MOJA KONFIGURACJA RENAULT

KADJAR

29/10/15 10:28

ŁĄCZNA CENA

Zalecana cena wg cennika nr 9083_00_1444824901810 / www.renault.pl

93 010,00 ZŁ Z VAT

KADJAR Intens Energy TCe 130
Silnik : Energy TCe 130
Poziom wyposażenia : INTENS

Rodzaj silnika : benzyna
Wybrana skrzynia biegów: manualna 6b.
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MOJE OPCJE I AKCESORIA

MOJE PAKIETY

pakiet Zimowy

MÓJ PAKIET

1 600,00 ZŁ Z VAT

spryskiwacze reflektorów

zawarte w pakiecie

szyba przednia podgrzewana

zawarte w pakiecie

fotele przednie podgrzewane

zawarte w pakiecie

MOJE OPCJE I AKCESORIA MOJE OPCJE
obręcze kół ze stopu metali lekkich 17''

MOJA OPCJA

0,00 ZŁ Z VAT
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tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry
ekologicznej

MOJA OPCJA

0,00 ZŁ Z VAT

Czarny Etoile

MOJA OPCJA

2 200,00 ZŁ Z VAT

koło zapasowe dojazdowe

MOJA OPCJA

310,00 ZŁ Z VAT

MOJE WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE
WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

BEZPIECZEŃSTWO

światła do jazdy dziennej LED

system ABS

światła przeciwmgłowe, z funkcją doświetlania zakrętów

czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu

KOMFORT I WNĘTRZE
klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki
kurtynowe

podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)

lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień / noc)

zagłówki na tylnych miejscach

elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, z możliwością
elektrycznego złożenia

system kontroli ciśnienia w oponach

oparcie fotela pasażera z przodu składane w "stolik"

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na tylnych miejscach

system "Easy Break"

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach

kierownica pokryta skórą

system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych
miejscach

MULTIMEDIA
system multimedialny R-Link 2 z nawigacją, mapą Europy,
radioodtwarzaczem z Bluetooth, USB/Jack
mapa Europy - wersja rozszerzona

centralny zamek

automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny
instalacja do montażu alarmu
system wspomagania nagłego hamowania (AFU)

dostęp do usług interaktywnych

WYGLĄD

PROWADZENIE POJAZDU

boczne listwy ochronne drzwi w kolorze czarnym, z chromowaną wstawką

wskaźnik zmiany biegów
funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
system kontroli pasa ruchu (LDW)
system wspomagania parkowania przodem i tyłem
komunikaty na desce rozdzielczej w jęz.polskim

obręcze kół ze stopu metali lekkich 17''
felga 17'' wzór Aquila
szyby tylne przyciemniane
obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
relingi dachowe

regulator-ogranicznik prędkości
karta Renault Hands Free
funkcja rozpoznawania znaków drogowych
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DANE TECHNICZNE
WERSJA
Liczba drzwi
Typ nadwozia

KONFIGURATOR
5
SUV

Klimatyzacja

z klimatyzacją
automatyczną,
dwustrefową (O dla
wersji ZEN, S dla wersji
INTENS i BOSE)

ESC

z sytemem dynamicznej
kontroli toru jazdy (ESC)

SKRZYNIA BIEGÓW
Ilość biegów
Rodzaj skrzyni biegów

6
manualna 6b.

Rodzaj silnika

Energy TCe 130

POJEMNOŚĆ (DM3)
Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3)

472 (z zestawem do
naprawy uszkodzenia
opony)

OSIĄGI
0-100 km/h (s)

10

Prędkość maksymalna (km/h)

192

215/60 R 17

Pojemność skokowa (cm3)

benzyna
1197

Ilość cylindrów

4

Ilość zaworów

16

Moc maksymalna kW (KM)
Typ wtrysku paliwa
Typ silnika

Pojemność zbiornika paliwa (l)

97

Rodzaj dachu

dach stały,
nieprzeszklony

Skrzynia biegów

manualna 6b.

Radioodtwarzacze

z radioodtwarzaczem

Koła

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 17''

Ilość miejsc siedzących

5

Typ techniczny

bezpośredni
Energy TCe 130

RFEHF2MR6ABA005000

UKŁAD NAPĘDOWY
Napęd

55

z
regulatorem-ograniczniki
em prędkości

TYP TECHNICZNY

97 (130)

POJEMNOŚĆ (L)

z dostępem do usług
interaktywnych (O dla
wersji ZEN)

Regulator - ogranicznik prędkości

SILNIK
Rodzaj paliwa

Usługi interaktywne
Moc maksymalna w kW

KOŁA I OGUMIENIE
Ogumienie

System nawigacji

dla wersji Zen - bez
systemu nawigacji, dla
wersji Intens - z
systemem nawigacji

4x2

WYMIARY
Wysokość pojazdu pustego

1607

Długość całkowita

4449
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OFERTA FINANSOWANIA
Kredyt ulgowy

Przykład wyliczenia dla kredytu ulgowego

Cena samochodu: 93 010,00
Miesięczna rata 1 664,77 PLN wyliczona dla kredytu o nominalnej
stopie oprocentowania 4,99%, na okres 48 miesięcy, z wpłatą
własną 27 900,00, finansowanymi ubezpieczeniem kredytobiorcy 3
937,85 i opłatą przygotowawczą 3 255,50. RRSO dla kredytu o
powyższych parametrach wynosi 10,93%. Całkowita kwota kredytu
wynosi:65 110,00 pln, całkowita kwota do zapłaty: 79 908,84 pln.
Stan na dzień 28/09/2015.
Niniejsze dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią
oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących
czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na
podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową
utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych
Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność
RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona
jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez
Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez
Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w
pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji. Stan
na dzień 28/09/2015.
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ZUŻYCIE PALIWA
Cykl pozamiejski (l/100 km) : 4,9
Cykl miejski (l/100 km) : 6,8
Cykl mieszany (l/100 km) : 5.6
Emisja spalin CO2 (g/km) : 126
[1] Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ KONFIGURACJĘ?

PRZEZ LINK LUB FLASHCODE

http://pl.co.rplug.renault.com/c/BAW5/A1doYp9Vlkw;pc=A1tg#this

Do czego służy kod QR?

Piktogramy składające się z małych kwadratów można
odszyfrować za pomocą smartfonów z funkcją odczytywania
kodów QR. Niektóre komórki posiadają tę funkcję, w innych
trzeba ją zainstalować.
zobacz więcej na
www.renault.pl
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MOJE NOTATKI

PIECZĄTKA DEALERA

Informacje prawne
Zostały podjęte wszelkie środki, aby podane informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Niniejsza dokumentacja została opracowana
przy wykorzystaniu danych technicznych dotyczących serii próbnych lub prototypów. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji oraz do prezentowanych i skonfigurowanych samochodów
i akcesoriów. Informacje dotyczące wyżej wymienionych modyfikacji są przekazywane dealerom Renault i wprowadzane w konfiguratorze w możliwie
najkrótszym czasie. Poszczególne wersje mogą się między sobą różnić w zależności od kraju sprzedaży, a niektóre elementy wyposażenia mogą być
niedostępne (w standardzie, w opcji lub w ofercie akcesoriów). W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy o kontakt z najbliższym dealerem
Renault. Z uwagi na ograniczenia związane z technikami druku, prezentowane w niniejszej dokumentacji kolory mogą nieco różnić się od rzeczywistych
kolorów nadwozia i kolorów wewnętrznych elementów wykończeniowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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