-
lige plassen og overtar styringen. La systemet parkere for deg på enkelt vis.



Blindsonevarsler- Ekstrautstyr
Dette systemet oppdager om du har en bil i blindsonen. Du varsles automatisk ved hjelp 
av et lyssignal i venstre eller høyre sidespeil.

Avansert nødbremsassistent (AEBS - Active Emergency Braking System) - Ekstrautstyr
Dette systemet varsler deg hvis det er fare for å kjøre inn i bilen som ligger foran. Hvis du ikke re-
agerer eller ikke bremser raskt nok, kobles bremsene inn for å unngå eller dempe et sammenstøt.



Connected Services
Multimediesystemet Renault R-Link 2 innbyr til en rikere 
kjøreopplevelse. Den store, intuitive og ergonomiske 7-tom-
mers berøringsskjermen er særdeles behagelig å bruke. Det 
grafiske grensesnittet minner om det man finner på nett-
brett: Du flytter ikoner ved å klikke og dra, og leser ved å rulle 
og zoome.

De nye, tilpassede startsidene gir enkel tilgang til de funksjo-
nene du liker best. Seks forskjellige brukerprofiler kan legges 
inn. Med et klikk finner alle sine personlige innstillinger for 
GPS, multimedia, aktivering av førerassistansesystemer el-
ler instrumentpanelets tema.

R-Link 2 er tilkoblet og gir deg tilgang til R-Link Store og alle 
de spesielle bil-appene du finner der. Du har også tilgang til 
en rekke tjenester så som trafikkinformasjon i sanntid fra 
Tom Tom*. R-Link 2 er selve kontrollsenteret for bilens funk-
sjoner.

Systemet optimaliserer kjøreopplevelsen og gir deg mulig-
het til å oppdage fordelene med tjenester som er tilkoblede. 
Og personlig tilpasset.

* I en begrenset periode.







BOSE® Sound System
Oppdag nye lyder
Med sin dype bass, klare diskant og realistiske lyd forvandler musikkanlegget 
Bose® kupeen til konsertsal. På scenen finner vi sju imponerende høyttalere og 
en subwoofer som fyller kupeen med lyd, godt hjulpet av en spesialkonfigurert 
digitalforsterker. Klare toner, strukturerte rytmer, subtile akkorder – både foran 
og bak er lyden rik, balansert og presis. Med Renault Kadjar akkompagneres 
eventyret av herlig musikk.





CARLAB
CHROMO ZONE / Farger til din Kadjar

WORKSHOP / Interiør

STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR / Den fullstendige listen

TEKNISKE DATA / Motorer

DIMENSJONER

TILBEHØR



Chromo zone

HVIT GLACIER (OV369)

GRÅ (TED69) 

HVIT NACRÉ (TEQNC)*

GRÅ TITANIUM (TEKPN)



SORT STJERNE (TEGNE) 

BEIGE DUNE (TEHNP)

FLAMMERØD (TENNP)*

BLÅ COSMOS (TERPR)

BRUN CAPPUCCINO (TECNL)

TE: Metalliclakk
O: Solid lakk
* Metalliclakk med spesial klarlakk



Utstyr
ZEN

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSE-
SYSTEMER
• ABS og EBA (nødbremseassistanse)
• Elektronisk stabilitetsprogram ESP®-

med antispinnfunksjon ASR
• Trafikkskiltgjenkjenning
• Filskiftevarsler
• Automatisk nær-/fjernlys
• Bakkestartassistent
• Adaptive frontkollisjonsputer foran 

(kan kobles fra på passasjersiden)
• Kollisjonsgardiner foran og bak 
• Sidekollisjonsputer foran 
• ISOFIX-fester på de ytre sitteplassene 

bak
• Elektriske, oppvarmede sidespeil
• Varsellampe for sikkerhetsbelte
• Tåkelys/kurvelys 
• Regn-og lyssensor
• Dekktrykkontroll

