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Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na 
základe nultej série. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov, si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie 
ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšom čase. Jednotlivé verzie sa 
môžu líšiť podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich 
produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente 
mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva sú vyhradené. Zmluvná záruka Renault, 
jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla Renault. Obsah 
tejto publikácie spadá pod ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia 
celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Renault, je zakázaná.

www.renault.sk

Pôvodná verzia

Technológia Renault R-Link



Úvodník

Renault Kangoo sa vo svojej kategórii nachádza na špičke už takmer 15 rokov. A to úplne právom!  
Na základe nápaditého konceptu osobnej dodávky vzniklo príjemné vozidlo pre rodinné aktivity, ktoré 
predstavuje nový spôsob cestovania a každodenného života – pokojné, príjemné, vynaliezavé a bez 
nepríjemných prekvapení.  
Ani dnes sa Renault Kangoo neprestáva vyvíjať a zdokonaľovať, a ako vždy kreatívne, ale s istotou 
originálu. Toto často napodobňované vozidlo sa stáva priekopníkom pokojného cestovania, nositeľom 
nového pohľadu na spoločné chvíle strávené na palube vozidla, definuje nové referencie a pritom 
zostáva stále rovnako autentický. 

Nová verzia Kangoo Outdoor, multimediálny systém Renault R-Link, asistent rozjazdu do kopca, Extended Grip, nová 
generácia motorov dCi… zoznam noviniek je dlhý. A pridajte k nemu ešte príkladnú variabilitu, ľahký prístup a funkčne 
zariadený interiér s množstvom praktických odkladacích priestorov. Už na prvý pohľad niet pochýb o tom, že Kangoo ide 
s dobou, o čom svedčí nová predná maska, väčšie logo, moderný vzhľad a výrazné zlepšenie kvality, energetickej efektivity 
a technologickej vybavenosti.

Nový Renault Kangoo, atraktívne vozidlo hrdé na svoje označenie „made in France“* je k dispozícii v 2 dĺžkach karosérie 
a 3 verziách, aby uspokojivo splnil očakávania všetkých zákazníkov, ktorí pochopili, že originalita nespočíva v tom, čo 
ukazujeme, ale v tom, akí skutočne sme. 

* Nový model Kangoo sa vyrába v Maubeuge na severe Francúzska.

Frédéric BroQua, RiAdiTEľ MOdELOVÉhO RAdU KANGOO

žiadajte originál!

renault
kangoo
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RENAULT KANGOO jE ORiGiNáL, KTORý SA Už 15 ROKOV VyVíjA A pREMiEňA: NOVý dizAjN, VýRAzNEjšiA 
idENTiTA RENAULT, bOhATšiA VýbAVA. jE EšTE pRíjEMNEjší A pOhOdLNEjší AKO pREdTýM, UľAhčí 
VáM KAždOdENNý žiVOT A VAšE ROdiNNÉ VíKENdy bUdú pLNÉ NEzAbUdNUTEľNýCh zážiTKOV! 

novÝ a Predsa

PÔVodný

1. Verzia outdoor s exkluzívnym a dynamickým dizajnom, dekoratívnymi doplnkami dark Metal, 15“ disky kolies z ľahkej zliatiny, špeciálnym logom a bočnými 
polepmi karosérie. Táto verzia dodáva novému modelu Kangoo moderný charakter.  2. kangoo Maxi je predĺžená 7miestna verzia s vynikajúcou variabilitou, ktorú 
určite ocenia malí aj veľkí cestovatelia.  3. Logo Renault je na čiernom lesklom podklade výraznejšie a vyjadruje novú identitu značky renault.  4. zadné sedadlo sa 
jedným jednoduchým pohybom zloží a vznikne rovná plocha, ktorá má po sklopení predného sedadla pre spolujazdca užitočnú dĺžku až 2,85 m*.  5. dômyselných 
odkladacích priestorov nájdete vo vozidle Kangoo celý rad: napríklad zadný kryt môžete umiestniť do prostrednej polohy, čím batožinový priestor rozdelíte na 
2 časti. Cestujúci na zadných sedadlách majú pri strope k dispozícii 3 odkladacie schránky. 

* Verzia Kangoo Maxi.

Zo 
VŠEtkýCH 
uHLoV
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1. Motory dci 75 a 90 dosahujú rekordne nízku spotrebu paliva (4,6 l/100 km*) aj emisií CO2 (119 g CO2/km*) a Renault Kangoo sa tak stáva jednotkou vo svojej 
kategórii. 2. všetky nové autorádia sú vybavené bluetooth® a jack/USb vstupom, umožňujú hands-free telefonovanie a pripojenie externých multimediálnych 
zdrojov. 3. renault r-link je multimediálny systém, ktorý vám navyše ukáže aj optimálnu trasu do cieľa vašej cesty a ponúkne vám množstvo on-line služieb. 
4. s elektronickým stabilizačným systémom esP sú spojené funkcie Extended Grip a asistent rozjazdu do kopca, s ktorým sa vaše vozidlo Renault Kangoo 
pohybuje s istotou aj v tých najťažších podmienkach (klzký povrch, blato, prudký svah apod.).

* Kombinovaná prevádzka, spotreba a emisie homologované podľa platných noriem. 

KEď KANGOO, TAK SKUTOčNÉ! jE TOTiž Vždy O KROK VpREd: NOVÉ pRVKy VýbAVy VáM UľAhčiA 
RiAdENiE VOzidLA A pALUbNÉ TEChNOLóGiE SpOLU S pRVOTRiEdNyMi MOTORMi VáM pOMôžU zNížiť 
SpOTREbU pALiVA. 

