
Renault KADJAR
Новий



Виразний кросовер
Атлетична та виразна статура, стильна та унікальна 

зовнішність — все це про новий кросовер Renault 

KADJAR. Чіткі лінії, хромова ні елементи решітки 

радіатора, нова форма окантовки протитуманних 

фар підкреслюють індивідуальність. 

Прилади освітлення із впровадженими LED 

технологіями як магнітом притягують погляди. 

Повністю світлодіодні фари, LED ходові вогні 

з фірмовим контуром отримали ще й інтегровані 

покажчики повороту.

Новий KADJAR має приголомшливий вигляд, 

тож ви пишатиметесь своїм автомобілем.







Зона вашого 

комфорту 
Відчуйте всі грані комфорту вашого нового кросо-

вера. Новий Renault KADJAR пропонує сучас ний 

інтер’єр, ідеальну ергономіку, модну оббивку сидінь 

і хромовані окантовки. Все продумано для того, щоб 

ви насолоджувалися кож ним мо мен том, перебу ва ю чи 

в салоні авто мо біля. Зручне розташування органів 

керування зробить вашу подорож максимально 

комфортною. А стильна панель прила дів, центральна 

консоль з підсвічуванням та безліч практичних деталей 

подарують вам нові відчуття під час подорожі.





Ваш друг у подорожах
Змініть оточення та спробуйте щось нове. Renault KADJAR готовий усіх здивувати. 

Цей кросовер блискуче впорається з труднощами на до розі і адаптується до 

різних умов завдяки системі контролю зчеплення з дорогою Extended Grip або 

системі пов ного привода. Стандартні характеристики кросовера: збіль ше ний 

дорож ній просвіт, бокові за хис ні молдинги, перед ні і задні накладки на бампери 

захищають авто мобіль і до по магають йому долати складні марш рути. Яскраві 

враження гарантовані!

Перемикач повного привода 

Достатньо повернути перемикач, щоб адаптуватися до нових дорожніх умов та змінити 

характер автомобіля. Пропонуються три режими:

- 2WD: привод тільки на передні колеса. Для оптимізації витрати палива. 

- Lock: розподіл обертального моменту 50/50 між передніми та задніми колесами для опти-

мального зчеплення з дорогою.

- Auto: автоматичний розподіл обертального моменту між передніми та задніми колесами 

залежно від дорожніх умов.

Перемикач системи зчеплення з дорогою Extended Grip 

Для передньоприводних версій Renault KADJAR пропонує систему контролю зчеплення 

з дорогою Extended Grip. У комбінації із всесезонними шинами система контролює при галь-

мо вування і швидкість обертання (пробуксування) передніх коліс на дорогах без твердого 

покриття. Має 3 режими: 

-  Дорога: оптимальна експлуатація за умов руху по дорогах з твердим покриттям (суха 

дорога, мокра дорога, легкий сніг тощо).

-  М’який грунт: оптимальна експлуатація за умов руху з м’яким покриттям (бруд, пісок, 

листя тощо).

-  Експерт: оптимальна експлуатація за складних умов (засніжені або забо ло чені дороги). 

Оберти двигуна контролюються водієм.

*  Повноприводна трансмісія доступна тільки з двигуном Energy dCi 130.





Майстер 

трансформацій
Новий Renault KADJAR вразить вас своїм просто-

рим салоном і можливостями трансформа цій. 

Завдяки системі EasyBreak легко складіть спин-

ки задніх сидінь та пе ред ньо го па са жирсь кого 

сидіння, і ви отри ма є те вели чез ний простір для 

багажу. Вело си педи, ту рис тич не спо ряд жен ня, 

валізи або по куп ки з мод них ма га зи нів — по-

міс тить ся все! Вели кі під склян ни ки для водія 

та передньо го пасажира, повітроводи і USB-

порти для задніх па са жирів: но вий Renault 

KADJAR подбає про кожного. Обігрів і по дов-

жен ня подушок перед ніх си дінь, під сві чу ван ня 

кнопок керування на две рях і на цент раль ній 

консолі, персоналіза ція панелі при ла дів, зсув-

ний центральний під ло кітник — ці до датко ві 

елементи комфорту за до воль нять най вибагли-

ві шо го мандрівника. Насолод  жуй тесь ком-

фортом!



Світ у ваших руках
Центральне місце в Renault KADJAR зай має 

ергономічний та інтуїтивно зрозумілий 7-дюй-

мовий сенсорний ємнісний екран мультиме-

дій ної системи R-LINK 2. Це ваш другий пілот: 

за його допомогою можна керувати системами 

та налаштовувати деякі функці ї автомобіля. 

