Prisliste

Renault KADJAR

Veiledende kundepriser gjeldende fra 03. januar 2022

MOTOR

HK

GIRKASSE

TCe 140 GPF EDC

140

7-gir aut.

Priser er inkludert frakt og levering:

Oslo

CO2
g/km*

NOx
mg/km*

Forbruk
l/mil*

Engangsavgift
inkl vrakpant

142

21

0,63

97 427

INTENS
Kundepris inkl.
reg. avg. og mva.

BENSIN

414 900

*Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.
Ekstrautstyr kan medføre økt forbruk/utslipp og dermed økt engangsavgift.

STANDARDUTSTYR INTENS
SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER
ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) og panikkbremsassistanse (BAS)
Elektronisk stabilitetsprogram ESP ® med antispinnfunksjon ASR
Aktivt nødbremsesystem (AEBS)
Filskiftevarsler
Kollisjonsputer fører og passasjer foran (kan kobles fra på passasjersiden)
Sidekollisjonsputer foran
Kollisjonsgardiner i taklinjen, foran og bak
ISOFIX-fester på de ytre sitteplassene bak
Varsellampe for sikkerhetsbelte
Trafikkskiltgjenkjenning med fartsgrensevarsling
Dekktrykksensorer

Høydejusterbart førersete med justerbar korsryggstøtte
Høydejusterbart og fellbart passasjersete
Setevarme foran
Leselamper foran og bak

KJØRING
Ryggekamera
Parkeringssensorer foran og bak
Bakkestartassistent
Elektrisk innfellbare og oppvarmede sidespeil
Girskiftindikator
Cruise control + hastighetsbegrenser
Dekkreparasjonssett

DESIGN
18" aluminiumsfelger
Tonede sideruter bak + bakrute
Takrails

INTERIØR
12-volts uttak foran og på midtkonsollen bak
Setetrekk i mix tekstil / imitert skinn
Delt nedfellbar bakseterygg
Oppbevaringslommer i ryggen på forsetene
Modulært bagasjeromsgulv - plant gulv eller økt volum
Høyde- og lengderegulerbart ratt
Belyst sminkespeil på fører og passasjersiden

MULTIMEDIA
R-LINK 2 multimediasystem: 7" berøringsskjerm, navigasjon, DAB+ radio,
Bluetooth, USB-in, AUX-in, rattbetjening, Apple CarPlay og Android Auto
LYS, SIKT
Oppvarmet frontrute
Tåkelys/statisk kurvelys
Regn-og lyssensor
Full LED Pure Vision® hovedlys og kurvelys
Automatisk nær-/fjernlys

KOMFORT
Automatisk 2-sone klimaanlegg
Nøkkelkort med handsfree-funksjon
Ratt i skinn
Easy Break-funksjon: Enkel nedfelling av bakseteryggen fra bagasjerommet
Midtarmlene bak med koppholdere
Elektriske vinduer foran og bak - "One touch" på førersiden

EKSTRAUTSTYR

INTENS

Metallic lakk
(kampanje - ordinær pris kr. 6 000)
Adaptive Cruise Control
(kampanje - ordinær pris kr. 3 500)
Panoramaglasstak
Skinnseter** og el. justering av førersete

kr 0
kr 0
kr 5 500
kr 8 900
kr 5 900
kr 3 900
kr 1 900

BOSE® sound system
Parkeringsassistent (bilen styrer selv ved parkering), sidesensorer
Nødreservehjul
**Kuskinn. Setene er heltrukket i skinn på fremre del av seteputene, seteryggen, hodestøttene og sidestøttene. Øvrige flater i imitert skinn.

www.renault.no
Samtlige priser er veiledende priser. RBI Norge tar forbehold om trykkfeil, og forbeholder seg retten til uten forvarsel å kunne regulere priser og spesifikasjoner.
Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken.

