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Konečne nastal čas urobiť to, o čom ste vždy snívali, 
ale nikdy ste na to nenašli odvahu. Vydajte sa za 
dobrodružstvom a objavte nové cesty a nové obzory 
spoločne s Renault Kadjar.

Inšpiratívny, silný, pripravený na všetko. Nový crossover 
značky Renault je ako vy. Práve ste našli spriaznenú dušu!

Atletické krivky v kombinácii s elegantnými líniami, výrazná 
predná maska, sústredený výraz... Renault Kadjar je vždy 
pripravený zaplniť ďalší list vo vašom cestovnom denníku. 
Čaká len na vaše pokyny.

Vydajte sa na cestu! Môžete sa stať dobrodruhom, lovcom 
aj hrdinom... Konečne môžete byť sami sebou!

Vitajte vo svete Renault Kadjar!  

Odvážte sa žiť 
naplno!



Renault Kadjar je vždy pripravený vyraziť na cestu 
a objavovať nové obzory. Presedlajte na pohon všetkých 
4 kolies a vyrazte do úžasnej krajiny. Renault Kadjar je 
robustné a bezpečné vozidlo, ktoré vnesie do vášho života 
nové emócie a splní vám tie najtajnejšie sny.

100 % sloboda



Aj každodenná jazda autom sa môže premeniť na 
dobrodružstvo. Spoznajte mesto z inej stránky 
spoločne s Renault Kadjar. Vďaka motoru Energy 
dCi  110 so systémom Stop & Start a systému 
rekuperácie brzdnej energie patrí Renault Kadjar 
k špičke, pokiaľ ide o nízku spotrebu paliva 
(3,8 l/100 km*) a emisie CO2 (99 g CO2/km*). V oblasti 
ekológie je jednotkou!

*  Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej 
metódy uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel.

Dobrodružstvo 
v meste



V priestrannom a presvetlenom interiéri Renault Kadjar sa môžete vydať za dobrodružstvom v skutočne komfortných podmienkach. V žiadnom inom vozidle 
ste sa necítili tak dobre. Fixné panoramatické strešné okno, materiály najvyššej kvality, dokonale tvarované predné sedadlá, sedadlo vodiča v športovom 
štýle, Bose® Surround Sound System...

Komfort XXL



Renault Kadjar je bezpečný a otvorený potrebám 
svojich používateľov a vymyká sa stereotypom: jeho 
dynamické a úsporné motory, moderné asistenčné 
systémy riadenia, pohodlný a presvetlený interiér 
a inteligentný systém usporiadania ponúkajú ideálne 
podmienky na únik z každodennosti.

Renault Kadjar:
vydajte sa za 
dobrodružstvom!



Pohon 4x4*. Zmena terénu? Stačí otočiť tlačidlo a zvoliť zodpovedajúci 
režim jazdy. K dispozícii sú tri režimy:
– 2WD: pohon iba na predné kolesá. V bežných podmienkach tento 
režim optimalizuje spotrebu paliva.
– Auto: systém automaticky prenáša krútiaci moment a rozdeľuje 
výkon medzi všetky štyri kolesá podľa podmienok adhézie. Tento režim 
ponúka optimálny výkon a bezpečnosť.
– 4WD Lock: na povrchu s nízkou adhéziou (piesok, blato, sneh) je 
pohon rozložený medzi prednú a zadnú nápravu v pomere 50:50. Tento 
režim funguje do rýchlosti 40 km/h.

* Pohon 4x4 je dostupný s motorom Energy dCi 130.

Renault Kadjar v sebe nezaprie crossover, ktorý dokáže vykonať rozjazd v každom teréne. Vďaka zvýšenej svetlej výške a dvom režimom pohonu – 4x4 
a 4x2 – sa Kadjar osvedčí v akýchkoľvek podmienkach.

Priľnavosť prispôsobená terénu



Výkon bez kompromisov
Motory montované do modelu Renault Kadjar sú výkonné, spoľahlivé a úsporné. Okrem systému Stop & Start s funkciou rekuperácie 
brzdnej energie sú vybavené aj mnohými ďalšími pokročilými technológiami (downsizing, znížené trenie, vstrekovací systém najnovšej 
generácie), ktoré zaisťujú optimálny výkon a spotrebu paliva. A to všetko bez toho, aby ste sa museli vzdať potešenia z riadenia.

