
Renault KADJAR
Nový





Stvořený pro dobrodružství



Dokonalý atlet
Nový Renault KADJAR, čistokrevné SUV, se pyšní 
vlastnostmi dobrodruha a výrazným designem. 
Jeho nápadná chromovaná přední maska umístěná 
mezi Full LED světlomety Pure Vision odráží 
opravdovou osobnost. Mlhová světla vzadu chrání 
vůz. Prach, mlha, mrholení... nic vás nezastaví. 
19" disky kol z lehké slitiny v kombinaci s novými 
předními a zadními ochrannými prvky karoserie 
jsou připraveny zvládnout jakýkoliv terén. 







Prvotřídní komfort
Objevte všechny stránky komfortního interiéru 
vašeho SUV. Moderní interiér, perfektní ergonomie, 
nová čalounění a chromované detaily vám 
umožní vychutnat si na palubě každý okamžik. 
Po pohodlném usazení za volantem svého SUV 
oceníte i ty nejnáročnější trasy. Nový design 
přístrojové desky, ambientní osvětlení středové 
konzole a řada promyšlených detailů vás bude 
lákat zažít dobrodružství z jiného úhlu.



Společník pro vaše dobrodružství







Připraven pro každé 
dobrodružství
Nový Renault KADJAR perfektně zvládne i nej-
méně probádané terény. Jako rozený dobrodruh 
se přizpůsobí různým jízdním podmínkám, neboť 
umožňuje přejít z pohonu dvou na pohon čtyř kol* 
pomocí intuitivního třípolohového ovladače: 2WD, 
Lock nebo Auto. Jeho vyšší světlá výška, boční 
chromované ochrany a přední a zadní ochrana 
spodku vozidla mu pomáhají zvládat obtížné trasy, 
jako by to byly každodenní itineráře. Intenzivní 
zážitky zaručeny…

Inituitivní ovladač pro přepínání pohonu: 
Pro velmi jednoduché přizpůsobení hnacího ústrojí 
jízdním podmínkám stačí otočit ovladačem. Tři 
možnosti volby:

-  2WD: poháněná přední kola
-  Lock: stálý pohon všech kol
-  Auto: automatická volba pohonu dvou nebo čtyř 

kol podle jízdních podmínek

* K dispozici později a pouze pro vznětový motor.





Variabilní interiér
Hodně prostoru najdete také v interiéru nového 
vozu Renault KADJAR. Jednoduchým sklopením 
zadních sedadel a opěradla sedadla spolujezdce 
získáte prostor, který ještě snadněji využijete, když 
umístíte dno zavazadlového prostoru do horní 
polohy. Své místo zde najde horské kolo, batohy, 
turistická výbava a příslušenství. Cestující ve vašem 
vozidle jsou nadmíru spokojeni, větší držáky nápojů 
vpředu, výdechy klimatizace a vstupy USB vzadu 
jim přinášejí zcela nový zážitek z jízdy. Pokud jde 
o vás, ve vyhřívaném sedadle s nastavitelnou dé-
lkou sedáku a výsuvnou loketní opěrkou, budete 
připraveni si vychutnat i ty nejnáročnější jízdy. 
Dobrodružství, to ano, ale se vším, co pro jeho 
plné prožití potřebujete.



Svět na dosah ruky
Dotyková 7" obrazovka multimediálního a na-
vigačního R-LINK 2 integrovaná do nové středové 
konzoly je velmi ergonomická a intuitivní. 
Připojený R-LINK 2 vám poskytuje širokou nabídku 
služeb jako TomTom Traffic pro lepší dopravní 
informace v reálném čase. R-LINK 2 zpříjemňuje 
život na palubě a zaručuje vám bezstarostný, 
jednoduchý a osobitý multimediální zážitek.

Více informací najdete na www.renault-multimedia.com







Bezpečná jízda
Aby každé z vašich dobrodružství bylo bezpečné, 
při cestách na vás dohlíží 2 kamery, 12 parkovacích 
senzorů a  jeden radar. Přejedete plnou nebo 
přerušovanou čáru bez aktivace směrových 
světel? Varování před opuštěním jízdního pruhu 
vás upozorní. Překročíte maximální povolenou 
rychlost uvedenou na dopravní značce? Upozorní 
vás varování o překročení povolené rychlosti. Chcete 
zaparkovat mezi dvěma vozidly? Easy Park Assist 
převezme řízení a realizuje parkovací manévry zce-
la sám. Na palubě nového vozu Renault KADJAR 
máte při řízení klidnou mysl.



