
Platnosť cenníka od 4.7.2018 do 31.8.2018

Renault KadjaR
Vydajte sa vlastnou cestou

ZÍSKajTE BONUS
V HOdNOTE aŽ  
1 700 €

VyUŽiTE pONUKU
ZNaČKOVÉHO FiNaNCOVaNia
Od RENaULT FiNaNCE

FaiR LÍZiNG
s 0% poplatkom
a úrokom už od 0 %

pRi VÝKUpE VÁŠHO 
STaRÉHO VOZidLa

ZVÝHOdNENiE 
aŽ 2 100 €



Verzia Cenníková cena #Najlepšiaponuka
ZEN
Energy TCe 130 19 490 17 390
Energy dCi 130 4x4 21 390 19 290
Energy dCi 130 4x4 24 690 22 590

LiMiTEd
Energy TCe 130 20 790 18 690
Energy TCe 130 EDC 22 590 20 490
Energy dCi 110 22 690 20 590

iNTENS
Energy TCe 130 21 890 19 790
Energy TCe 165 23 390 21 290

S-EdiTiON
Energy TCe 130 22 690 20 590
Energy TCe 130 EDC 24 490 22 390
Energy TCe 165 24 190 22 090

Jedinečná ponuka iba do vypredania skladových zásob

LIFELIFELIFE LIFEInTEns  
(LImITED+)

LImITED 
(zEn+)zEn ADVAnTAGEs-EDITIOn 

(InTEns+)
Navyše oproti výbave intens:

•	  svetlomety LED PURE 
VIsIOn

•	  Elektrochromatické vnútorné 
spätné zrkadlo

•	  Kombinácia látkového 
čalúnenia s koženkou, tmavo 
sivé / čierne s modrým 
prešívaním

•	  Volant potiahnutý kožou 
nappa s modrým prešívaním

•	  Disky kolies z ľahkých  
zliatin 19"

Navyše oproti výbave Limited:

•	  multimediálny a navigačný 
systém Renault R-Link 2

•	  systém varovania pred 
opustením jazdného pruhu

•	  systém rozpoznávania 
dopravných značiek  
s varovaním o prekročení 
povolenej rýchlosti

•	  Automatické prepínanie 
diaľkových svetiel

•	Air quality senzor

Navyše oproti výbave Zen:

•	  multimediálny systém 
Renault R-Link 2

•	  Dvojzónová automatická 
klimatizácia

•	Dažďový a svetelný senzor
•	zatmavené zadné okná
•	  zadné sedadlá s deleným 

operadlom 1/3 - 2/3 
s funkciou easy Break

•	  sedadlo vodiča s manuálne 
nastaviteľnou bedrovou 
opierkou, sedadlo 
spolujazdca sklopné

•	  zadná stredová lakťová 
opierka s držiakom na 
poháre

•	  Kombinácia látkového 
čalúnenia s koženkou

•	  Čelné, bočné a hlavové 
airbagy

•	  manuálna klimatizácia 
s elektronickým ovládaním

•	  Tempomat s obmedzovačom 
rýchlosti

•	  Vonkajšie spätné zrkadlá 
elektricky nastaviteľné, 
vyhrievané a sklopné

•	  Predné hmlové svetlomety 
s funkciou prisvecovania do 
zákrut

•	LED zadné svetlomety
•	Volant potiahnutý kožou
•	  Disky kolies z ľahkých  

zliatin 17 "

platnosť cenníka od 4.7.2018 do 31.8.2018  20180709-03
Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka. Výška odkupného bonusu pre benzínové motorizácie je 
700 €, pre dieselové motorizácie je 1 700 € ; akciová ponuka so zvýhodnením 2 100 € platí len pre vozidlá prihlesené do evidencie vozidiel 
Slovenskej republiky do 31. 8. 2018. Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa 
riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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Zen Limited intens S-Edition
paKETy
Pack Klimatizácia Plus (dvojzónová automatická klimatizácia, dažďový a svetelný senzor) 500 € • • •
Pack navigácia (navigačný systém pre R-Link 2, mapové pokrytie Európy) - 400 € • •
Pack R-Link (multimediálny a navigačný systém Renault R-Link 2 (navigačný systém TomTom 
s 7" kapacitným displejom a mapovým pokrytím Európy, Bluetooth® hands-free s funkciou 
audiostreamingu, podporuje prehrávanie mP3 formátov, vstup UsB a Jack, ovládanie rádia pod 
volantom, prístup k online aplikáciám)