Vysoký výkon a účinnosť pri každodennej prevádzke 
– vlastnosti motora Energy dCi 110 nevyvolávajú po-
chybnosti. Tento motor bol navrhnutý pre vodičov, 
ktorí požadujú nízke prevádzkové náklady a záro-
veň potešenie z riadenia. Motor Energy dCi 110 je 
prvý motor vybavený oceľovými piestami, ktoré 
optimalizujú účinnosť a maximálne znižujú trenie. 
Tento motor je dostupný s manuálnou 6-stupňo-
vou prevodovkou, ale môže spolupracovať aj 
s auto matickou dvojspojkovou prevodovkou EDC. 
Vyniká neobyčajnou výkonnosťou a spotrebou: 
99 g CO2/km* a 3,8 l/100 km*!  

*  Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa 
štandardnej metódy uvedenej v platných predpisoch 
o homologizácii vozidiel.

Energy dCi 110
Pohodlná jazda

Tento všestranný a zároveň vysokovýkonný motor plne 
využíva bohaté skúsenosti konštruktérov motorov 
Renault. Vyznačuje sa neobyčajne výhodným pomerom 
medzi výkonom, potešením z riadenia a spotrebou 
paliva. Motor Energy dCi 130 je dostupný aj pre verzie 
s pohonom všetkých kolies. 

Energy dCi 130
Potešenie z riadenia

Benzínový motor Energy TCe 130 vyniká rýchlou 
odozvou na pokyny vodiča už pri nízkych otáčkach. 
Vďaka turbodúchadlu je mimoriadne výkonný a úsporný. 
Motor Energy TCe 130 je ako stvorený pre vodičov, ktorí 
milujú dynamický rozjazd a zrýchlenie.

Energy TCe 130
Plynulá jazda a dokonalá kontrola nad 
vozidlom

Táto automatická dvojspojková 6-stupňová prevodovka EDC zaisťuje plynulé radenie rýchlostných stupňov. 
Automatická dvojspojková prevodovka EDC je veľmi dynamická a na pokyny vodiča reaguje takmer okamžite. 
Spotreba paliva je porovnateľná s vozidlami s manuálnou prevodovkou. Automatická dvojspojková prevodovka 
EDC dostupná s motorom Energy dCi 110 zaručuje pohodlnú jazdu bez stresu za každých podmienok.

Prevodovka EDC (Efficient Dual Clutch)
Komfort, nízka spotreba a pokročilá konštrukčná technológia



Funkcia rozpoznávania dopravných značiek
Systém umožňuje prispôsobenie rýchlosti jazdy obmedzeniam na dopravných značkách, 
ktoré vozidlo automaticky rozpoznáva pomocou kamery. Pomocou vizuálnej signalizácie 
varuje vodiča pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti a ponúka vloženie rozpoznaného 
obmedzenia rýchlosti ako hornej hranice do obmedzovača rýchlosti.

Parkovací asistent „Easy Park Assist”
Pozdĺžne parkovanie nikdy nebolo také jednoduché ako so systémom Easy Park Assist. 
Systém zmeria dostupný priestor a určí jazdnú dráhu na správne zaparkovanie. Odovzdajte 
mu riadenie a bez problémov zaparkujte.

Active Emergency Braking System (AEBS)
Systém upozorňuje vodiča na riziko kolízie s vozidlom idúcim pred ním. Ak vodič nereaguje 
alebo zareaguje príliš neskoro, systém mu pomôže pribrzdiť, aby nedošlo ku kolízii.

Systém sledovania mŕtveho uhla
Tento systém rozpoznáva prítomnosť vozidiel v mŕtvom uhle a informuje o nej vodiča 
pomocou blikajúcej kontrolky umiestnenej na príslušnom vonkajšom spätnom zrkadle.