Silné zážitky
Otevřou se vám všechny obzory. Nový přeplňovaný 
zážehový motor TCe 160 GPF klade důraz na výkon 
a radost z jízdy a nabízí velmi rychlou odezvu 
a zrychlení ve všech otáčkách. S výkonem 160 k je 
dostupný s manuální 6stupňovou převodovkou 
nebo automatickou 7stupňovou dvouspojkovou 
převodovkou. Motor je k dispozici i ve verzi TCe 
140 GPF se 6stupňovou manuální převodovkou. 
Tento motor kombinuje komfort a radost z jízdy. 
Umožní vám plně si vychutnat váš nový Renault 
KADJAR a zároveň se vyhnout kompromisům 
ohledně spotřeby.
Motor Blue dCi 115 je vybaven funkcí overboost 
zaručující zvýšení výkonu a točivého momentu 
při akceleraci, což je ideální pro překonávání 
náročných úseků. 





BARVY KAROSERIE

Modrá Iron

Červená Flamme Modrá Cosmos

Zelená Ural

* Nemetalický lak



Bílá Glacier*

Šedá HighlandBílá Nacré

Černá ÉtoileŠedá Titanium



VÝBAVA

Aktivní a pasivní bezpečnost
• ABS s asistenčním systémem brzd
• Elektronický stabilizační systém ESC 

s protiprokluzovým systémem ASR
• Asistent rozjezdu do kopce
• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce 

(s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
• Boční airbagy chránící pánev a hrudník 

na  straně řidiče i spolujezdce
• Hlavové airbagy v první a druhé řadě
• Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách
• Omezovač rychlosti
• Systém Eco-mode
• Sdruženým přístroj s barevným displejem TFT 

o úhlopříčce 7"
• Systém ISOFIX – příprava pro upevnění 

dětské sedačky na zadních bočních sedadlech

• Předpříprava pro alarm
• Přední světlomety s integrovaným denním 

svícením
• Full LED zadní světla
• Sada na opravu pneumatik

Design exteriéru
• Přední a zadní ochrana spodní části vozu 

v černé barvě
• Kliky dveří lakované v barvě karoserie
• Chromované lišty oken
• Disky kol z lehké slitiny 17"
• Chromová lišta na spodních ochranných 

panelech dveří

Design interiéru
• Výškově a podélně nastavitelný volant

• Volant potažený kůží
• Látkové čalounění sedadel tmavě šedé

Komfort
• Elektrické impulzní ovládání předních 

a zadních oken
• Posuvná středová loketní opěrka
• Poloautomatická parkovací brzda
• Hands-free karta Renault 

pro odemykání a startování
• Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, 

vyhřívaná a sklopná
• Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné 

v 6 směrech s manuálně nastavitelnou 
bederní opěrkou

• Výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu
• Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3

• Manuální klimatizace
• 3 výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu
• Osvětlená kosmetická zrcátka řidiče 

a spolujezdce

Multimédia
• Rádio (s Bluetooth® hands-free s funkcí 

audiostreamingu, podporuje přehrávání CD 
a MP3 formátů, DAB tuner, vstup USB a Jack, 
ovládání rádia pod volantem)

• 2 vstupy USB pro zadní sedadla

Řízení
• Zadní parkovací senzory

ZEN



Komfort
• Dvouzónová automatická klimatizace
• Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3 – 2/3 

s funkcí Easy Break a zadní středovou 
loketní opěrkou

• Nastavitelné sedadlo spolujezdce sklopné 
do polohy stolku

Design exteriéru 
• Ambientní osvětlení středové konzoly
• Zatmavená zadní okna
• Chromované střešní lišty

Viditelnost a osvětlení
• Dešťový a světelný senzor

Multimédia
• Multimediální a navigační systém

Renault R-Link 2 (7" dotykový displej, 
hlasové ovládání Bluetooth® hands-free 
s funkcí audiostreamingu, podporuje 
přehrávání MP3 formátů, DAB tuner, vstup 
USB a Jack, ovládání rádia pod volantem, 
přístup k online aplikacím)