KOMFORT
• Automatisk klimaanlegg (ECC), to- 

sone med kupéfilter/luftdyser
• 60/40-delt baksete
• Setevarme foran (regulerbar)
• Høydejusterbart førersete
• Elektriske vindusheisere foran og bak
• «One touch» på førersiden
• Bagasjeromslys
• Oppbevaringslommer i ryggen på 

forsetene 

MULTIMEDIA
• DAB+/Radio/CD/MP3/USB med 

Bluetooth 
• 12-volts uttak foran og på midtkon-

sollen Bak 

KJØRING
• Girskiftindikator
• Handsfree nøkkelkort (knapp)
• Pulsstyrte blinklys
• Cruise control + hastighetsbegrenser
• Dekkreparasjonssett 

DESIGN
• 17’’ aluminiumsfelger
• Høyde- og lengderegulerbart ratt i 

skinn
• Halogen frontlys med LED-signatur

Bilde presentert med R-Link 2 pakke Seter i karbonsort tekstil

17-tommers Aquila i naturgrå diamantfinish



BOSE (ZEN +) 

MULTIMEDIA
• R-LINK 2 pakke: Tilkoblet multime-

dia system med berøringsskjerm, 
navigasjon, radio, multimediainnhold, 
handsfree telefon og rattbetjening

• BOSE sound system

DESIGN & KOMFORT
• Full Led Pure Vision-frontlys
• Tonede sideruter bak og bakrute
• Easy Break-funksjon: ”One Touch” flatt 

gulv og fellbart passasjersete
• Midtarmelene bak med koppholder
• Takrails i krom
• Oppvarmet frontrute

• Elektrisk innfellbare sidespeil 
• Parkeringssensor foran og bak
• Belyst sminkespeil på fører og passa-

sjersiden 
• BOSE seter i sort imitert skinn og 

tekstil
• Nappa skinnratt

Seter i titansort imitert skinn og tekstil

17-tommers Aquila i naturgrå diamantfinish



Tekniske data
MOTOR Energy TCe 130 Energy dCi 110 Eco2 Energy dCi 110 EDC Eco2 Energy dCi 130 4WD

Type (innsprøytning/turbo) 4-sylindret motor
Elektronisk direkte innsprøytning

4-sylindret motor
Direkte common rail-

innsprøytning

4-sylindret motor
Direkte common rail-

innsprøytning

4-sylindret motor
Direkte common rail-

innsprøytning
Slagvolum (cm3) 1197 1461 1461 1598
Sylinderdiameter x slag (mm) 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5
Antall sylindre/ventiler 4/16 4/8 4/8 4/16
Drivstoff Bensin Diesel Diesel Diesel
Kraftoverføring 2WD 2WD 2WD 4WD – 4x4 ALL MODE-i-system
Maks. effekt (kW CEE / hk) ved turtall (o/min) 96 (130) / 5500 81 (110) / 4000 81 (110) / 4000 96 (130) / 4000
Maks. dreiemoment (Nm CEE) ved turtall (o/min) 205/2000 260/1750 250/1750 320/1750
Stop & Start / Energy Smart Management Ja Ja Ja Ja

Dekk-/felgdimensjoner 215/65-16
215/60-17

M&S 215/60-17
225/45-19

215/65-16
215/60-17

M&S 215/60-17
225/45-19

215/65-16
215/60-17

M&S 215/60-17
225/45-19

215/65-16
215/60-17

M&S 215/60-17
225/45-19

GIRKASSE
Type Manuell girkasse Manuell girkasse Automatisk girkasse (EDC) Manuell girkasse
Antall gir 6 6 6 6

YTELSE
Maks. hastighet (km/t) 192 182 181 190
0–100 km/t (s) 10,1 11,9 11,7 10,5

FORBRUK OG UTSLIPP*
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Blandet kjøring (l/mil) - NEDC 0,56 0,58 0,38 0,39 0,38 0,39 0,48 0,49
CO²-utslipp ved blandet kjøring (g/km) - NEDC 126 130 99 103 99 103 126 129