Renault Kadjar je vozidlo, ktoré vám uľahčí riadenie a zaistí, aby bola vaša jazda bezpečnejšia, plynulejšia a bez stresu. Vďaka 
asistenčným systémom riadenia je všetko veľmi jednoduché: prispôsobenie rýchlosti situácii na ceste, jazda v správnom jazdnom 
pruhu, sledovanie mŕtveho uhla v zrkadle, parkovanie „bez použitia rúk“ v preplnenom meste alebo automatické prepínanie diaľkových 
a stretávacích svetiel. S Renault Kadjar je riadenie úplne bezpečné.

Účinné asistenčné systémy riadenia



Neobyčajne hlboké basy, jemné vysoké tóny, realistický zvuk – audiosystém 
značky Bose® premení interiér Renault Kadjar na koncertnú sálu! Sedem 
vysokokvalitných reproduktorov a subwoofer vytvárajú priestorovú zvukovú 
scénu ovládanú pomocou digitálneho zosilňovača so špeciálne prispôsobenými 
parametrami. Čistý zvukový prejav, bohatý rytmus, jemnosť akordov – zvuk 
v  prednej aj zadnej časti vozidla je bohatý, vyrovnaný a dokonale čistý. 
V Renault Kadjar má dobrodružstvo aj svoju hudobnú dimenziu...

BOSE® Surround Sound 
System
Objavte nový rozmer 
kvality zvuku



Priestranná kabína, inteligentný systém zmeny jej usporiadania, objemné úložné priestory – Renault Kadjar má mnoho výhod. Vozidlo je vybavené systémom 
„Easy Break” so špeciálnymi držadlami umiestnenými vnútri batožinového priestoru, pomocou ktorých je možné odistiť a automaticky sklopiť zadné sedadlo. 
Batožinový priestor ponúka vďaka vyberateľnému dnu dve polohy: vysokú polohu, v ktorej tvorí dno dokonale rovný povrch uľahčujúci prepravu objemných 
predmetov, a nízku polohou maximalizujúcu objem batožinového priestoru. Okrem toho je možné rozdeliť batožinový priestor na dve alebo tri časti, čo 
zaručuje bezpečné a praktické uloženie batožiny.

S Renault Kadjar môžete konečne uskutočniť svoje sny! Bez problémov v ňom môžete prevážať surf alebo snowboard. Po nastavení dna batožinového 
priestoru do vysokej polohy a po sklopení zadného sedadla získate dokonale rovnú podlahu a mimoriadne veľký objem batožinového priestoru. Ak ešte 
sklopíte aj operadlo sedadla spolujazdca, predĺži sa rovná podlaha batožinového priestoru až k palubnej doske a vytvorí priestor s dĺžkou 2,5 m! Vďaka 
praktickým schránkam s celkovým objemom 30 l, ktoré sú rozmiestnené po celej kabíne vozidla, je cestovanie s Renault Kadjar až neuveriteľne ľahké!

Dokonalá všestrannosť



Farby karosérie

BIELA GLACIER* BIELA NACRÉ**

SIVÁ PLATINE SIVÁ TITANIUM

* Nemetalický lak    ** Špeciálny metalický lak

ČIERNA ÉTOILEMODRÁ COSMOS

BÉŽOVÁ DUNE

ČERVENÁ FLAMME**

HNEDÁ CAPPUCCINO

 • ABS s elektronickým rozdeľovačom 
brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd

 • Elektronický stabilizačný systém ESC 
s protipreklzovým systémom ASR a 
kontrolou nedotáčavosti CSV

 • Asistent rozjazdu do kopca
 • Systém kontroly tlaku v pneumatikách
 • Čelný airbag 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 vpredu aj 
vzadu

 • Systém kontroly zapnutia bezpečnostných 
pásov na všetkých sedadlách

 • Bezpečnostné opierky hlavy výškovo 
nastaviteľné na všetkých sedadlách

 • Systém ISOFIX – príprava na upevnenie 
detskej sedačky na zadných bočných 
sedadlách

 • Automatické uzamknutie dverí za jazdy
 • Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

 • Vonkajšie spätné zrkadlá, vonkajšie kľučky 
dverí farby karosérie

 • Oceľové disky kolies 16", dizajn Pragma
 • Tmavý interiér
 • Látkové čalúnenie, tmavosivé
 • Denné svietenie LED
 • Zadné svetlomety LED
 • Funkcia Follow Me Home – nastaviteľné 
oneskorenie zhasínania svetlometov

 • Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá

 • Tónované sklá
 • Elektrický posilňovač riadenia s 
variabilným účinkom

 • Poloautomatická parkovacia brzda
 • Súprava na opravu pneumatík
 • Manuálna klimatizácia s elektrickým 
ovládaním

 • Kľúč s 3 tlačidlami
 • Predpríprava na alarm
 • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
 • Elektrické ovládanie predných a zadných 
okien, impulzné ovládanie okna vodiča

 • Zadné sedadlá s deleným operadlom 
1/3 – 2/3

 • Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné 
v 6 smeroch

 • Predná stredová lakťová opierka 
s odkladacím priestorom

 • Zadná stredová lakťová opierka
 • Palubný počítač s multifunkčným 
farebným displejom TFT 7"

 • Rádio (s Bluetooth® hands-free s funkciou 
audiostreamingu, podporuje prehrávanie 
CD a formátov MP3, vstup USB a Jack, 
ovládanie rádia pod volantom)

 • Hudobný systém Arkamys, 
6 reproduktorov

LifE

Výbava

Oceľové disky kolies 16", dizajn Pragma

Látkové čalúnenie, tmavosivé



Disky kolies z ľahkej zliatiny 17",
dizajn Aquila

 • Disky kolies z ľahkej zliatiny 17", 
dizajn Aquila

 • Predné hmlové svetlomety s funkciou 
prisvecovania do zákrut

 • Volič jazdných režimov ALL MODE 
4x4-I® (iba predná náprava, 
automatické pripájanie zadnej 
nápravy, stály pohon 4x4; iba verzie 
s pohonom 4x4)

 • Hands-free karta Renault s funkciou 
Welcome Scenario

 • Volant potiahnutý kožou
 • Sedadlo vodiča manuálne 
nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne 
nastaviteľnou bedrovou opierkou

 • Dvojitá podlaha batožinového 
priestoru, delená, s funkciou 
organizéra

zEn (LifE +)

Výbava

Látkové čalúnenie, tmavosivé Kombinácia látkového čalúnenia s 
koženkou, tmavosivá/čierna 
(variant bez príplatku)

 • Systém varovania pred opustením 
jazdného pruhu

 • Systém rozpoznávania dopravných 
značiek s varovaním o prekročení 
povolenej rýchlosti

 • Automatické prepínanie diaľkových 
svetiel

 • Strešné lišty
 • Kombinácia látkového čalúnenia 
s koženkou, tmavosivá/čierna

 • Elektricky nastaviteľné, vyhrievané 
a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

 • Zatmavené zadné okná
 • Dažďový a svetelný senzor
 • Zadné a predné parkovacie senzory
 • Dvojzónová automatická klimatizácia
 • Senzor kvality vzduchu

 • Zadné sedadlá s deleným operadlom 
1/3 – 2/3 s funkciou Easy Break

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

 • Multimediálny a navigačný systém 
Renault R-Link 2 (navigačný systém 
TomTom so 7" kapacitným displejom 
a mapovým pokrytím Európy, 
Bluetooth® hands-free s funkciou 
audiostreamingu, podporuje 
prehrávanie formátov MP3, vstup 
USB a Jack, ovládanie rádia pod 
volantom, prístup k online aplikáciám)

inTEnS (zEn +)

Výbava

Disky kolies z ľahkej zliatiny 17", 
dizajn Aquila

Disky kolies z ľahkej zliatiny 19", 
dizajn Extreme (za príplatok)

Kombinácia látkového čalúnenia s 
koženkou, tmavosivá/čierna

Kožené čalúnenie svetlosivé 
(za príplatok)

Kožené čalúnenie čierne (za príplatok)



 • Vonkajšie spätné zrkadlá lesklej čiernej 
farby

 • Svetlomety LED PURE VISION®

 • Volant potiahnutý kožou Nappa
 • Bose® Surround Sound System, 
8 reproduktorov, vrátane subwoofera, 
zvukový procesor Bose, 6-kanálový 
ekvalizér

BOSE® (zEn +)