Aktivní a pasivní bezpečnost
• Systém varování před opuštěním jízdního 

pruhu
• Automatické přepínání dálkových světel
• Systém rozpoznávání dopravních značek 

s varováním o překročení povolené rychlosti

Řízení
• Přední parkovací senzory

EDITION (ZEN+)



VÝBAVA

Design exteriéru
• Chromovaná maska chladiče
• Specifická přední a zadní ochrana spodní 
části karoserie

• Přední mlhové světlomety s chromovaným 
orámováním

• Anténa ve tvaru žraločí ploutve
• Uvítací osvětlení pod vnějšími zpětnými 

zrcátky
• Disky kol z lehké slitiny 18"

Design interiéru
• Volant potažený kůží Nappa
• Sedadla v kombinaci látkového čalounění 

s koženkou v barvě tmavě šedá

Komfort
• Přední sedadla s nastavitelnou 

délkou sedáku
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• Výdechy klimatizace pro zadní sedadla

INTENS (EDITION+)



DISKY KOL

Disky kol z lehké slitiny 17", 
design Evado (na přání)

Disky kol z lehké slitiny 19", 
design Yohan (na přání)

Disky kol z lehké slitiny 17", 
design Aquila

Disky kol z lehké slitiny 
18", design Fleuron, černé 
s diamantovým efektem

ROZMĚRY

ČALOUNĚNÍ

Látkové čalounění tmavě šedé
Kombinace látkového čalounění s koženkou 
tmavě šedá Intens Kožené čalounění černé Kožené čalounění světle šedé



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.



1. Dolaďte smělou povahu svého SUV pomocí 18" disků 
Fleuron v šedé barvě se středovou krytkou Renault 
v jedinečné modré nebo chromovaných krytů zpětných 
zrcátek. Nepostradatelný prvek vaší výbavy jsou ochrany 
podběhů kol, které chrání karoserii a zároveň podtrhávají 
design vozu. Myslete také na komfort a pořiďte si boční 
nášlapy s protiskluzovým povrchem. Praktická výbava 
pro zážitek z jízdy v terénu bez kompromisů.

2. Vezměte si s sebou na víkend horské kolo nebo 
připojte přívěs pomocí výklopného tažného zařízení. 
Toto tažné zařízení je možné během několika sekund 
zcela skrýt. Vizuální vzhled vašeho nového Renault 
KADJAR tak není ničím rušen. (K dispozici také tažné 
zařízení demontovatelné bez nářadí a tažné zařízení 
Labutí krk).

3. Ať jsou venku podmínky jakékoliv, pro váš vůz je 
připraveno vybavení, které ho perfektně ochrání. 
Ochrana zavazadlového prostoru Easyflex je 
nastavitelná, protiskluzová a nepropustná ochranná 
vložka, která dokonale zakrývá celý zavazadlový prostor. 
Pro ochranu kabiny vašeho vozidla si můžete vybrat 
z celé řady textilních a gumových koberců.

4 a 5. Je možné uniknout všedním dnům o víkendu, 
aniž byste se museli vzdát toho, co činí váš každodenní 
život příjemným: termohrnky s kávou umístěné na 
sklopném stolku nebo indukční bezdrátová nabíječka 
smartphonu, abyste mohli zůstat připojeni bez ohledu 
na délku trvání vaší výpravy.

2.

4.

3.

5.



Prodlužte si svůj zážitek s Renault KADJAR
na www.renault.cz

Od září 2018 jsou všechny nové vozy homologovány podle protokolu WLTP – nových celosvětově harmonizovaných zkušebních postupů pro lehká vozidla. Pro lepší pochopení bylo stanoveno přechodné období, během něhož jsou hodnoty spotřeby 
paliva a  emise výfukových plynů testované v rámci WLTP zpětně překládány do starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto přechodné období se liší v závislosti na zemi. Více informací na htt ps://www.renault.cz/renault-svet/nove-predpisy.html

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Renault vyhrazuje právo 
kdykoli upravit specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla a příslušenství. Tyto úpravy Renault svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí 
být k dispozici ( jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se prosím se svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu 
mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předchozího písemného svolení 
společnosti Renault je zakázána.
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