800 € - • •

Pack Outdoor (zatmavené zadné okná, strešné lišty) 300 € • • •
Pack Variabilita (sklopné zadné sedadlá One Touch (Easy Break – manuálne), sedadlo vodiča 
a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sedadlo vodiča s manuálne nastaviteľnou 
bedrovou opierkou, sedadlo spolujazdca sklopné; nutné s čalúnením látka/koženka tmavosivé/
čierne)

400 € • • •

Pack City (systém sledovania mŕtveho uhla, Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia 
kamera a inteligentný parkovací asistent – pozdĺžny, kolmý a šikmý); nie je možné kombinovať s Pack 
safety + City)

- - 650 € 650 €

Pack Visio (automatické prepínanie diaľkových svetiel, rozpoznávanie dopravných značiek 
s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti, systém varovania pred opustením jazdného pruhu) - 250 € - -

Pack safety + City (Active Emergency Braking system, systém sledovania mŕtveho uhla, Easy 
Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent 
– pozdĺžny, kolmý a šikmý); nie je možné s Pack City)

- - 900 € 900 €

Pack Winter (vyhrievané čelné sklo, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievanie predných 
sedadiel, nie je možné s Pack Komfort alebo Pack Komfort Plus , na Limited nutné s Pack Visio) - 350 € 350 € 350 €

Pack Winter 2 (Vyhrievané čelné sklo, ostrekovače predných svetlometov) - - 150 € 150 €
Pack Premium (elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo, panoramatické strešné okno – fixné) - - 650 € -
Pack Komfort Plus (sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, manuálne nastaviteľná 
bedrová opierka, sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sklopné, vyhrievanie 
predných sedadiel, volant potiahnutý kožou nappa; nutné s koženým čalúnením svetlosivým 
alebo čiernym, nie je možné s Pack Winter)

- - 450 € -

Pack Komfort (sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, manuálne nastaviteľná 
bedrová opierka, sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sklopné, vyhrievanie 
predných sedadiel; nutné s čiernym koženým čalúnením, nie je možné s Pack Winter)

- - - -

aKTÍVNa a paSÍVNa BEZpEČNOSť
ABs s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd • • • •
Elektronický stabilizačný systém EsC s protišmykovým systémom AsR a kontrolou 
nedotáčavosti CsV (možnosť deaktivácie vo vozidlách s pohonom 4x4) • • • •

Asistent rozjazdu do kopca • • • •
systém kontroly tlaku v pneumatikách • • • •
Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) • • • •
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča aj spolujazdca • • • •
Hlavové airbagy v prvom a druhom rade • • • •
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných 
sedadlách • • • •

Trojbodové bezpečnostné pásy v druhom rade • • • •
systém kontroly zapnutia bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách • • • •
Bezpečnostné hlavové opierky výškovo nastaviteľné na všetkých sedadlách • • • •
systém IsOFIX – príprava na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách • • • •
Automatické uzamykanie dverí počas jazdy • • • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti • • • •

systém sledovania mŕtveho uhla - - Pack safety + 
City / Pack City

Pack safety
+ City / Pack

City
systém varovania pred opustením jazdného pruhu - Pack Visio • •
systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním v prípade prekročenia povolenej 
rýchlosti - Pack Visio • •

Automatické prepínanie diaľkových svetiel - Pack Visio • •

Active Emergency Braking system - systém aktívneho núdzového brzdenia - - Pack safety + 
City

Pack safety + 
City

•	 v sérii
0 voliteľné za 0 €

VOLiTEĽNÁ VÝBaVa



VOLiTEĽNÁ VÝBaVa

Zen Limited intens S-Edition
VONKajŠÍ VZHĽad
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie/čierne lesklé •/- •/- •/- •/-
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie • • • •
Ozdobné lišty na predných dverách a kapote kufra - - • •
strieborné lišty okolo bočných okien • • • •
Chrómová lišta na spodných ochranných paneloch dverí • • • •
strešné lišty Pack Outdoor • • •
Predný a zadný outdoorový spojler čierny/tmavosivý •/- 	•/-  	-/• 	-/•	
Chrómový dekor predných hmlových svetiel • • • •
Oceľové disky kolies 16", dizajn Pragma - - - -
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Aquila • - • -
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Celsium - • - -
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Impulsion - • - -
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Extreme - - 500 € •
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Egeus - - - -
metalický lak Hnedá Cappuccino, sivá Platine, Čierna Etoile, Béžová Dune, sivá Titanium, modrá 
Cosmos 550 € 550 € 550 € 550 €