Výbava

Disky kolies z ľahkej zliatiny 19", 
dizajn Egeus

Kombinácia látkového čalúnenia s 
koženkou, Bose tmavosivá/čierna

Kožené čalúnenie čierne (za príplatok)

Technické údaje

MOTOR Energy TCe 130 Energy dCi 110 Energy dCi 110 EDC Energy dCi 130 Energy dCi 130 4×4

Palivo benzín diesel diesel diesel diesel
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Pohon predných kolies predných kolies predných kolies predných kolies 4x4 ALL MODE-I®

Zdvihový objem (cm3) 1 197 1 461 1 461 1 598 1 598
Počet valcov/ventilov 4/16 4/8 4/8 4/16 4/16
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min 96 (130) pri 5 500 81 (110) pri 4 000 81 (110) pri 4 000 96 (130) pri 4 000 96 (130) pri 4 000
Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min 205 pri 2 000 260 pri 1 750 250 pri 1 750 320 pri 1 750 320 pri 1 750
Typ vstrekovania priame Common Rail Common Rail      Common Rail Common Rail
Systém Stop & Start a rekuperácia energie pri 
brzdení Áno Áno Áno Áno Áno

PREVODOVKA
Typ prevodovky Manuálna 6-stup. Manuálna 6-stup. Dvojspojková EDC – 

6-stup. automatická Manuálna 6-stup. Manuálna 6-stup.

VÝKOnY
Maximálna rýchlosť (km/h) 192 182 181 190 190
400 m s pevným štartom (s) 17,3 18,4 17,8 17,4 17,5
1 000 m s pevným štartom (s) 31,5 33,5 33,2 31,9 32,5
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 10,1 11,9 11,7 9,9 10,5

SPOTREBA PALiVA A EMiSiE CO2*
Mestská premávka (l/100 km) 6,8 7,0 4,1 4,2 3,8 4,0 5,0 5,1 5,4 5,5
Medzimestská premávka (l/100 km) 4,9 5,1 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 4,1 4,4 4,6
Priemerná spotreba (l/100 km) 5,6 5,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,3 4,5 4,8 4,9
Emisie CO2 v kombinovanej premávke (g/km) 126 130 99 103 99 103 113 117 126 129
Objem nádrže (l) 55 55 55 55 65

RiADEniE
Priemer min. Ø otáčania (m) 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

BRzDOVÝ SYSTÉM
Predné kolesá: ventilované kotúče Ø (mm) 296 x 26 296 x 26 296 x 26 296 x 26 296 x 26
Zadné kolesá: plné kotúče Ø (mm) 290 x 13 290 x 13 290 x 13 290 x 13 290 x 13

KOLESÁ A PnEUMATiKY
Rozmery pneumatík  215/65 R16

215/60 R17 225/45 R19 215/60 R17 225/45 R19 215/60 R17 225/45 R19 215/60 R17 225/45 R19 215/60 R17 225/45 R19 

*  Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej metódy uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka tejto metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrob-
cov, je možné porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu spaľovania 
vám odporúčame preštudovať si tipy dostupné na stránke www.renault.sk.



Rozmery

ROzMERY (mm) 
A Rázvor 2 646
B Celková dĺžka 4 449
C Predný previs 897
D Zadný previs 906
E Rozchod predných kolies (merané na podlahe) 1 556
f Rozchod zadných kolies (merané na podlahe) 1 542

G Celková šírka bez spätných zrkadiel/
so spätnými zrkadlami 1 836/2 058

H Výška nezaťaženého vozidla bez strešných líšt/
so strešnými lištami 1 607/1 613

H1 Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným 
vekom 2 069

J Výška prahu nezaťaženého vozidla 761

K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 200

L Polomer vo výške kolien na zadných
sedadlách 220

M Šírka v lakťoch vpredu 1 480

M1 Šírka v lakťoch vzadu 1 455

P Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných 
sedadlách 905

P1 Výška pod strechu pod uhlom 14° na zadných 
sedadlách 910

Y Vnútorná šírka medzi podbehmi 1 099

z Maximálna dĺžka batožinového priestoru 
s rozloženým/zloženým zadným sedadlom 864/1 620

z1
Maximálna dĺžka batožinového priestoru po 
zložení operadla predného sedadla spolujazdca 
(voliteľné príslušenstvo Systém „Easy Break”)

2 563

R/R1 Predný/zadný nájazdový uhol 18/28

Objem batožinového priestoru (dm3)
So súpravou na opravu pneumatík.
(podľa normy VDA) 472

Maximálny objem batožinového priestoru
(so zloženým zadným sedadlom) 1 478

JEDinEČnÝ ŠTÝL

Príslušenstvo

1.