Домаш ні сторінки з можливостями налашту-

ван ня на да ють швидкий доступ до персональ-

них даних. Можна зберегти до шести про фі лів 

ко рис ту ва ча. Лише один дотик дозволяє від-

но ви ти індиві дуаль ні налаштування навігаці ї, 

мульти медіа, систем допомоги водію, кольорів 

і стилю дисплея бор то во го комп’ютера. 

За допомогою додатків Android Auto™* та 

Apple CarPlay™* ви можете використовувати 

радіо, телефонну книгу, навігацію, встановлені 

у вашому смартфоні, та користуватись ними 

через екран R-LINK 2. 

R-LINK 2 оптимізує експлуатацію автомобіля і 

дарує комфорт персоналізованого керування.

* Залежно від країни. 

Android Auto™ є торговою маркою компанії Google Inc.

Apple CarPlay™ є торговою маркою компанії Apple Inc.







Все під контролем
У будь-якій подорожі у Вас усе буде під конт-

ро лем: 2 камери, 12 датчиків і радар постій но 

кон т ро люють обстановку. Ви перетинаєте лінію 

дорожньої розмітки і не ввімкнули покаж чи-

ки повороту? Система контролю рядності руху 

по пе ре дить вас особ ли вим сиг налом, щоб ви 

по вер ну лися в межі дорожньої смуги. Вам по-

тріб но при пар ку ва ти ся, але маєте недостатньо 

досвіду? Сис те ма авто ма тич ної допомоги під час 

пар ку вання візь ме цей маневр на себе. На борту 

вашого нового Renault KADJAR ви завжди будете 

спо кій ними і впевненими.



Кольори кузова

Синій неон

Червоний вогонь Синій космос

Зелений смарагд



Крижаний білий (лак)

Сіра скеляБіла перлина

Чорна зіркаСірий титан



Варіанти виконання салону

БЕЗПЕКА
Фронтальні, бокові подушки безпеки водія та • 
пасажира, передні та задні подушки-шторки 
безпеки
ABS (антиблокувальна система) + EBV (система • 
розподілу гальмових зусиль) + AFU (система 
допомоги під час екстреного гальмування)
ESP + ASR (система курсової стійкості • 
+ протипробуксовувальна система)
Система допомоги під час рушання на підйомі• 
Денні ходові LED-вогні• 
Контроль тиску повітря в шинах• 

КОМФОРТ
Кондиціонер• 
Підігрів передніх сидінь• 
Передні та задні імпульсні • 
електросклопідіймачі

Круїз-контроль• 
Функція ECOMODE• 
Автоматичне стоянкове гальмо • 
Зовнішні дзеркала заднього огляду • 
з електроприводом і підігрівом 
Заднє скло з обігрівом• 
Сидіння водія з регулюванням за висотою• 
Спинки задніх сидінь, що складаються • 
у співвідношенні 1/3-2/3

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Панель приладів із 7’’ кольоровим TFT екраном• 
Оздоблення керма зі штучної шкіри• 
Тканинна оббивка сидінь чорного кольору• 

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
Пластикові накладки на колісні арки, нижні • 
частини бампера

Сталеві диски 16’’• 
Запасне колесо 16”• 

МУЛЬТИМЕДІА
Радіо, MP3, USB, роз’єм для під клю чення • 
додаткового облад нання, підкермові 
перемикачі
Bluetooth• 
Аудіосистема Arkamys, 6 динаміків• 

ОПЦІЇ
Протитуманні фари• 
Двозонний клімат-контроль• 
Датчики дощу та світла• 
Вентиляційні решітки у центральній консолі • 
для пасажирів задніх сидінь 
Задній парктронік• 
Фарба «металік»• 

LIFE

Тканинна оббивка чорного кольору

16” сталеві диски Pragma



БЕЗПЕКА
Протитуманні фари• 

КОМФОРТ
Двозонний клімат-контроль • 
Датчики дощу та світла • 
Вентиляційні решітки у центральній консолі • 
для пасажирів задніх сидінь 
Задній та передній парктроніки• 
Зовнішні дзеркала заднього огляду • 
з електроприводом
Картка-ключ «Вільні руки» • 
Сонцезахисні козирки з макіяжними • 
дзеркальцями з підсвічуванням
Сидіння водія з повздовжнім регулюванням, • 
регулюванням за висотою, регулюванням 
поперекової опори.

