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Nieuwe





Ontworpen voor avontuur 



Atletische allure
De nieuwe Renault KADJAR is een sportieve SUV 
met avontuurlijke looks en een robuust design. 
Het front met verchroomde details en de LED 
Pure Vision verlichting accentueert het luxueuze 
karakter van dit model. Met de skidplates voor en 
achter en de 19” lichtmetalen wielen is de KADJAR 
klaar voor elk type terrein. De aerodynamische 
haaienvin-antenne op het dak geeft de auto 
een nog sportievere uitstraling.







Comfortabel op 
avontuur
Ontdek alles wat het comfortabele interieur van 
deze SUV te bieden heeft. Door het moderne 
design, de perfecte ergonomie, de vernieuwde 
interieurbekleding en de verchroomde 
afwerkingsdetails is elk moment van de rit 
een plezier. De comfortabele KADJAR staat 
klaar om uitdagende routes te verkennen. De 
middenconsole met ambianceverlichting en het 
nieuwe bedieningspaneel van de airconditioning 
zijn voorbeelden van de vele details die het nog 
fijner maken om het avontuur tegemoet te rijden.





Aanpassingsvermogen
Het ruime interieur van de nieuwe Renault KADJAR 
biedt alle ruimte die u nodig hebt voor uw avonturen. 
De achterbank en de passagiersstoel zijn gemakkelijk 
neer te klappen voor maximale laadcapaciteit. Met 
de dubbele vloer van de bagageruimte in de hoogste 
stand, is het in- en uitladen van bagage kinderspel. Zo 
vervoer je probleemloos al je rugzakken, mountainbikes 
en sportkleding. Ook aan het comfort voor de 
passagiers is gedacht, met een middenarmsteun met 
bekerhouders, ventilatieopeningen en USB-poorten 
voor de passagiers op de achterste zitplaatsen. 
De verwarmbare voorstoelen met verstelbare 
zittinglengte en verschuifbare middenarmsteun 
bieden stevige ondersteuning tijdens ritten buiten 
de gebaande paden. Want avontuur is prima, maar 
dan wel met optimaal comfort!



De digitale wereld 
binnen handbereik
Het geavanceerde Renault R-LINK 2 multimedia- en 
navigatiesysteem draagt voor een groot deel bij aan 
de bijzondere rijervaring van de Renault KADJAR. Het 
in de nieuwe middenconsole geïntegreerde systeem 
met 7” touchscreen is uiterst ergonomisch en intuïtief 
te bedienen. De nieuwe, aanpasbare homepage biedt 
eenvoudig toegang tot uw favoriete functies. Er 
kunnen zelfs zes verschillende gebruikersprofielen 
worden aangemaakt. Met een eenvoudige druk op de 
knop kunnen gebruikers hun persoonlijke voorkeuren 
in het multimedia- en navigatiesysteem instellen 
en opslaan, evenals de activatie van bepaalde 
assistentiesystemen en de ambiance van ’hun’ 
dashboard. R-LINK 2 geeft toegang tot een breed 
aanbod aan slimme online diensten als TomTom 
Traffic voor de beste realtime verkeersinformatie. 
Met Android Auto™1 en Apple CarPlay™ heb je direct 
toegang tot je smartphone-apps, die u tijdens het 
rijden via het R-LINK 2 touchscreen kunt gebruiken.

Android Auto is een merk van Google Inc.
Apple Carplay is een merk van Apple Inc.
1 Beschikbaarheid Android Auto en Apple Carplay verschilt per land







Optimale assistentie
Om te zorgen dat alle ritten optimaal verlopen, 
is de KADJAR voorzien van twee camera’s, twaalf 
sensoren en een radar die tijdens de rit alles in 
het oog houden. Overschrijd je een doorlopende 
of onderbroken rijstrookmarkering zonder het 
knipperlicht te gebruiken? Dan geeft de Lane 
Departure Warning een signaal. Bij het overschrijden 
van de aangegeven maximumsnelheid volgt een 
waarschuwing van het Traffic Sign Recognition-
systeem. Wil je in dat kleine parkeervak tussen 
twee auto’s parkeren? Easy Park Assist neemt 
de besturing over tijdens het manoeuvreren. De 
nieuwe Renault KADJAR staat garant voor een 
ontspannen en veilige rit.