Priestor Pre
inoVáCie

MotoRY 
dCi 75 & 90: 

4,6 L/100 kM
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A pôvodný, príjemný a uvoľnený je aj nový Renault Kangoo. A vždy bol. A má aj 
niečo navyše – predstavivosť, vďaka ktorej vznikajú všetky nové riešenia, rodia 
sa nové nápady a vývoj ide vpred. praktickejší, pohodlnejší, vybavenejší… 

nový Renault Kangoo nemá v úmysle zmeniť svet, chce ho len zlepšovať a robí 
všetko preto, aby to dosiahol. priestrannosť jeho interiéru je neuveriteľná a vďaka 
vynikajúcej variabilite usporiadania, pohodlným sedadlám a so širokými bočnými 
posuvnými dvermi sa cestovanie stáva veľmi príjemným zážitkom. Aj deti majú 
vo veci jasno: Kangoo to je zábava! Odkladacích priestorov je v kabíne toľko, že 
sa môžu so svojimi vecami hrať na schovávačku. So systémom Renault R-Link 
sa nestratíte a navyše vám poradí, ako šoférovať, aby spotreba vozidla bola ešte 
nižšia… A nemusíte sa ani báť vyjsť mimo „vyšľapaných chodníkov“ – máte totiž 
systém Extended Grip a to je istota!  

originálna
VerZia
UMENiE žiť Si žiVOT pOdľA SVOjhO, jEdNOdUChO A bEz 
STRESU SpOčíVA V SChOpNOSTi ROzpOzNAť VECi, KTORÉ 
Sú dôLEžiTÉ A zASLúžiA Si NAšU pOzORNOSť, RObiť 
ROzUMNÉ ROzhOdNUTiA, NEzRiEKAť SA zOdpOVEdNOSTi 
A MAť VySOKÉ NáROKy. A SAMOzREjME dAť pREdNOSť 
ORiGiNáLU pREd NApOdObENiNOU…



štýlový a dynamický Renault kangoo 
outdoor posunie vaše obzory. jeho 
masívny predný nárazník, polepy karosérie, 
prvky spracovania dark Metal, inovatívne 
strešné lišty premeniteľné na strešné 
nosiče, zatmavené okná a 15“ disky kolies 
z ľahkej zliatiny vzbudzujú… rešpekt!



Komfort pre každého! Aj pre cestujúcich v 3. rade*, ktorí sa môžu 
tešiť na komfort na úrovni vozidla MpV: pohodlný prístup, priestor 
na nohy 145 mm, po stranách úložné priestory pre všetky vaše 
potrebné veci a dokonca vlastné reproduktory! Renault kangoo 
Maxi, cestujete siedmi a prvou triedou!

*  Sedadlá v 3. rade sú nastaviteľné a vyberateľné. Sklopením sedadiel v 2. rade 
vznikne rovná úložná plocha
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hybnou silou predávania skúseností a technologických 
poznatkov je pre Renault ľudské nadšenie. rob White, 
technický riaditeľ renault sport F1®, vytvára so svojím 
tímom motory Renault, ktoré poháňajú štvrtinu stajne F1®. 
Motory, ktoré už 35 rokov vyhrávajú – a celkom na svojom 
konte majú 11 titulov majstrov sveta!
pri sériových vozidlách je to gaspar gascon, riaditeľ 
vývojového oddelenia motorov renault, ktorý so svojimi 
kolegami vyvíja nové rady motorov ENERGy. 
A spojenie? Rob a Gaspar sú v každodennom kontakte 
a s nadšením večných priekopníkov si vymieňajú a spoločne 
rozvíjajú nové myšlienky a predávajú svoje neoceniteľné 
skúsenosti. ich cieľom je znížiť spotrebu paliva a emisií CO2 
o 35 %, otestovať odolnosť motorov pri extrémnom zaťažení 
a posunúť potešenie pri každodennom šoférovaní vozidla 
Renault na najvyššiu možnú mieru. 
Keď dva tímy inžinierov a nadšených propagátorov inovácií 
spoja sily a zdieľajú svoje know-how, dynamika vývoja 
najlepších motorov na svete sa násobí.

ROB WHITE
riaditeľ renault sport F1®

GAspAR GAScON
riaditeľ vývojového oddelenia 

motorov renault

VÍŤAZNÁ DVOJIcA

Šetrná

energia
VýKONNÉ A úSpORNÉ diESELOVÉ A bENzíNOVÉ MOTORy RENAULT Sú VďAKA špičKOVýM TEChNóLOGiáM 
RENAULT STáLE O KROK VpREd A MôžU SA pOChVáLiť REKORdNE NízKOU SpOTREbOU pALiVA 
A EMiSiAMi CO2! 

naJlePŠí vo svoJeJ kategórii
Motory dCi sú výsledkom bohatých skúseností 
značky Renault s vývojom motorov. Všetky riešenia, 
ktoré boli pri týchto motoroch použité, majú za 
cieľ zlepšiť ich energetickú efektivitu, napríklad 
systém Stop&Start, rekuperácia energie pri brzdení 
alebo inovatívna architektúra turbodúchadla, ktorá 
umožňuje znížiť straty pri záťaži. ďalšou inováciou je 
nízkotlakový EGR ventil, ktorý sa stará o recirkuláciu 
výfukových plynov a nárazovo zvyšuje výkonnosť 
aj úspornosť motora.

a eŠte ŠetrneJŠí…
živé rozjazdy, dynamické zrýchlenie, pružnosť 
v akomkoľvek režime otáčok… a pritom sa 
prevádzkové náklady motorov dCi a TCe výrazne 
znižujú! pri tankovaní budete milo prekvapený – na 
100 km vaše nové vozidlo Kangoo totiž spotrebuje len 
4,6 l* (s motormi dCi 75 a dCi 90) a vyprodukuje len 
119 g CO2/km*. A potešia vás aj intervaly servisných 
prehliadok s výmenou oleja predĺžené na 40 000 km 
(alebo každé 2 roky, podľa toho, ktorá zo skutočností 
nastane skôr). 