2.

1. Renault Kadjar je vybavený doplnkovou 
ochranou podbehov kolies, ktorá mu 
dodáva ešte športovejší vzhľad a zároveň 
ho chráni pred bežnými drobnými 
škrabancami.
2. Podsvietený bočný rám SUV. 
Podčiarkuje výrazný vzhľad vozidla 
a  dodáva mu eleganciu a robustnosť. 
Osvetlenie okolia dverí zvyšuje komfort 
pri nasadaní do vozidla a vysadaní z neho. 
3. Hliníkové pedále. Na mieru navrhnuté 
hliníkové pedále dodávajú vozidlu športový 
charakter a ich protisklzový povrch zaisťuje 
aj náležitú priľnavosť. 4. Hliníkové disky 
kolies Jaipur 19". Hliníkové disky kolies 
antracitovej farby v sebe spájajú dynamiku 
a rafinovanosť. 5. Disky kolies 17" lesklej 
čiernej farby. Ponuka príslušenstva 
k  vozidlu Kadjar zahŕňa bohatý výber 
diskov kolies, ktoré umožňujú ľubovoľne 
meniť štýl.

3. 4.

5.



POHODLnÝ inTERiÉR

Príslušenstvo

1. Deliaca mreža. Zaisťuje účinné 
oddelenie batožinového priestoru od 
priestoru pre cestujúcich a zvyšuje 
komfort cestovania. Je praktická 
pri prevážaní domácich miláčikov. 
2. Vnútorné osvetlené prahy dverí. 
Chránia dvere pred drobnými nárazmi 
a zároveň vozidlu dodávajú eleganciu 
a originalitu. 3. Prehrávač DVD s dvoma 
displejmi. Prenosný prehrávač vhodný na 
dlhé cesty. 4. Textilné koberce Premium. 
Dokonale zladené s výbavou interiéru 
vozidla. Vysokokvalitné a  bezpečné. 
5. Gumové koberce. Praktická alterna-
tíva textilných kobercov. Vďaka 
nepremokavému povrchu účinne chránia 
interiér vozidla.

3. 4. 5.

1. 2.

MOŽnOSTi zMEnY USPORiADAniA inTERiÉRU

Príslušenstvo

1.  Strešný box. Dokonalé spojenie estetického vzhľadu s komfortom 
používania. Široká ponuka farieb a veľkostí, vďaka ktorej môžete prispôsobiť 
veľkosť nákladového priestoru vozidla svojim individuálnym potrebám. 
2. nosiče bicyklov na upevnenie na ťažnom zariadení. Umožňujú 
bezproblémový a úplne bezpečný prevoz až 3 bicyklov. V závislosti od modelu 
môže byť sklápací pri otváraní batožinového priestoru. 3. Výklopné ťažné 
zariadenie. Toto ťažné zariadenie je možné úplne skryť pod batožinovým 
priestorom. Vizuálny vzhľad zadnej partie vozidla tak nie je ničím rušený. 
4. Ochrana batožinového priestoru Easyflex. Protisklzová a nepriepustná 
ochranná vložka, ktorá dokonale kopíruje tvar podlahy batožinového priestoru. 
Možno ju rôznymi spôsobmi rozložiť tak, aby vždy zaisťovala optimálnu 
ochranu v závislosti od usporiadania sedadiel. 5. Hliníkové strešné tyče 
a nosiče lyží. Priečne strešné tyče, ktoré je možné ľahko a rýchlo namontovať. 
Sú vybavené homologizáciou City Crash Test.

4.

1. 2. 3.

5.
Podrobné informácie nájdete v brožúre 

príslušenstva k Renault Kadjar.