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
Хромовані накладки на бокові молдинги• 
Легкосплавні диски 17’’• 

ОПЦІЇ
Система зчеплення з дорогою Extended Grip• 
Автоматичне перемикання світла фар • 
(дальнє/ближнє світло) 
Контроль рядності руху• 
Фари Full LED, протитуманні фари LED• 
Підігрів лобового скла• 
Камера заднього огляду• 
Система EasyBreak (функція «Миттєва рівна • 
підлога») + задній центральний підлокітник
Функція складання спинки переднього • 
пасажирського сидіння

Мультимедійна система R-Link 2 • 
з сенсорним ємнісним РК-дисплеєм 7’’
Навігація• 
Підтримка Android Auto, Apple CarPlay• 
Підсвічування простору біля дверей • 
+ підсвічування відділення для речей 
під центральною консоллю
Леєри на даху• 
Додаткове тонування задніх стекол • 
Фарба «металік»• 

ZEN (LIFE +)

Тканинна оббивка чорного кольору

17” легкосплавні диски 
з алмазним шліфуванням Aquila

17” легкосплавні диски 
Evado (опція)



БЕЗПЕКА
Автоматичне перемикання світла фар• 
(дальнє/ближнє світло) 
Контроль рядності руху• 
Фари Full LED• 
Протитуманні фари LED • 

КОМФОРТ
Камера заднього огляду• 
Бокові датчики руху• 
Система контролю «сліпих зон»• 
Дзеркало заднього огляду із автозатемненням• 
Регулювання довжини подушок передніх • 
сидінь 
Система EasyBreak (функція «Миттєва рівна • 
підлога») 
Функція складання спинки переднього • 
пасажирського сидіння
Задній центральний підлокітник• 

МУЛЬТИМЕДІА
Мультимедійна система R-Link2 з сенсорним • 
ємнісним РК-дисплеєм 7’’
Навігація• 
Підтримка Android Auto, Apple CarPlay• 

ОПЦІЇ
Система зчеплення з дорогою Extended Grip • 
+ всесезонні шини
Підігрів лобового скла• 
Автоматична допомога під час паркування • 
«Вільні руки»
Сидіння водія з електроприводом • 
Шкіряна оббивка сидінь чорного кольору, • 
світло-сірого кольору
Преміум аудіосистема BOSE, 9 динаміків • 
+ сабвуфер 
Легкосплавні диски 19’’ • 
Панорамний дах (фіксований скляний дах)• 
Фарба «металік• »

INTENSE (ZEN +)

Тканинна оббивка із вставками 
зі штучної шкіри чорного кольору

Шкіряна оббивка світло-сірого 
кольору (опційно)

Шкіряна оббивка темного кольору 
(опційно)

17” легкосплавні диски 
Evado (опція)

18” легкосплавні диски 
з алмазним шліфуванням 
Fleuron

19” легкосплавні диски 
Classic/Yohan (опція)

Варіанти виконання салону



КОМФОРТ
Сидіння водія з електроприводом• 

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Оббивка сидінь Alcantara зі строчкою • 
червоного кольору

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
Корпуси зовнішніх дзеркал чорного кольору• 
Легкосплавні диски 19’’ чорного кольору • 
з алмазним шліфуванням

МУЛЬТИМЕДІА
Преміум аудіосистема BOSE, 9 динаміків • 
+ сабвуфер

ОПЦІЇ
Підігрів лобового скла• 
Автоматична допомога під час паркування • 
«Вільні руки»
Панорамний дах (фіксований скляний дах)• 
Фарба «металік• »

BLACK EDITION (INTENSE +)

Оббивка Alcantara зі строчкою 
червоного кольору

19” легкосплавні диски 
з алмазним шліфуванням 
Bandana



ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ Energy Tce 130 Energy Tce 130 EDC Energy dCi 110 Energy dCi 110 EDC Energy dCi 130 4x4

Тип привода Передній Повний

Коробка передач / число передач Механічна / 6 Автоматична (EDC) / 7 Механічна / 6 Автоматична (EDC) / 6 Механічна / 6

Паливо Бензин Дизель Дизель

Норми токсичності Euro 6 Euro 5 Euro 6

Об’єм (см3) 1197 1197 1461 1461 1598

Кількість циліндрів / клапанів 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 16

Потужність кВт (к. с.) при об/хв 96 (130) / 5500 96 (130) / 5500 81 (110) / 4000 81 (110) / 4000 96 (130) / 4000

Обертальний момент (Н⋅м при об/хв) 205 / 2000 205 / 2000 260 / 1750 250 / 1750 320 / 1750

Тип упорскування
Безпосереднє 
впорскування

Безпосереднє 
впорскування

Безпосереднє 
Common Rail

Безпосереднє 
Common Rail

Безпосереднє 
Common Rail

Розмірність шин 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45R19

Гальма передні / задні Дискові вентильовані / дискові

Максимальна швидкість (км/год) 192 192 182 181 190

Розгін 0-100 км/год (с) 10,1 10,7 12,2 12 10,5

Викиди CO2 (г/км)* 133 134 117 125 133

ВИТРАТА ПАЛИВА**

Міський / заміський / змішаний цикл (л/100 км) 7,0 / 5,3 / 5,9 7,0 / 5,3 / 5,9 5,2 / 4,1 / 4,5 5,4 / 4,3 / 4,7 5,8 / 4,7 / 5,2