*  Spotreba a emisie homologované podľa platných noriem, 
zobrazený motor: Energy dCi 90
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Nový Renault Kangoo používa osvedčené recepty, ktoré mu už v minulosti zaistili 
úspech: veľkorysá prepravná kapacita, pohodlný prístup, samostatné sedadlá – 
posuvné a s nastavením sklonu operadla a rôzne možnosti usporiadania interiéru 
s 2 až 7 miestami (Kangoo Maxi). Renault Kangoo vás presvedčí, že variabilita je 
jeho silnou stránkou!
Prehliadka odkladacích Miest
– dômyselná priehradka na dokumenty A4 a/alebo prenosný počítač prístupná 

cez príručnú skrinku, kapsy vo dverách, stredová lakťová opierka… miest na 
odloženie všetkých vašich potrebných vecí je v prednej časti vozidla skutočne 
dostatok.

– Na zadných sedadlách majú cestujúci k dispozícii 3 stropné schránky* ako 
v lietadle a sklápacie stolíky zabudované do operadiel predných sedadiel.

Praktické a Pohodlné náPadY
– batožinový priestor má nízky prah a rovnú podlahu a manipulácia s batožinou je 

tak veľmi pohodlná.
– Kryt batožinového priestoru môžete umiestniť do rôznych polôh, priestor rozdelíte 

na dve časti a prepravované veci od sebe oddelíte a lepšie ich ochránite.
– zadné sedadlo 1/3–2/3 aj sedadlo pre spolujazdca môžete sklopiť, čím vytvoríte 

rovnú úložnú plochu dlhú až 2,5 m (na strane spolujazdca).
– Elektrické ovládanie zadných okien poskytuje cestujúcim na zadných sedadlách 

viac komfortu, pričom otváranie okien je možné z miesta vodiča zablokovať.
– Automatická klimatizácia sa postará o udržovanie nastavenej teploty a vetranie 

interiéru.
– inovatívne strešné lišty môžete bez použitia náradia premeniť na strešné nosiče.

*  V závislosti od verzie.

NOVý RENAULT KANGOO SpLNí VšETKy VAšE žELANiA. 
VďAKA iNTELiGENTNýM RiEšENiAM SA pRiESTRANNý 
A pRAKTiCKý iNTERiÉR zMENí zA OKAMih A pONúKNE 
MiESTO VšETKýM VAšiM SpOLUCESTUjúCiM, iCh 
bATOžiNE Aj VECiAM, KTORÉ pOTREbUjETE pREViEzť. 
ľAhKO A V úpLNOM KOMFORTE!

PraktickÝ
a inteligentný
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3.1. 2.

6.5.4.

4. informácie o vozidle: spotrebu paliva svojho vozidla Kangoo môžete znížiť pomocou programu driving eco, ktorý vyhodnotí váš štýl šoférovania a poskytne vám 
užitočné rady, ako jazdiť ešte úspornejšie. 5. služby: k dispozícii máte prednastavené aplikácie (e-mail, R-Link Tweet, Renault Assistance, predpoveď počasia…) 
a navyše aj prístup do katalógu kompletných aplikácií Renault R-Link s trojmesačnou skúšobnou dobou zdarma*. Vytvorte si účet na stránkach Renault (alebo na 
My Renault – podľa krajiny určenia) a z R-Link Store si stiahnete mapy, aktualizácie programov a aplikácií alebo si prehliadnete návody na používanie systému 
Renault R-Link. 6. systém: prispôsobte si nastavenie systému Renault R-Link podľa svojich predstáv (jazyk, čas, zvuk apod.).

1. 7“ obrazovka s možnosťou personalizácie úvodnej stránky: funkcie systému R-Link ovládate jednoducho otočným ovládačom alebo hlasovými povelmi 
(dotykovú obrazovku používajte len po zastavení). 2. Prenosná hudba: svoj externý nosič pripojíte prostredníctvom bluetooth® technológie alebo do USb vstupu 
systému Renault R-Link a môžete počúvať svoju obľúbenú hudbu. 3. telefón: telefonujte bezpečnejšie pomocou bluetooth® hands-free a na zadanie telefónneho 
čísla alebo voľby kontaktu z adresára použite hlasové ovládanie*.

Svojimi inováciami Renault 
približuje automobil stále viac 
realite vášho každodenného 
života

buďte stále v kontakte! S Renault R-Link 
máte prístup k svojim kontaktom, hudobným 
skladbám, internetovým aplikáciám! A to všetko 
len jednoduchým dotykom na obrazovku alebo 
pomocou ovládačov pod volantom. intuitívne 
hlasové ovládanie R-link Voice* vám umožní zadať 
kontakt priamo z vášho adresára, telefonovať alebo 
zobraziť vybranú aplikáciu.