Špeciálny metalický lak Červená Flamme 630 € 630 € 630 € 630 €
Špeciálny metalický lak Biela nacré 750 € 750 € 750 € 750 €
VNÚTORNÝ VZHĽad
Tmavý interiér • • • •
Látkové čalúnenie tmavosivé • - - -
Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou, tmavosivá/čierna (nutné s Pack Variabilita) 0 • • -
Kombinácia látkového čaloúnenia s koženkou, tmavosivá/čierna s modrým prešívaním - - - •
Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou, Bose tmavosivá/čierna - - - -
Kožené čalúnenie čierne (na Intens nutné s Pack Komfort Plus, na Bose nutné s Pack Komfort) - - 950 € -
VidiTEĽNOSť a OSVETLENiE
svetlomety LED PURE VIsIOn® - - 700 € •
Denné LED osvetlenie • • • •
zadné LED svetlomety • • • •
Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut • • • •

Ostrekovače predných svetlometov - - Pack Winter / 
Pack Winter 2

Pack Winter / 
Pack Winter 2

Funkcia Follow me Home – nastaviteľné oneskorenie zhasínania svetlometov • • • •
Vonkajšie spätné zrkadlá elektronicky nastaviteľné a vyhrievané - - - -
Vonkajšie spätné zrkadlá elektronicky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné • • • •
Panoramatické strešné okno – fixné - - Pack Premium 600 €
Tónované sklá • • • •
zatmavené zadné okná Pack Outdoor • • •

Vyhrievané predné sklo - Pack Winter Pack Winter / 
Pack Winter 2

Pack Winter / 
Pack Winter 2

Dažďový a svetelný senzor Pack 
Klimatizácia Plus • • •

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo - - Pack Premium •
RiadENiE
Volič jazdných režimov pohonu ALL mODE 4X4-I® (len predná náprava, automatické pripájanie 
zadnej nápravy, stály pohon 4x4; len pre verzie s pohonom 4x4) • • • •

systém kontroly trakcie Extended Grip s 3 režimy nastavenia, celoročné pneumatiky  
(nie je možné na verzie s pohonom 4x4) - 160 € - -

Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • • • •
Poloautomatická parkovacia brzda • • • •
zadný a predný parkovací senzor 350 € • • •
Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací 
asistent – pozdĺžny, kolmý a šikmý) - - Pack City/Pack 

safety + City
Pack City / Pack 

safety + City

Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa  
(nie je k dispozícii vo vozidlách s prevodovkou EDC) • • • •

systém Eco-mode • • • •

súprava na opravu pneumatík (nie je možné s rezervou) • • • •
Dojazdová rezerva (nie je možné s Bose® surround sound system) 120 € 120 € 120 € 120 €
•	 v sérii
0 voliteľné za 0 €



VOLiTEĽNÁ VÝBaVa

Zen Limited intens S-Edition
KOMFORT
manuálna klimatizácia s elektrickým ovládaním • - - -

Dvojzónová automatická klimatizácia Pack 
Klimatizácia Plus • • •

senzor vzduchu Air quality - - • •
Kľúč s 3 tlačidlami - - - -
Hands-free karta Renault s funkciou Welcome scenario • • • •
Predpríprava pre alarm • • • •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • • • •
Volant potiahnutý kožou • • • -

Volant potiahnutý kožou nappa - - Pack Komfort 
Plus

-

Volant potiahnutý kožou nappa s modrým prešívaním - - - •
Elektrické ovládanie predných a zadných okien, impulzné ovládanie okna vodiča • • • •
zadné sedadlá s deleným operadlom v pomere 1/3 - 2/3 • • - -
zadné sedadlá s deleným operadlom v pomere 1/3 - 2/3 s funkciou Easy Break Pack Variabilita • • •
sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch - - - -
sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou bedrovou 
opierkou • • - -

sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sedadlo vodiča s manuálne 
nastaviteľnou bedrovou opierkou, sedadlo spolujazdca sklopné Pack Variabilita • • •

sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, manuálne nastaviteľná bedrová opierka, sedadlo 
spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sklopné - - Pack Komfort 

Plus
-

Vyhrievanie predných sedadiel 200 € 200 € / Pack 
Winter

Pack Winter / 
Pack Komfort 

Plus
Pack Winter

slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými kozmetickými zrkadlami/ 
s osvetlením  •/- 	•/- •/• 		•/•