FORBRUKSASSISTANSESYSTEMER
Økomodus Ja Ja Ja Ja
Eco2 Driving Ja Ja Ja Ja

STYRING
Type Elektrisk 

servostyring
Elektrisk 

servostyring
Elektrisk 

servostyring
Elektrisk 

servostyring
Svingdiameter mellom fortau (m) 10,72 10,72 10,72 10,72

BREMSER
Panikkbremsassistent Ja Ja Ja Ja
Antiskrens (ESP) Ja Ja Ja Ja

VEKT
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Med 16” og 17” 

felger
Med 17” M&S og 

19” felger
Egenvekt (MVODM) 1306 1320 1380 1394 1407 1421 1536 1536
Tillatt totalvekt (MMAC) 1853 1866 1916 1924 1943 1951 2050 2059
Maks. tilhengervekt (med brems) 1200 1200 1350 1350 1450 1450 1800 1800
Maks. tilhengervekt (uten brems) 690 695 725 730 740 745 750 750
Maks. taklast (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75

* Drivstofforbruket og CO²-utslippet godkjennes i henhold til gjeldende regelverk. Denne er identisk for alle bilprodusenter og gjør det dermed mulig å sammenligne biler fra forskjellige 
produsenter. Forbruket under reelle kjøreforhold varierer avhengig av forholdene bilen brukes under, utstyret og førerens kjørestil.



A Akselavstand 2646
B Utvendig lengde 4449
C Overheng foran 897
D Overheng bak 906
E Sporvidde foran 1556
F Sporvidde bak 1542
G Utvendig bredde uten/med sidespeil 1836/2058
H Høyde uten last uten/med takbøyler 1607/1613
H1 Høyde uten last med åpen bakluke 2069
J Innlastingshøyde uten last 761
K Bakkeklaring 200
L Benplass i baksete 220

M Albuebredde foran 1480
M1 Albuebredde bak 1455
P Takhøyde ved 14° vinkel på forseter 905
P1 Takhøyde ved 14° vinkel på baksete 910
Y Innvendig bredde mellom hjulhusene 1099
Z Maks. lastelengde med oppfelt/nedfelt baksete 864/1620
Z1 Lastelengde med nedfelt passasjersete foran (Easy Break-funksjon) 2563
R/R1 Innkjøringsvinkel/Avkjøringsvinkel i grader 18/28
Bagasjeplass under bagasjeskuler i VDA/liter 472/527

Dimensjoner

DIMENSJONER (mm)



Utstyr 
ZEN BOSE

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER  

SIKKERHET
ABS med panikkbremsassistent • •
Adaptive frontkollisjonsputer foran (kan kobles fra på passasjersiden)  • •
Kollisjonsgardiner foran og bak  • •
Sidekollisjonsputer foran • •
Filskiftevarsler • •
3-punktsbelte i midten bak • •
Pulsstyrt blinklys • •
Automatisk låsing av dører under kjøring • •
Sentrallås • •
Barnesikring i bakdørene • •
Antiskrens (ESP) med ASR • •
Blindsonevarsler  - P
Avansert nødbremsassistent (Active Emergency Braking System)  - P
Dekkreparasjonssett • •
Forberedt for alarm • •
Trafikkskiltgjenkjenning • •
Reservehjul ¤ -
ISOFIX-system på ytre sitteplasser bak • •
Dekktrykkontroll • •
Varsellampe for sikkerhetsbelte • •

KJØRING 
Bakkestartassistent • •
Easy Park Assist  - P
Parkeringssensor bak  P •
Parkeringssensor foran  P •
Ryggekamera (inkl. parkeringssensor foran/bak)  - P
17-tommers aluminiumsfelger (Aquila) • •
Automatisk parkeringsbrems • •
Girskiftindikator • •
7-tommers TFT-fargeskjerm med LED-belysning for temperatur- og drivstoffmåler • •
Økomodusprogram • •
Tåkelys/kurvelys • •
Halogen frontlys med LED-signatur • -
Cruise Control/hastighetsbegrenser • •