S našimi inováciami sa 
život na palube stáva ešte 
jednoduchším 

Využite aplikácie nastavené v systéme Renault 
R-Link priamo z výroby (e-mail, Renault R-Link 
Tweet, predpoveď počasia, Renault Assistance), 
služby LiVE* a na R-Link Store si môžete 
prehliadať a stiahnuť celý rad ďalších užitočných 
automobilových aplikácií (e-guide, ceny palív), 
informácie (Euronews, predpoveď počasia), 
vyhľadávanie turistických informácií (TomTom 
places), aplikácie pre zábavu apod.

inovujeme pre budúcnosť, aby 
sme vopred plnili vaše želania 
a potreby 

S programom driving eco2 a odporúčaniami, ktoré 
vám k vášmu štýlu jazdy tento program dá, môžete 
na svojich pravidelných trasách významne znížiť 
spotrebu paliva. Nepredvídateľné situácie vyriešite 
vďaka dopravným informáciám hd Traffic®*.

* K dispozícii podľa krajiny určenia

a BuĎte on-line
cestuJte s renault r-link

iNTEGROVANý MULTiMEdiáLNy SySTÉM RENAULT R-LiNK S ON-LiNE pRipOjENíM VáM SpRíSTUpNí 
CELý RAd AKTUáLNyCh iNFORMáCií A FUNKCií: NAViGáCiU, TELEFóN, MULTiMÉdiá A ďALšiE pRAKTiCKÉ 
ApLiKáCiE! A MôžETE S NíM dOKONCA Aj hOVORiť!  
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1.

2.

3.

eko-Vodičom!
staŇte sa
RENAULT Aj NOVý MOdEL KANGOO VENUjE SVOjE KNOw-hOw A pOzORNOSť EFEKTiViTE A zOdpOVEdNÉMU 
pRíSTUpU K žiVOTNÉMU pROSTREdiU. NAši OdbORNíCi VáM pORAdiA, AKO zA VOLANTOM SVOjhO 
VOzidLA dOSiAhNETE EšTE NižšiU SpOTREbU pALiVA A EMiSií CO2. 

Ako nové Kangoo podporuje rozvoj eko-riadenia 
v každodennej prevádzke?

François gaYral - riaditeľ produktovej výbavy 
modelového radu renault
Našim cieľom je ponúknuť zákazníkovi jednoduché 
nástroje, ktoré ho povedú k väčšej zodpovednosti 
za spotrebu a emisie CO2, ktoré jeho vozidlo 
produkuje, a s ktorými si ľahšie osvojí základné 
návyky eko-riadenia. za týmto účelom sme 
vyvinuli súbor inovatívnych technológií.
predovšetkým sú to technológie, ktoré informujú: 
ukazovateľ zmeny prevodového stupňa a eko-zóna 
na prístrojovej doske.
ďalšie možnosti sa nám otvárajú so systémom 
Renault R-Link, ktorý vodičovi ponúka inovatívne 
funkcie, ako je napríklad driving eco2, program, 
ktorý vodičovi vypočíta jeho eko-skóre, vyhodnotí 
spôsob jazdy na danej trase a poskytne mu 
odporúčania, čo zmeniť a ako dosiahnuť nižšiu 
spotrebu a emisie CO2. 
Vodič sa tiež môže rozhodnúť stlačiť tlačidlo 
a aktivovať systém Eco mode s prevádzkovými 
parametrami nastavenými s ohľadom na 
hospodárnosť jazdy a používanie niektorých 
funkcií vo vozidle. 

s eko-riadeníM  
Šetríte a uŠetríte
princíp eko-riadenia je založený na technikách a návykoch, ktoré si veľmi rýchlo osvojíte. dôvodov 
je veľa – pokojná jazda bez stresu, ekologická a ekonomická…  A výsledky hovoria jasne: 5 až 10% 
úspora paliva, emisie CO2 nižšie o 5 % a o 20 % nižšia nehodovosť!  

Nový Renault Kangoo vám dáva k dispozícii 3 účinné nástroje, ktoré vám pomôžu kontrolovať a zlepšovať 
váš spôsob jazdy:

 otáčkomer so zónou „eco“: šípka ukazuje vhodný okamžik na zmenu prevodového stupňa, 
aby sa znížila spotreba paliva.

 režim eco mode, pri ktorom je jazda ekologickejšia (nižší krútiaci moment, signalizácia zmeny 
prevodového stupňa na otáčkomere, modifikácia chodu plynového pedálu) a je možné dosiahnuť 
až 10% úspory na spotrebe paliva. Eco režim vypnete razantnejším zošliapnutím plynového pedálu.

 renault r-link vám spätne zobrazí prejdené trasy, vypočíta eko-skóre danej trasy a/alebo za deň 
(podľa zrýchlenia, spôsobu radenia zobrazí prehľad nákladov za palivo… ), vyhodnotí najkratšie 
trasy alebo trasy s najplynulejšou premávkou a pomôže vám tak zhodnotiť váš spôsob jazdy 
a poskytne vám rady, ako znížiť spotrebu aj emisie CO2.

1. systémy na podporu eko-jazdy na prístrojovej doske: ukazovateľ zmeny prevodového stupňa na otáčkomere ukazuje okamih, ktorý je ideálny na zmenu 
prevodu z hľadiska úspory paliva. ECO zóna naznačuje rozmedzie otáčok, v ktorom je jazda najúspornejšia. 2. režim eco mode upravuje krútiaci moment motora, 
chod plynového pedálu a zobrazuje ideálny okamih na zmenu prevodového stupňa. dieselové motory novej generácie môžu v tomto režime dosiahnuť až 10% 
úspory paliva. 3. driving eco2: funkcia systému Renault R-Link vypočíta vodičovi jeho eko-skóre, zostaví bilanciu trasy a poskytne mu odporúčania, ako dosiahnuť 
nižšiu produkciu a emisií CO2.
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kvalita renault v Číslach 
•	9	z	10	zákazníkov	odporúča	Renault	pre	kvalitu	jeho	služieb.
 (Anketa QVN 2010 – Kvalita nových vozidiel, respondenti: viac než 300 000 zákazníkov Renault z celého sveta).