Паливний бак (л) 65

Споряджена маса (кг) 1471 1505 1481 1517 1618

Максимально допустима маса (кг) 1938 1972 1958 1984 2075

Максимальна маса причепа з гальмами / без гальм (кг) 1500 / 730 1400 / 745 1200 / 740 1200 / 750 1800 / 750

  * Дані про викиди СО2 наведені згідно з Директивою 99/100/ЄС.

** Дані про витрату палива наведені згідно з Директивою 80/1268/СЕЕ.

Технічні характеристики



Габарити



Аксесуари

1.



1. Підкресліть життєрадісний характер свого 

поза шляховика, оснастивши його: 18-дюймовими 

литими дисками Gris Gun Metal з центральним 

ковпачком Blue Iron; розширювачами колісних 

арок, які захистять кузов автомобіля від незнач-

них пошкоджень; корпусами дзеркал заднього 

огляду — хро мо ва ними або напівматовими. 

Також подумайте про ком форт, встановивши під-

ніж ки з нековзким покрит тям. Все це дозволить 

вам повною мірою насолоджуватися поїздками 

по будь-яких дорогах!

2. Візьміть з собою квадроцикл на вихідні і пере-

возьте все необхідне у причепі за допомогою ви-

сув но го фар копа, який за кілька секунд повністю 

хова ється під дни ще авто мо біля, якщо в ньому немає 

необ хід ності, і не порушує первин ний дизайн ва шо-

го нового Renault KADJAR.

3. Перевозьте все, що вам необхідно, у багажнику 

ва шо го авто, а для збереження ідеальної чис то ти 

ви ко рис товуйте модульоване покриття EasyFlex — 

нековзке, водонепроникне, що легко адап тується 

під будь-який простір і дозволяє захис тити всю 

по верх ню, яку ви вирішите використову вати під час 

перевезення (навіть складені сидіння зад ньо го ряду). 

Водночас зберегти чистоту у салоні вам до по можуть 

килимки, які ви можете ви брати на власний смак: 

текстильні або гумові.

4 і 5. Не варто у вихідні відмовлятися від звич-

ного комфорту тільки тому, що ви опинилися 

в дорозі. Використовуйте столик для кави, щоб 

насолоджуватися улюбленим напоєм, або бездро-

то ву зарядку, щоб завжди залишатися на зв’язку, 

якою тривалою не була б ваша поїздка.

2.

4.

3.

5.



Якість

Якість, до якої ви можете доторкнутись 

Для водія немає нічого важливішого, ніж кермо. 

Тому ми розробляли його у співпраці із нашими 

клієнтами. Кожен дотик має бути приємним.

Якість, яку ви можете відчути

Всі кнопки і регулятори — це результат синергії 

технології та органів чуття: зору, дотику, слуху для 

впевненого контролю над ситуацією.

Щоб ви були впевнені у своєму автомобілі, новий KADJAR, окрім стандартних стендових випробувань, 

пройшов численні випробування на трасах:

•  Понад 150 000 км трас, зокрема за екстремальних умов: мороз, спека, 

надто висока/низька вологість, гравійні дороги тощо.

• Більше 300 000 км на відкритому повітрі за різних погодних умов.

Якість, яку ви можете побачити

Це дизайн та лінії кузова, освітлення та простір 

салону. Це також і вибір та виготовлення мате-

ріа лів для створен ня гармонії кольору, глянцю 

і текстур.

«Прагнення до якості у всьому — від перших макетів у дизайн-студії до виробництва та продажу 

в шоурумі — наша головна задача».

Лоренс ван ден Акер, віце-президент з корпоративного дизайну Renault



Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію 

на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше). 

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 34 дилерські центри по всій країні й надає 

якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault Assistance. 

Наші двері відкриті для Вас 24 години на добу, 365 днів на рік. 

Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З турботою про Ваш автомобіль.

З увагою до водія.

Ваш Renault Service!

Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного 

клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної 

мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії 

Renault в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних 

і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні) 

з 8.00 до 20.00 – у будні 

з 9.00 до 19.00 – у вихідні.

Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149.

Офіційний сайт: www.renault.ua.





Комфорт у будь-якій подорожі
Новий Renault KADJAR



www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції група Renault залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший 
термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або 
оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації у будь-якій формі й будь-яких засобах 
інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.

Надруковано у січні 2019 року.