Predná stredová lakťová opierka s odkladacím priestorom • • • •
zadná stredová lakťová opierka s držiakom na nápoje Pack Variabilita • • •
Úložné priestory v predných a zadných dverách • • • •
Vrecká na zadnej strane predných sedadiel • • • •
Dvojitá podlaha batožinového priestoru delená s funkciou organizéra • • • •
MULTiMÉdiÁ
Palubný počítač s multifunkčným farebným TFT displejom, 7" • • • •
Rádio (s Bluetooth® hands-free s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie CD a mP3 
formátov, DAB tuner, vstup UsB a Jack, ovládanie rádia pod volantom) • - - -

multimediálny systém Renault R-Link 2 (7" dotykový displej, hlasové ovládanie Bluetooth® 
hands-free s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie mP3 formátov, DAB tuner, 
vstup UsB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, prístup k online aplikáciám)

- • - -

multimediálny navigačný systém Renault R-Link 2 (navigačný systém s dynamickým 
plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím 
Európy, so 7" kapacitným displejom, Bluetooth® hands-free s funkciou audiostreamingu, 
podporuje prehrávanie mP3 formátov, DAB tuner, vstup UsB a jack, ovládanie rádia pod 
volantom, prístup k online aplikáciám)

Pack R-Link Pack navigácia • •

Hudobný systém Arkamys, 6 reproduktorov • • • •
Bose surround sound system, 8 reproduktorov vrát. subwoofera, zvukový procesor Bose, 
6-kanálový ekvalizér (nie je možné s dojazdovou rezervou) - - 500 € 500 €

•	 v sérii
0 voliteľné za 0 €

ZMLUVNÉ ZÁRUKy a SERViSNÉ ZMLUVy

Energy 
TCe 130 / EDC

Energy 
TCe 165

Energy 
dCi 110 /EDC

Energy 
dCi 130 / 4x4

Zmluvná záruka Renault - 5 rokov / 100 000 km • • • •
servisná zmluva GaRaNCIA pLUS
(možnosť dokúpenia počtu kilometrov k päťročnej záruke) 
- 5 rokov / 150 000 km*

299 € 299 € 299 € 299 €

servisná zmluva EaSy SERViCE
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) 
- 5 rokov / 60 000 km

599 €
809 €

599 €
849 €

599 €
839 €

599 €
909 €

servisná zmluva EaSy SERViCE
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) 
- 5 rokov / 100 000 km

699 €
959 €

699 €
999 €

699 €
1 019 €

699 €
1 119 €

•	 v sérii
*  Ponuka rozšírenia km u Garancie Plus je platná len v prípadoch, keď už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka Garancia Plus na 5 rokov / 100 000 km v cene nového vozidla.  

Servisnú zmluvu EaSy SERViCE za pROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

     

Servisná zmluva EaSy SERViCE

päťročná zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 599 €.



Využite cenové zvýhodnenie 20% v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

BaLÍKy pRÍSLUŠENSTVa

Osvetlený bočný sUV rám (oceľový) 379,00 € 
Deliacia mreža 139,00 €
Držiak telefónu magnetický 29,90 €
Športové pedále (nerezová oceľ)  70,90 € 
Vnútorné prahy dverí (nerezová oceľ) - predné  65,90 € 
strešný box 480 l  409,00 €
Textilné koberce Confort  31,90 € 
Gumové koberce  45,90 €
Vaňa batožinového priestoru  71,90 €
Hliníkové strešné tyče QuickFix 219,00 €
nosič bicyklov na strešné tyče Thule Proride 591 119,00 € 
sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano)  39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 
Ceny balíkov príslušenstva sú uvedené už po zľave a bez montáže.

VÝBER Z ORiGiNÁLNEHO pRÍSLUŠENSTVa RENaULT

Hliníkové strešné tyče QuickFix, gumové koberce, vaňa 
batožinového priestoru.

Cena 270 €

Ťažné zariadenie „Labutí krk“ vr. montážnej súpravy a 13-pin 
kabeláže, gumové koberce, zadné zásterky.

Cena 362 €

Ochrana podbehov kolies (pravá a ľavá), bočné nášľapy (predné 
a zadné).

Cena 709 €

Gumové koberce, ochrana batožinového priestoru Easy Flex.