•	V	rámci	programu	Plan	d’Excellence	Renault	bolo	preškolených	26	000	zamestnancov	obchodnej	siete.	
 ide o program zameraný na kvalitu servisných služieb v sieti Renault, ktorý bol zahájený v roku 2006.

•	Naše	vozidlá	prejdú	milióny	skúšobných	kilometrov,	sú	testované	v	priebehu	niekoľkých	mesiacov
 a v najrôznejších častiach sveta.

Kvalitu má značka Renault zapísanú priamo v génoch. Neustála snaha 
o dosiahnutie dokonalosti je zjavná vo všetkých našich činnostiach aj 
jednotlivých etapách vývoja našich vozidiel – od návrhu koncepcie až po 

popredajné služby. Spoľahlivosť osobných a úžitkových vozidiel značky Renault 
oceňuje odborná tlač aj široká zákaznícka verejnosť.
 
Naše nároky na kvalitu uspokojovania potrieb zákazníkov sú vysoké a obchodná 
sieť Renault je dnes z pohľadu predajných aj popredajných služieb hodnotená 
na automobilovom trhu ako jedna z najlepších.

„Kvalita zostáva pre skupinu strategickou prioritou číslo jedna, je to hodnota, 
ktorá buduje imidž našich značiek. Profesionalita, kompetencia, odbornosť, 
presnosť a náročnosť: to sú hodnoty, ktoré Renault presadzuje v každej životnej 
etape vozidla, aby tak zákazníkom zaistil tu najlepšiu kvalitu produktu aj služieb 
a dosiahol ich úplnú spokojnosť.“

Jean-Pierre vallaude, riaditeľ Kvality skupiny Renault.

náŠ hlavnÝ cieĽ:
VaŠa SPokojnoSŤ

ATRAKTíVNy dizAjN, pRVOTRiEdNA KVALiTA A MOdERNÉ TEChNOLóGiE VáM SpOLOčNE pONúKNU 
NEVšEdNÉ jAzdNÉ zážiTKy A VšETKýM CESTUjúCiM NA pALUbE NOVÉhO VOzidLA KANGOO zAbEzpEčiA 
MAXiMáLNy KOMFORT. VENOVALi SME pOzORNOSť KAždÉMU dETAiLU, pRETOžE NAšiM CiEľOM jE, 
Aby NOVá GENERáCiA VOzidLA KANGOO VAšU SpOKOjNOSť NEzVýšiLA, ALE pRiAMO zNáSObiLA. 
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2.

VAšA bEzpEčNOSť jE pRE RENAULT pRiORiTOU. SySTÉMy pASíVNEj A AKTíVNEj bEzpEčNOSTi, KTORýMi 
jE NOVý MOdEL KANGOO VybAVENý, pATRiA MEdzi NAjMOdERNEjšiE A NAjVýKONNEjšiE NA TRhU.

VaŠa BeZPečnoSŤ
naŠa Priorita: Technológie Renault, ktoré majú za úlohu 

informovať vodiča v reálnom čase a viesť ho 
k zodpovednosti za volantom. šoférovanie bude 
pre vás príjemnejšie a istejšie.

Renault zavádza do svojich vozidiel systémy na 
podporu riadenia, ktoré zaisťujú potrebnú reaktivitu 
a pomáhajú kompenzovať krízové situácie a chyby 
pri riadení. 

Na základe svojich skúseností z oblasti výskumu 
nehôd a vďaka použitiu inovatívnych technológií 
môže Renault ponúknuť modelový rad, ktorého 
bezpečnosť je jedna z najvyšších na trhu.  V prípade 
nehody je našou prioritou zabezpečiť všetkým 
cestujúcim na palube maximálnu bezpečnosť 
a zachrániť ľudské životy.

pREdVídAť
predvídať riziká a informovať 
vodiča

KORiGOVAť
špičkové technológie, ktoré 
vedia zasiahnuť v pravej chvíli

ChRáNiť
Všetkých cestujúcich vo vozidle 
aj ostatné osoby na ceste

1. ochrana: čelné airbagy, bočné airbagy hlava/hrudník, bezpečnostné pásy s predpínačmi a obmedzovačmi sily s programovaným napínaním (predné sedadlá), ochrana 
proti podkĺznutiu pod bezpečnostným pásom (predné sedadlá okrem sklopného sedadla pre spolujazdca) 2. aBs: systém proti zablokovaniu kolies s elektronickým 
rozdeľovačom brzdnej sily EbV, asistenčným systémom bŕzd AFU a reguláciou krútiaceho momentu motora pri podradení MSR. 3. elektronický stabilizačný systém 
esP novej generácie so systémom proti prekĺzavaniu ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV kombinovaný u nových motorov so systémom Extended Grip a s asistentom 
rozjazdu do kopca. Extended Grip je systém, ktorý optimalizuje pohon kolies a pohyb vozidla Kangoo na povrchu so zhoršenou priľnavosťou (blato, sneh, piesok). 
Asistent rozjazdu do kopca pomáha vodičovi rozbehnúť sa bezpečne v prudkom svahu (klesanie aj stúpanie). 4. tempomat a obmedzovač rýchlosti umožňuje 
nastaviť stabilnú (tempomat) alebo maximálnu rýchlosť (obmedzovač), ktorú si neprajete prekročiť. zvolenú rýchlosť meníte ovládačmi na volante. 5. Parkovací 
asistent: parkovacie manévre vám uľahčia snímače alebo zadná kamera, ktorá prenáša obraz na obrazovku zabudovanú do slnečnej clony vodiča.