Sensaties gegarandeerd
De weg ligt voor je klaar. De krachtige, nieuwe TCe 160 GPF 
turbomotor (117 kW) reageert snel op het gaspedaal en 
staat garant voor snelle acceleraties en optimaal rijplezier. 
Deze 160 pk sterke motor is leverbaar in combinatie 
met een handgeschakelde versnellingsbak met zes 
versnellingen of een automatische EDC-versnellingsbak 
met zeven versnellingen. De TCe 140 GPF (103 kW), ook 
leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak met 
zes versnellingen of een automatische EDC-versnellingsbak 
met zeven versnellingen, biedt het ideale compromis 
tussen comfort en rijplezier. Zo profiteer je optimaal van 
de nieuwe Renault KADJAR zonder in te leveren op een 
laag brandstofverbruik. De Blue dCi 115 dieselmotor 
met overboost voor tijdelijk 4 kW extra vermogen en 
25 Nm hoger koppel tijdens de acceleratie, is de ideale 
motor voor het maken van lange ritten met een zo laag 
mogelijk verbruik.







Carlab
Kleurenpalet De carrosseriekleuren van de Kadjar

Ambiances De ambiances van het in- en exterieur van de Kadjar

Afmetingen De maten van de Kadjar

Accessoires Een selectie uit het aanbod accessoires



CARLAB Kleurenpalet

Blue Iron RQH (SMV)

Rouge Flamme NNP (SMV) Blue Cosmos RPR (MV)

Vert Oural DPY (MV)

V: standaardlak met vernislaag. MV: metaallak met vernislaag. SMV: speciale metaallak met vernislaag. Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid



Blanc Glacier 369 (V)

Gris Highland KQA (MV)Blanc Nacré QNC (SMV)

Noir Étoile GNE (MV)Gris Titanium KPN (MV)



CARLAB Ambiances

De Essentie

De Kadjar Life is uitgerust met een softtouch dashboard in 
de kleur antraciet, handbediende airconditioning, elektrisch 
bedienbare portierruiten vóór en achter en een elektrische 
handrem. Het exterieur heeft buitenspiegelkappen en 
portierhandgrepen in carrosseriekleur. De zijruiten hebben 
een omlijsting in chroomkleur.

LIFE

Stalen wielen 16” met 
wieldop ’Pragma’

Bekleding stof ’antraciet’



Autorijden in alle rust

Maak uw reis tot een comfortabele en ontspannende 
gebeurtenis in de Kadjar Zen. Standaard is deze versie 
voorzien van automatisch geregelde airconditioning, een 
regen- en lichtsensor en de Renault handsfree card waarmee 
u uw Kadjar kunt openen, sluiten en starten zonder sleutel. 
Parkeren is dankzij parkeersensoren aan de voor- en achterzijde 
gemakkelijker dan ooit. Het R-Link 2 multimediasysteem met 
ondersteuning voor Android AutoTM en Apple CarplayTM zorgt 
voor een veilige integratie van uw smartphone in uw auto.  
De stoere looks van de Kadjar worden versterkt door de 
standaard lichtmetalen wielen 17”, een shark fin antenne en 
privacy glass op de zijruiten achter en de achterruit.

ZEN

Lichtmetalen wielen 17” 
’Aquila’

Lichtmetalen wielen 17” 
’Evado’ (optioneel)

Bekleding stof ’antraciet’



CARLAB Ambiances

Ultiem rijplezier

In de Kadjar Intens staat rijplezier voorop. Het standaard 
Renault R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem bengt 
u naar nieuwe avonturen. Tijdens het rijden waakt het Visio 
Systeem met Lane Departure warning over uw veiligheid en 
parkeren is extra eenvoudig door de parkeercamera achter.

INTENS

Lichtmetalen wielen 19” 
’Yohan’ (optioneel)

Lichtmetalen wielen 18” 
’Fleuron’

Bekleding TEP/stof ’Intens’ antraciet



Afbeelding toont bedieningsknop voor vierwielaandrijving. Dit is niet verkrijgbaar in Nederland.

Lederen bekleding ’Intens’

Geniet van nog meer luxe en comfort 
met de optionele lederen bekleding.  
U heeft de keuze uit bekleding rundleder 
antraciet of lichtgrijs.



CARLAB Ambiances

Muzikaal avontuur

Ontdek nieuwe klanken in de Kadjar Black Edition. Voor de 
ultieme geluidsbeleving is deze versie voorzien van een Bose® 
premium audiosysteem voorzien van 4 speakers, 2 tweeters, 
een versterker en een subwoofer. Het exterieur maakt een 
krachtige indruk door de 19” lichtmetalen wielen en de LED 
PURE VISION koplampen. In het interieur zorgen Alcantara 
bekleding en zwarte hemelbekleding voor een sportieve 
uitstraling.

BLACK EDITION

Lichtmetalen wielen 19” 
’Bandana’

Bekleding Alcantara ’Noir’



CARLAB Afmetingen



1.

CARLAB Accessoires



2.

4.

3.

5.

