RENAULT
KADJAR

SUV a Renault-tól
Már fix havi 85 900 Ft-tól2
THM: fix 16,43%
Referencia THM: fix 17,52% 48 hónap futamidővel

renault.hu

RENAULT
KADJAR

LISTAÁR1
MOTOR

Intens

TCe 140 - csak készletről

9 499 000

TCe 160 EDC - csak készletről

10 399 000

Válassza ki kedvenc Kadjar modelljét a www.renaultkeszletrol.hu oldalon vagy érdeklődjön a rendelkezésre álló készletekről a Renault márkakereskedőknél!

RENAULT CREDIT
FINANSZÍROZÁS

finanszírozás
már 5 év vagy 100 000 km
garanciával2

Jelen árlista 2022. november 18-tól a készlet erejéig érvényes.
2

A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 09. 05. és 2022. 10. 10. között Kadjar Intens TCe 140 modellre igényelt és legkésőbb 2022. 11. 09-ig megkötött és folyósított zárt végű
pénzügyi lízing szerződésekre érvényes. A feltüntetett 85 900,- Ft-os havidíj 9 499 000 Ft bruttó vételár, 5 224 450 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó
lízingdíj esetén, 15,10% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 4 274 550,-Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 2 097 511,-Ft, a teljes
visszafizetendő összeg: 6 372 061,-Ft.
Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000,-Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 16,03%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 1 445 476,-Ft, fizetendő teljes
összeg a futamidő alatt: 4 445 476,-Ft, havidíj: 67 989,-Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000,-Ft, referencia THM érték: 17,52%.
A THM meghatározása a 2022. 09. 05. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.
A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás
esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a
fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez,
a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos
Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem
minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el.
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FELSZERELTSÉG

Kétzónás automata klíma
Csak állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a
kétzónás automata klíma perceken belül felfűti,
vagy lehűti autóját. A hátsó légbeömlőknek
köszönhetően a hátul utazók is maradéktalanul
élvezhetik a KADJAR nyújtotta utazási élményt.

R-LINK 2® multimédia rendszer
Az R-LINK 2® multimédia és navigációs rendszer
7" kapacitív érintőképernyővel teszi
kényelmessé az utazását. Okostelefonját is
könnyedén tükrözheti a kijelzőre. A navigáció
Teljes-Európa térképet tartalmaz.

Sávelhagyásjelző rendszer
Egy pillanatra ellankadt a figyelme? Fényés hangjelzés figyelmezteti, ha véletlenül
elhagyja a sávot. A 70 km/h sebesség felett
aktiválódó rendszer figyelmezteti, ha úgy lép
át egy szaggatott vagy záróvonalat, hogy nem
használ irányjelzőt.