Renault sa zameriava tiež na ľudský faktor 
ovplyvňujúci bezpečnosť. je partnerom množstva 
výchovných akcií pre školy, mládež a rôzne 
medzinárodné inštitúcie, ktoré sú zamerané 
na prevenciu bezpečnosti cestnej premávky, 
zodpovednosť pri pohybe na ceste a vnímanie 
jeho rizík. značka sa podieľa aj na zlepšovaní 
efektivity záchranných zložiek pri zásahoch.

bezpečnosť Renault v číslach
•	Viac	než	600	pracovníkov	spoločnosti	sa	venuje	výhradne	bezpečnosti	vozidiel.	
•	100	miliónov	Euro	sa	ročne	investuje	do	výskumu	a	vývoja	bezpečnosti	vozidiel	Renault.
•	400	crash	testov	a	4	000	digitálnych	simulácií	ročne

VyChOVáVAť 
A pOMáhAť
jednať v záujme bezpečnosti 
všetkých
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BIELA MINÉRAL

MODRÁ ÉTOILÉ

HNEDÁ MOKA

VYSVETLIVKY:
OV = štandardná farba
TE = metalická farba
Fotografie v sekcii carlab sú 
ilustračné

SIVÁ TAUPE

ČIERNA MÉTALČERVENÁ VIF

SIVÁ SILVER

SIVÁ cASSIOPÉE

FarBY karosérie
šTANdARdNÉ, METALiCKÉ… pALETA FAREbNýCh OdTiEňOV VyhOViE VAšiM pOžiAdAVKáM
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MOTORYROZMERY
SpOTREbA, VýKONy… O SVOjOM VOzidLE by STE MALi VEdiEť VšETKO, Aby STE MU MOhLi pOROzUMiEť.

kangoo / kangoo MaXi 1.2 tce 115 s&s dci 75 dci 90 dci 110

Stop & Start áno - - -

MotorY
Objem (cm3) 1 197 1 461 1 461 1 461

Vstrekovanie Viacbodové priame (turbo) Common Rail

palivo Eurosuper diesel diesel diesel

počet valcov 4 4 4 4

počet ventilov 16 8 8 8

Filter pevných častíc - áNO áNO áNO

Maximálny výkon kw CEE (k diN) pri ot/min 85 (116) pri 4 500 55 (75) pri 4 000 66 (90) pri 4 000 80 (110) pri 4 000

Maximálny krútiaci moment Nm pri ot/min 190 (2 000) 180 (1 750) 200 (1 750) 240 (1 750)

Prevodovka
počet prevodov 6 5 5 6

kolesá
pneumatiky 195/65 R15 95T 195/65 R15 95T 195/65 R15 95T 195/65 R15 95T

BrZdY
Kotúčové vpredu (mm) 280 280 280 280

Kotúčové vzadu (mm) 274 274 274 274

- - 274 274

vÝkonY
Maximálna rýchlosť (km/h) 173 150 160 170

zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 11,7 16,3 13,3 12,3

sPotreBa Paliva a eMisie*
Emisie CO2 (g/km) Kangoo 140 119 119 119

Grand Kangoo - - 133 123

Spotreba v kombinovanej prevádzke (l/100km) Kangoo 6,1 4,6 4,6 4,6

Grand Kangoo - - 5,1 4,7

* Spotreba a emisie homologované podľa platných noriem.

režim eco mode:
upravuje krútiaci moment motora, chod plynového pedálu a zobrazuje ideálny okamih na zmenu prevodového stupňa. dieselové motory novej 
generácie môžu v tomto režime dosiahnuť až 10% úsporu paliva.

driving eco2:
funkcia systému Renault R-Link odmeria vodičovi jeho eko-skóre, zostaví bilanciu trasy a poskytne mu rady, ako dosiahnuť nižšiu spotrebu 
a emisie CO2.

systémy na podporu eko-jazdy na prístrojovej doske:
ukazovateľ zmeny prevodového stupňa na otáčkomere ukazuje okamih, ktorý je na zmenu prevodu z hľadiska úspory paliva ideálny. ECO zóna 
naznačuje rozmedzie otáčok, v ktorom je jazda najúspornejšia.

eko-riadenie

kangoo
oBJeM (dm3)
Objem batožinového priestoru min./max. 660/2600

rozmery (mm)
A Rázvor 2697
b Celková dĺžka min./max. 4282/4304
C predný previs 875
d zadný previs 710/732
E Rozchod predných kolies 1521
F Rozchod zadných kolies 1533
G šírka bez /s vonkajšími spätnými zrkadlami 1829/2138
h Výška nezaťaženého vozidla 1801-1839

Výška so strešnými lištami 1867-898
h2 Výška otvorených dverí batožinového priestoru 2011-2070
j Výška prahu nezaťaženého vozidla 554-615
K Svetlá výška nezaťaženého/zaťaženého vozidla 158-211/141-178
M šírka v úrovni lakťov vpredu 1510
M1 šírka v úrovni lakťov v 2. rade 1539
N šírka v úrovni ramien vpredu 1464
N1 šírka v úrovni ramien v 2. rade 1511
Q1 Maximálna užitočná výška vzadu 1155
y šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti 1105
y1 šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 1125
y2 šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1121
z Výška otvoru batožinového priestoru 1115
z1 Maximálna užitočná dĺžka 611
z2 Užitočná dĺžka v úrovni podlahy 937