1. Creëer de Kadjar van je wensen dankzij het brede 
assortiment aan accessoires. Pas het exterieur 
aan met 18 inch Grey Gun metal wielen, chromen 
spiegelkappen, sidesteps en spatschermen die de 
carrosserie beschermen. Zo geniet je van al je all-terrain 
avonturen.

2. De wegklapbare trekhaak kan met één beweging 
worden weggeklapt en is ook in een paar seconden 
weer beschikbaar zonder dat daar veel kracht voor 
nodig is. Hij is onzichtbaar als hij is weggeklapt onder 
de bumper zodat het design van de Kadjar niet wordt 
aangetast. De wegklapbare trekhaak is door Renault 
ontworpen waardoor hij compatibel is met de auto en 
er geen kans op schade en/of storingen zijn.

3. Bescherm de volledige bagageruimte van je Kadjar 
bij het vervoeren van grote, zware en vieze spullen met 
de Easyflex modulaire bescherming. De waterdichte, 
antislip mat is met een eenvoudige beweging in en uit 
te vouwen. Met de mat blijft de bagageruimte droog 
en onbeschadigd. Multifunctioneel en praktisch voor 
het dagelijkse leven en vrijetijdsbesteding. 

4 en 5. Ontspan tijdens je reis door niks te missen wat 
het dagelijkse leven prettig maakt. Laad je smartphone 
draadloos op, ongeacht hoe lang je onderweg bent en 
biedt iedere passagier comfort met het inklapbare- en 
afneembare blad met thermoskan houder.



CARLAB Kwaliteit

Voelbare kwaliteit
Omdat een goed stuur essentieel is, gebruiken 
we hoogwaardig leder dat uitvoerig is getest in 
samenwerking met onze klanten. Voor een zacht 
en aangenaam gevoel.

Hoorbare kwaliteit
De afwerking van de knoppen op het dashboard 
zijn het resultaat van technologie ontwikkeld 
met aandacht voor alle zintuigen. Zo voel je alle 
handelingen perfect aan.

Een auto die lang meegaat
De nieuwe KADJAR is gegarandeerd óók klaar voor ongebaande paden. De auto is ook buiten de fabriek uitvoerig getest:

 
onverharde wegen.

Zichtbare kwaliteit
Het design van de carrosserie en de diepe glans 
van de laklaag zorgen in combinatie met zorgvuldig 
gekozen materialen voor een harmonie van kleur, 

"Van de ontwerpfase in onze designstudio's tot aan de productie en distributie naar onze dealers streven wij 
boven alles naar kwaliteit."



CARLAB Services

Garantie, services & financiering
Renault geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de datum 
van aflevering, standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie zonder 
kilometerbeperking, incl. gratis Renault Route service. Renault geeft 

Renault Route Service*.

vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als uw auto strandt 

Renault Route Service zorgt voor onderdak of vervangend vervoer**.  

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer zekerheid 

volgende:

nodig, bij langere reparatieduur. 
 

repareerbaar is. 
Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor  

Renault GarantiePlus verzekering**. 

de diensten van Renault Route –Service hiermee heeft u o.a. recht 

verzekering ontvangt, kunt u vrijwel overal in Europa bij elke  

Financiering – Renault Financial Services 
Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en verzorgt 

terecht voor deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, 
maar ook om uw auto te financieren. Voor zowel nieuwe auto’s als 
voor occasions heeft Renault Financial Services altijd een passende 
oplossing voor u.

Private lease

vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en banden, 
verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente, afleverkosten, 

 
 

Lease een goede besteding zijn.

Leasing – Renault Business Finance 
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil zeggen 

staat de auto op uw balans en bent u dus economisch eigenaar 
van de auto gedurende de looptijd van het lease contract. Deze 
financieringsvorm kent een vaste looptijd die volledig is af te 
stemmen op de gebruiksduur van de auto. De auto kan voor het 

met een slottermijn. De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente 
en aflossing. Door aan het einde van het contract de slottermijn te 
voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto.  

alle financiële, beheersmatige en administratieve taken over aan 

het gebruik van een brandstofpas. Full Operational Lease is een “off 

zorgen uit handen neemt.

* Voor nadere informative verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer

Onderhoudsboekje





Comfortabel op avontuur
Nieuwe Renault KADJAR



Vervolg uw nieuwe Renault Kadjar-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (december 2018) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers 
worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versiesverschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor 
de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is 
op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder 
voorafgaande schrift  elijke toestemming van RENAULT.

 Photo credits : U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Gett y Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce – Gedrukt in de EU – december 2018.
BOEINGAVENUE 275 - 1119 PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL.0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM - 77 11 650 269 
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