Sebességtúllépésre figyelmeztető
rendszer
A rendszer segít betartatni a
sebességhatárokat, hiszen a szélvédő
mögött található kamera képes felismerni
a sebességkorlátozásokat jelző táblákat.
Amennyiben túl gyorsan halad, a műszerfal
és a navigációs rendszer erre vizuálisan
figyelmezteti.
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FELSZERELTSÉG
Intens
CSOMAGOK
TÉLI csomag: Fűthető első szélvédő, Fényszórómosó
NÉGYÉVSZAKOS csomag: Négyévszakos gumiabroncsok, 17"-os könnyűfém keréktárcsák DIAMOND
BLACK AQUILA dizájnnal
KOMFORT csomag: Fűthető első ülések, Hosszabbítható ülőlapos manuálisan állítható vezetőülés manuális
deréktámasszal. Manuálisan állítható és vízszintesbe hajtható utasülés
KÜLSŐ MEGJELENÉS
Karosszéria színű első és hátsó lökhárítók
Fényes fekete külső visszapillantó tükrök
Karosszéria színű ajtókilincsek
Fekete kerékjáratív-védők és oldalsó védőelemek
Króm díszítés az oldalsó védőelemeken
Króm színű hosszanti tetőrúd
Króm díszítés az oldalsó ablakok körül
Krómozott első hűtőrács
Króm díszítés a ködlámpák körül
Cápauszony antenna
17" DIAMOND BLACK AQUILA könnyűfém keréktárcsák
19" CLASSIC YOHAN könnyűfém keréktárcsák
Színezett ablaküvegek
Sötétített hátsó-oldalsó ablakok
Fix panoráma üvegtető
Nem metál fényezés (Jégfehér)
Metál fényezés (Highland szürke, Lángvörös, Titánium szürke, Fekete gyémánt)
Speciális metál fényezés (Ferrit kék)
BIZTONSÁG
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel
ESC menetstabilizátor HSA emelkedőn elindulást segítő rendszerrel és ASR kipörgésgátlóval
Direkt keréknyomás-ellenőrző rendszer
Vezetőoldali és kikapcsolható utasoldali frontlégzsákok
Oldallégzsákok
Függönylégzsákok
Magasságban állítható hárompontos biztonsági övek övelőfeszítővel és erőhatárolóval az első üléseknél
3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléseknél erőhatárolóval
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen
ISOFIX gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó-szélső üléseken
Magasságban állítható fejtámla minden ülésnél
VEZETÉS
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval
Magasságban és mélységben állítható, változó rásegítésű szervokormány
Elektromos parkolófék
7" TFT digitális műszeregység
Elektrokróm belső visszapillantó tükör
Automata Renault Kártya (automatikusan záródó ajtók)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
Sebességhatár túllépésének jelzése
„Renault Park Assist“ félautomata parkolóasszisztens, első, hátsó és oldalsó radarokkal, tolatókamerával
Első és hátsó parkolóradar tolatókamerával
Holttérfigyelő rendszer
Aktív vészfékező rendszer
Négyévszakos gumiabroncsok
Riasztó előkészítés
Defektjavító készlet
Szükségpótkerék (Rendelése esetén a defektjavító készlet nem elérhető!)
FŰTÉS, SZELLŐZÉS
Kétzónás automata klímaberendezés
Aktív szénszűrő
Levegőminőség érzékelő
Hátsó légbeömlők középkonzolon
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS
C-alakú LED nappali menetfény
LED hátsó lámpák
Full LED „Pure Vision“ fényszórók
LED ködfényszórók
Automata távolsági fényszóróvezérlés
Eső- és fényérzékelő
Fűthető első szélvédő
Fényszórómosó
• széria
- nem érhető el

oldal: 4/7

75 000
100 000
150 000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NÉGYÉVSZAKOS csomag
•
•
•
300 000
0
150 000
200 000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
125 000
•
•
•
NÉGYÉVSZAKOS csomag
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TÉLI csomag
TÉLI csomag

FELSZERELTSÉG
Intens
BELSŐ TÉR, ÜLÉSEK
•
•
•
•
•
•/•
•

Sötétszürke belső harmónia
Bőrhatású kormány
Sötétszürke bőr és szövet kombinációjú kárpitozás
1/3–2/3 arányban dönthető hátsó üléssor
„Renault Break“ hátsó üléstámlák
Magasságban állítható vezetőülés/utasülés
Vezetőülés manuálisian állítható deréktámasszal
Manuálisan állítható ülőlaphossz a vezetőülésen
Manuálisan állítható és vízszintesbe hajtható utasülés
Fűthető első ülések
Üdvözlő fény
Ambient Lighting belső hangulatvilágítás középkonzolon
KOMFORT

KOMFORT csomag
KOMFORT csomag
KOMFORT csomag
•
•

Elektromos ablakemelők elöl és hátul, a vezetőnél impulzív
Vezetőülésből nyitható üzemanyagnyílás és motorháztető
Csúsztatható könyöktámasz az első üléseknél tárolórekesszel
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök
Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök
Megvilágított piperetükrök
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA

•
•
•
•
•
•

Bluetooth® DAB rádió, 7" vízszintes kapacitív érintőképernyővel, Arkamys® hangrendszer 6 hangszóróval +
okostelefon tükrözés
R-LINK 2® online navigáció, teljes Európa-térkép1,2
Földi sugárzású digitális rádióadás (DAB) vételére alkalmas rádió

•
•
•

• széria
- nem érhető el
1
A térkép által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!
2
A navigáció funkció csak a gyári csomag megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.