DESIGN

UTVENDIG DESIGN
Langsgående takbøyler i krom P •
Kromlister rundt sideruter • •
Krominnlegg i sidelistene  • •
17-tommers Impulsion-aluminiumsfelger • •
19-tommers Egeus-aluminiumsfelger  - ¤
19-tommers Extrême-aluminiumsfelger T T
Hjulhus og støtfangere foran og bak i plast • •



ZEN BOSE

Metalliclakk ¤ ¤
Spesialmetalliclakk ¤ ¤
Karosserifargede dørhåndtak • •
Full Led Pure Vision-frontlys  - •
Beskyttelsesplater foran og bak i blank naturgrå  - •
Beskyttelsesplater foran og bak i sort plast •  -
Sotede sideruter og bakrute P •

INNVENDIG DESIGN
Skinnpakke* (skinnseter + el. justering av førersete)  - ¤
Girspakkule i skinn* • •
BOSE seter i titansort imitert skinn og tekstil  -  •
Seter i karbonsort tekstil •  -
Seter i sort imitert skinn og tekstil (med Easy Break funksjon) P  -
Gulvmatte ¤ ¤
Høyde- og lengderegulerbart ratt i skinn* • •

KOMFORT OG MULTIMEDIA

KOMFORT
Midtarmlene foran • •
Høyderegulerbare hodestøtter foran • •
3 høyderegulerbare hodestøtter bak • •
Regn- og lyssensor (automatisk tenning av nærlysene, 
aktivering og intervallstyring av vindusviskerne) • •

Handsfree nøkkelkort (åpning og lukking ved å trykke på dørhåndtakket) • •
Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner • •
Automatisk nær-/fjernlys • •
Elektrisk vindusheis på førersiden med antiklem • •
Elektrisk vindusheis på passasjersiden foran og bak • •
12-volts uttak foran og på midtkonsollen bak • •
Korsryggregulering for førersetet • •
Elektrisk oppvarmede sidespeil • •
Elektrisk innfellbare sidespeil P •
Høyderegulerbart førersete • •
Belyst sminkespeil på passasjersiden - •
Fast glasstak og automatisk avblendbart bakspeil  - P

ALLSIDIGHET
60/40-delt baksete • •
60/40-delt baksete med Easy Break-funksjon P •
Nedfellbart og høyderegulerbart passasjersete P •
Oppbevaringslommer i ryggen på forsetene • •

MULTIMEDIA
Bose® Sound System (7 høyttalere med Subwoofer)  - •
R-Link 2-pakke (multimediesystemet R-Link 2 + Europakart + forberedelse for tilkoblede tjenester) ¤ •
Radio, DAB+, CD/MP3-spiller, Bluetooth®, USB-uttak og AUX-inngang • •

• = Standardutstyr  
¤ = Ekstrautstyr 
 - = Ikke tilgjengelig
T = Tilbehør
P = Del av en pakke (ekstrautstyr)
  
* Okseskinn. Setene er heltrukket i 
skinn (pigmentkorrigert narvet lær 
/ kalveskinn) på fremre del av sete-
putene, seteryggen, hodestøttene 
og sidestøttene. De andre delene av 
setene er i impregnert tekstil.  
(2) Tilgjengelig bare med skinnpakke.



Tilbehør
STYLE

1. Renault Kadjar med stigtrinn og hjulbue-
lister for å fremheve kraften i bilens person-
lighet og samtidig beskytte den mot hverda-
gens små uhell. 2. Sidelist med lys. Forsterker 
bilens personlighet samtidig som den får 
et elegant, robust uttrykk. Lyset ved dørene 
gir bedre synlighet. 3. Pedaler i aluminium. 
Skreddersydde pedaler som gir førerplassen 
sportspreg, samtidig som sklisikringen gir 
nødvendig feste. 4. 19-tommers Jaipur-alu-
miniumsfelger. Antrasittgrå diamantfinish 
som gir både et elegant og dynamisk preg. 5. 
19-tommers Extreme-felger. Renault Kadjar 
tilbyr et bredt utvalg av felger slik at du kan 
skifte stil når du har lyst.