Cena 148 €



MOTORiZÁCia Energy 
TCe 130

Energy 
TCe 130 EDC

Energy 
TCe 165

Typ prevodovky manuálna 6-stup. Dvojspojková EDC – 
7-stup. automatická manuálna 6-stup.

zdvihový objem (cm3) 1 197 1 197 1 618
Palivo benzín benzín benzín
Počet valcov/ventilov 4/16 4 / 16 4 / 16
Typ vstrekovania priame priame priame

maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min.) 96/130 
pri 5 500

96 / 130 
pri 5 500

120 / 165
pri 5 600

maximálny krútiaci moment (nm) pri otáčkach (ot./min.) 205 pri 2 000 205 pri 2 000 240 pri 2 000
systém stop&start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno áno
pNEUMaTiKy*
Oceľové disky kolies 16" 215/65 R16
Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17
Disky kolies z ľahkých zliatin 19" 225/45 R19 225/45 R19 225/45 R19
VÝKONy
zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 10,1 10,7 9,2
maximálna rýchlosť (km/h) 192 192 205
SpOTREBa a EMiSiE**

Prevádzka v meste/mimomestská prevádzka/priemerná spotreba (l)
6,8 – 7,0 / 
4,9 – 5,1 / 
5,6 – 5,8

6,4 - 6,9 / 
4,9 - 5,2 /  
5,5 - 5,8

7,7 - 8,0 / 
5,0 - 5,1 / 
6,0 - 6,2

Emisie CO2 (g/km) 126 – 130 123 - 134 134 - 139
Objem palivovej nádrže 55 55 55
ROZMERy a HMOTNOSTi***
Objem batožinového priestoru (l) 472/1 478 472 / 1 478 472 / 1 478
Predný nájazdový uhol 18° 18° 18°
svetlá výška (mm) 200 200 200
Prevádzková hmotnosť (kg) 1 381 – 1395 1 395 - 1 448 1 451 - 1 465
maximálne užitočné zaťaženie (kg) 472 – 471 508 - 463 477 - 469
maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 853 – 1 866 1 903 - 1 911 1 928 - 1 934
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 500 1 500 1 800
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 690 – 695 695 - 720 725 - 730

TECHNiCKÉ ÚdajE a ROZMERy
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MOTORiZÁCia Energy 
dCi 110

Energy 
dCi 130 4x4

Typ prevodovky manuálna 6-stup. manuálna 6-stup.
zdvihový objem (cm3) 1 461 1 598
Palivo nafta nafta
Počet valcov/ventilov 4/8 4/16
Typ vstrekovania Common Rail Common Rail

maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min.) 81/110 
pri 4 000

96/130 
pri 4 000

maximálny krútiaci moment (nm) pri otáčkach (ot./min.) 260 pri 1 750 320 pri 1 750
systém stop&start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno
pNEUMaTiKy*
Oceľové disky kolies 16"
Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 215/60 R17 215/60 R17
Disky kolies z ľahkých zliatin 19" 225/45 R19 225/45 R19
VÝKONy
zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 11,9 10,5
maximálna rýchlosť (km/h) 182 190
SpOTREBa a EMiSiE**

Prevádzka v meste/mimomestská prevádzka/priemerná spotreba (l)
4,1 – 4,2 / 
3,6 – 3,8 / 
3,8 – 3,9

5,4 – 5,5 / 
4,4 – 4,6 / 
4,8 – 4,9

Emisie CO2 (g/km) 99 – 103 126 – 129
Objem palivovej nádrže 55 65
ROZMERy a HMOTNOSTi***
Objem batožinového priestoru (l) 472/1 478 472/1 478
Predný nájazdový uhol 18° 18°
svetlá výška (mm) 200 200
Prevádzková hmotnosť (kg) 1 455 – 1 469 1 611
maximálne užitočné zaťaženie (kg) 461 – 455 439 – 448
maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 916 – 1 924 2 050 – 2 059
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 350 1 800
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 725 – 730 750

TECHNiCKÉ ÚdajE a ROZMERy
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*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate 
u vášho predajcu.

**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúži 
k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení 
vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy.

***  Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing, a.s.

Reprezentatívny príklad financovania Renault Kadjar Zen Energy TCe 130 platí pri financovaní Fair Lízing s  Renault Finance: Fair Lízing: Pri financovaní vozidla 
prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom  na 3 roky a pri financovanej hodnote  10 719,50 €  zaplatíte 36 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 
335,09 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 8,37 %. Celková čiastka 
s havarijným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte je 12 124,46 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH. 

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s  r.o. V  cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a  údaje sú len 
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom 
jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné 
špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.