So sklopenými zadnými sedadlami 1803
z3 Maximálna dĺžka kabíny (od pedálov k hrane batožinového priestoru) 1716

kangoo MaXi
oBJeM (dm3)
Objem batožinového priestoru min./max. 300/400
so sklopenými sedadlami v 3. rade 750

rozmery (mm)
A Rázvor 3081
b Celková dĺžka min./max. 4666
C predný previs 875
d zadný previs 710
E Rozchod predných kolies 1521
F Rozchod zadných kolies 1533
G šírka bez /s vonkajšími spätnými zrkadlami 1829/2138
h Výška nezaťaženého vozidla 1802
h1 Výška otvorených dverí batožinového priestoru 1861-1866
j Výška prahu nezaťaženého vozidla 574-580
K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 164-199

Svetlá výška zaťaženého vozidla 148-166
M šírka v úrovni lakťov vpredu 1510
M1 šírka v úrovni lakťov v 2. rade 1539
M2 šírka v úrovni lakťov v 3. rade 1148
N šírka v úrovni ramien vpredu 1464
N1 šírka v úrovni ramien v 2. rade 1511
N2 šírka v úrovni ramien v 3. rade 1158
Q1 Maximálna užitočná výška vzadu 1115
y Maximálna šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti 1105
y1 Maximálna šírka otvoru batožinového priestoru v spodnej časti 1131
y2 šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1144
z Výška otvoru batožinového priestoru 1129
z1 Maximálna užitočná dĺžka 1860
z2 dĺžka úložnej plochy 

S 3. radom sedadiel 414
So zloženými sedadlami v 3. rade 777
S vybranými sedadlami v 3. rade 1328
S vybranými sedadlami v 3. rade a sklopenými sedadlami v 2. rade 2210

z3 Maximálna dĺžka kabíny (od pedálov k hrane batožinového priestoru) 2641

kangoo kangoo MaXi
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SÉRIOVÁ VÝBAVA PRÍSLUŠENSTVA
eXteriér interiér

1. nosič bicyklov na ťažné zariadenie sa dodáva vo verziách až na 3 bicykle. 2. originálne ťažné zariadenie je zárukou dlhé životnosti a úplnej kompatibility 
s vašim vozidlom. 3. lapače nečistôt chránia pred znečistením aj odlietajúcimi kamienkami, ktoré môžu poškodiť lak. 4 strešný box je možné zvoliť v niekoľkých 
variantoch objemu. ľahká montáž a možnosť otvorenia z oboch strán uľahčuje jeho používanie.

1. originálne koberce boli navrhnuté presne pre daný model. Upínacie body na podlahe zaisťujú ich bezpečné uchytenie. 2. chladiaci box s objemom 24l 
pojme dve 2l fľaše a schladí ich až o 18°C. Napájanie 12/220V. 3. detské autosedačky renault spĺňajú príslušné EU normy a dodávajú sa s alebo aj bez isofixu. 
4. videoprehrávač nextbase má dve LCd obrazovky a dodáva sa s párom bezdrôtových slúchadiel. prešiel crash testom a spĺňa bezpečnostné normy ECE 
R 44/04. 5. vešiak na odev na opierku hlavy chráni saká a kabáty pred pokrčením. 6. sieťka v batožinovom priestore bráni pohybu prepravovaných drobností.



KTO SA O VÁŠ RENAULT POSTARÁ 
LEPŠIE AKO RENAULT?

RENAULT ASSISTANcE
sa o vás stará 24 h denne, 7 dní v týždni, 365 
dní v roku na území celej Slovenskej republiky 
a tiež v Európe. Stačí len zatelefonovať na naše 
zelené číslo 0800 166 166 a skúsení operátori 
vám zabezpečia odťah do najbližšieho 
servisu Renault, zapožičanie náhradného 
vozidla, ubytovanie pre celú posádku vozidla, 
náhradnú dopravu a mnoho ďalších služieb. 
Ku každému novému vozidlu venujeme 
zákazníkom dva roky Renault Assistance 
zdarma podľa Záručných podmienok Renault.

ZÁRUKA RENAULT
Na všetky  nové vozidlá Renault sa vzťahuje 
zmluvná záruka Renault na všetky chyby 
materiálu, montáže alebo z výroby, a to po 
dobu 24 mesiacov odo dňa predaja vozidla 
prvému majiteľovi za podmienok uvedených 
v Záručných podmienkach Renault. Máte teda 
istotu, že nebudete mať žiadne nečakané 
výdavky spojené s prevádzkou vozidla.

ZÁRUKA 12 ROKOV 
PROTI PREHRDZAVENIU 
KAROSÉRIE
Všetky vozidlá Renault vyrobené po 
1. novembri 2000 majú záruku proti 
prehrdzaveniu karosérie počas 12 rokov 
(okrem modelu Master, ten má 6 rokov) a tiež 
tri roky záruku na lak.

ZÁRUKA NA OPRAVU
Na každý zásah vykonaný v sieti Renault sa 
vzťahuje ročná záruka na opravu bez ohľadu 
na vek vášho vozidla. V prípade závady u 
vykonanej opravy sa záruka vzťahuje na diely 
aj na prácu.

NÁHRADNÉ VOZIDLO
Všetci autorizovaní partneri Renault môžu 
zákazníkom v čase, keď je ich vozidlo 
v servise, zapožičať náhradné vozidlo 
a zabezpečiť tak ich stálu mobilitu.