1.

2. 3.

5.

4.



1. Lastegitter. Skiller effektivt bagasjerom-
met og kupeen. Nyttig når du reiser med 
dyr. 2. Terskellist med lys. Beskytter døren 
mot små støt og bulker og skaper et elegant, 
originalt uttrykk. 3. DVD-spiller med to en-
keltskjermer. Et bærbart multimedietilbud 
slik at bilturen blir enda bedre. 4. Eksklusive 
tekstilmatter. Renaults skreddersydde tek-
stilmatter skaper et harmonisk interiør med 
høyt kvalitetsnivå. 5. Gummimatter. Et alter-
nativ til tekstilmatter som beskytter kupeen 
med sin impregnerte kvalitet.

3. 4. 5.

2.1.



Tilbehør
FRITID OG ALLSIDIGHET

1. Takboks. Flott, praktisk og sikker – Renault lar deg velge mellom mange 
farger og størrelser, slik at du kan få enda større, skreddersydd oppbeva-
ringsplass. 2. Sykkelholder på tilhengerfestet. For å frakte opptil 3 sykler, 
sikkert og enkelt. Kan vippes og legges sammen avhengig av modell. 3. Inn-
fellbart tilhengerfeste. Helt ute av syne når det ikke brukes, men alltid til-
gjengelig ved hjelp av en diskré hendel i bagasjerommet. 4. EasyFlex baga-
sjeromsmatte. Denne sklisikre, vanntette matten passer bagasjerommets 
form perfekt. De mange posisjonene gir maksimal beskyttels samtidig som 
du følger setenes allsidighet. 5. Takbøyler i aluminium og skiholder. Slite-
sterke og sikre, enkle å montere. Godkjent i henhold til City Crash Test.

1. og 2. 3.

4. 5.



RENAULT – MYE MER ENN EN BIL

RENAULT VEIHJELP TIL UNNSETNING,  
DØGNET RUNDT
Renault Veihjelp er en tjeneste som er inklu-
dert i Renaults nybilgaranti. 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 tilpas-
set 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 utvidel-
se 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 utvide-
de garantien gir deg samme rettigheter som 
produsentgarantien, som omtalt i garantihef-
tet, med de samme vilkårene, inntil avtalen 
utløper. Avtalen starter ved levering av den 
nye bilen, og inkluderer den kontraktsmessige 
garantiperioden 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 el-
ler 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 til-
passet 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 Kadjar 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.

Renault Service



Allsidig og praktisk funksjonalitet
Med romslig plass, intelligent allsidighet og mange oppbevaringsrom er Renault Kadjar breddfull av kvalitet. For å heve funksjonali-
teten enda et hakk har bilen dessuten systemet Easy Break, der du ved hjelp av hendler i bagasjerommet kan låse opp og automa-
tisk legge ned baksetet i 60/40-konfigurasjon. Bagasjeromsgulvets to posisjoner gjør det mulig å velge mellom en øvre posisjon der 
du får et helt flatt gulv, og en nedre posisjon der du får 527 l med bagasjeplass. Bagasjerommet kan dessuten deles i to–tre rom, slik 
at du får smarte, atskilte avdelinger. Når det gjelder passasjersetet, kan det felles ned slik at du kan frakte lange gjenstander på mer 
en 2,50 m. Det skorter heller ikke på oppbevaringsrom for øvrig. Med 30 l fordelt rundt om i kupeen er livet enkelt!







Renault KADJAR.
Stop reading. Start Living.



www.renault.no

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 trykk-
tekniske 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.
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