SZÍNEK

Ferrit kék

Titánium szürke
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Highland szürke

Lángvörös

Fekete gyémánt

G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS 3
TCe 140 / TCe 160 EDC

Blue dCi 115 EDC

G+ 5 év / 100 000 km

170 000

170 000

G+ 5 év / 150 000 km

230 000

230 000

G+ 5 év / 200 000 km

320 000

320 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 100 000 km

440 000

400 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 150 000 km

740 000

740 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 200 000 km

980 000

930 000

3

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

EREDETI TARTOZÉKOK 4
A tartozékcsomagban történő vásárlással legalább 10%-ot spórolhat!

Comfort Pack

Gumiszőnyeg, csomagtértálca, tetőrudak, síléctartó

189 490 Ft

Country Pack

Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog, első küszöbvédő
4

189 990 Ft

A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
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MŰSZAKI ADATOK
MOTOR
Furat x löket (mm)
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus
Üzemanyag típusa
Lökettérfogat (cm3)
Hengerek / szelepek száma
Max. teljesítmény kW (LE) / adott fordulaton
Max. nyomaték (Nm) / adott fordulaton
Befecskendezés típusa
Stop & Start / Energy Smart Management
Részecskeszűrő (FAP)
ECO üzemmód
ERŐÁTVITEL
Sebességváltó típusa
Fokozatok száma

TCe 140
72,2 x 81,4
Euro 6 / WLTP
benzin
1 333
4/16
103 (140) /4 500
240 / 1 700
közvetlen,
turbófeltöltővel
igen / igen
igen
igen

TCe 160 EDC
72,2 x 81,4
Euro 6 / WLTP
benzin
1 333
4/16
116 (160) / 5 500
270 / 1 800
közvetlen,
turbófeltöltővel
igen / igen
igen
igen

Blue dCi 115 EDC
76 x 80,5
Euro 6 / WLTP
dízel
1 461
4/8
85 (115) / 3 750
270 / 1 800
Rail közös
nyomócsöves
igen / igen
igen
igen

manuális

automata

automata

6

7

7

0,819 m²
200
17,2
31,1
9,8

0,819 m²
205
16,7
30,4
9,3

0,818 m²
180
18,1
33,1
11,5

6,2–6,5
141–148
55
-

6,2–6,5
140–146
55
-

5,1-5,3
134-139
55
16,4

változó,
elektromos
10,72

változó,
elektromos
10,72

változó,
elektromos
10,72

296 / 26
290 / 13

296 / 26
290 / 13

296 / 26
292 / 13

TELJESÍTMÉNY
Légellenállási együttható SCx
Max. sebesség (km/h)
400 m állórajttal (s)
1 000 m állórajttal (s)
Gyorsulás 0 - 100 km/h (s)
FOGYASZTÁS ÉS CO 2 -KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK) +
Vegyes fogyasztás (l/100km)
CO2-kibocsátás, vegyes ciklusban (g/km)
Üzemanyag tank mérete (l)
AdBlue tartály mérere (l)
KORMÁNY
Rásegítés típusa
Fordulókör min. Ø (m)
FÉKEK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm) / vastagság (mm)
Hátul: tárcsafék – átmérő (mm) / vastagság (mm)
FELNIK ÉS ABRONCSOK
Felnik mérete
Abroncsok mérete
MÉRETEK ÉS TÖMEG
Csomagtér térfogata (l)++
Csomagtér térfogata VDA szerint (dm3)++
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel VDA szerint (dm3)++
Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)+++
Megengedett maximális össztömeg (kg)
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)
Tető maximális terhelhetősége (kg)

J16 / J17 / J19
215/65 R16
215/60 R17
225/45 R19
527
472
1 478
1 320 –1 429
1 894
1 500
695
75

J17 / J19

J17 / J19

215/60 R17
225/45 R19

215/60 R17
225/45 R19

527
472
1 478
1 355–1 463
1 920
1 500
715
75

527
472
1 478
1435
1995
1350
750
75

+

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb
információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

++

Defektjavító készlettel.
Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

+++

1

Az ajánlat 2022.11.18-tól a készlet erejéig érvényes. Részletekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

* Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia
részletes feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő
jogait nem érinti.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások,
valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok
tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! Az
RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.
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