ORIGINÁLNE 
PRÍSLUŠENSTVO 
A BOUTIQUE RENAULT
Originálne príslušenstvo Renault umožňuje 
prispôsobiť si svoje vozidlo podľa svojich 
potrieb. Každý z ponúkaných produktov 
originálneho príslušenstva spĺňa európske 
predpisy a zaručuje dokonalú kompatibilitu 
s vozidlom Renault.
V Renault Boutique si môžete vybrať 
najrôznejšie doplnky pre svoje vozidlo, ale 
tiež hodinky, miniatúry našich modelov, 
hračky, dáždniky a samozrejme aj oblečenie 
z kolekcie Renault – presne také, aké je blízke 
vášmu životnému štýlu.

RENAULT FINANcE
Spoločnosť RcI Finance SK, s. r. o., 
špecializovaná na značkové financovanie 
osobných a úžitkových vozidiel Renault, vám 
v spolupráci s Unicredit Leasing Slovakia 
a.s. ponúka pod obchodnou značkou Renault 
Finance širokú paletu možností financovania 
kúpy nových aj jazdených vozidiel značky 
Renault.

V ponuke nájdete možnosti výhodného 
financovania formou finančného lízingu, 
splátkového predaja a spotrebiteľského úveru. 
Okrem financovania vám Renault Finance 
ponúka tiež širokú paletu doplnkových 
služieb ako havarijné poistenie, povinné 
zmluvné poistenie, GAP poistenie, poistenie 
schopnosti splácať a ďalšie doplnkové 
poistenie, a to všetko za bezkonkurenčné 
sadzby renomovaných poisťovní.

Služby Renault Finance môžete využiť 
u všetkých autorizovaných predajcov značky 
Renault alebo tiež vo všetkých pobočkách 
Unicredit Leasing  Slovakia a.s., kde obdržíte 
aktuálnu ponuku produktov a služieb, vrátane 
zvýhodnených časovo obmedzených ponúk.

Viac informácií na www.renaultfinance.sk.

RENAULT,  
MAJSTRI SVETA FIA  
FORMULY 1 2005 & 2006

FORMULA 1, ŠKOLA DOKONALOSTI

Formula 1 je šport vyžadujúci absolútnu 
dokonalosť. Učí nás, že dôležitejšia ako výkon 
je predovšetkým konštrukcia spoľahlivých 
vozidiel, ktoré vás nezradia ani v extrémnych 
podmienkach, ktorým sú vystavené.

Túto filozofiu sme vedeli aplikovať na naše 
monoposty, ale predovšetkým ju aplikujeme 
pri konštruovaní sériových modelov. Naše 
účinkovanie vo Formule 1 má len jediný cieľ: 
učiť sa, aby sme vám mohli ponúkať spoľahlivé, 
bezpečné a výkonné vozidlá, s ktorými 
môžete vždy počítať. 

PRÍSTUP K BEZPEčNOSTI NA ZÁKLADE MERANIA 
SKUTOčNEJ NEHODOVOSTI

Know-how spoločnosti Renault a viac ako 
50 rokov skúseností v oblasti bezpečnosti 
sa premieta už do návrhu konceptu vozidla 
a špičkových bezpečnostných systémov, ktoré: 
– predchádzajú a lepšie zvládajú riziká;
– čo najrýchlejšie korigujú, keď záleží na každej 
sekunde;
– chránia všetkých cestujúcich pri náraze.
Úspešnosť tohto know-how potvrdzujú napríklad 
výsledky vozidla značky Renault v testoch Euro 
NcAP* alebo zavedenie asistenčného brzdového 
systému vo všetkých vozidlách modelového radu 
Renault. 

PREVENTÍVNA VÝcHOVA BEZPEčNOSTI cESTNEJ 
PREMÁVKY

Renault sa snaží pôsobiť na zlepšenie správania 
sa účastníkov cestnej premávky. Od roku 2000 
Renault vedie aj najmladších účastníkov cestnej 
premávky k bezpečnosti prostredníctvom 
medzinárodného výchovného programu 
„Bezpečnosť pre všetkých“, ktorý už oslovil viac 
ako 8 miliónov detí na celom svete. 

BEZPEčNÉ VÝROBKY PODĽA POTRIEB KAŽDÉHO 
ZÁKAZNÍKA

celkovým zodpovedným prístupom k bezpečnosti 
chce Renault dosiahnuť úplnú dôveru klienta 
k vozidlám. Tieto sú ľahko ovládateľné, poskytujúce 
maximálnu ochranu a vybavené najúčinnejšími 
bezpečnostnými prvkami, ktoré sa prispôsobia 
potrebám každého zákazníka. 
*  Euro NcAP (European New car Assessment Program) je 

nezávislou inštitúciou. 

RENAULT, 
REFERENcIA V OBLASTI 
BEZPEčNOSTI

Politika životného prostredia značky Renault 
sa zakladá na pochopení ekologickej výzvy 
našej planéty. So zavedením Renault eco2 
značka potvrdzuje svoj aktívny prístup 
k ochrane životného prostredia a ponúka 
ekologické a ekonomické vozidlá. 

• EKOLOGIcKÉ: aktívne sa usiluje o znižovanie 
dopadu na životné prostredie počas celého 
cyklu životnosti vozidla. Každý nový projekt 
od začiatku zohľadňuje výrobné postupy, 
výber materiálov, znečisťujúce emisie, emisie 
cO2, spotrebu a recykláciu. 

• EKONOMIcKÉ: v zmysle spotreby paliva. 
Renault dokazuje, že odpoveď na veľké 
ekologické výzvy je založená na pokrokových 
technologických riešeniach, ktoré sú použité 
pri čo najväčšom počte vozidiel, a súčasne je 
zachovaná ich ekonomická atraktivita.

EKOLOGIcKÝ PODPIS 
PODĽA ZNAčKY RENAULT


