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Prolongue a experiência Renault Kadjar 
em www.renault.pt

Visita a app Store / Play Store e estenda 
a experiência no seu tablet com a 

revista renault kadjar



Stop reading. Start living.
Renault KADJAR





Linhas fluidas, grelha imponente, flancos atléticos, 
o Renault Kadjar respira audácia. Inspirado, sólido  
e desportivo, é o aliado ideal do seu quotidiano.  
E espera apenas um sinal para se aventurar à 
conquista de novos horizontes.

Atreva-se a agir







Farolins traseiros esculpidos e envolventes, guias 
de luz de LED em forma de "C" sobre os faróis 
diurnos, jantes em liga leve de 17"… O Kadjar deixa 
a sua marca com autoridade e distinção, exibindo 
orgulhosamente a sua inovadora assinatura luminosa.

Força  
de carácter







Altere a decoração, explore novas sensações. O seu 
crossover leva-o com toda a segurança ao encontro 
de paisagens de cortar a respiração. Distância ao solo 
sobrelevada, barras de tejadilho longitudinais, proteções 
laterais, resguardos dianteiro e traseiro… Bem-vindo ao 
universo crossover do Kadjar !

Liberdade











Ouse viver o quotidiano como uma aventura  
e descubra a cidade sob novos ângulos. 
Com o motor Energy dCi 110, o sistema Stop & Start 
e a recuperação da energia de travagem, o Renault 
Kadjar está ao melhor nível em matéria de consumo 
e de emissões de CO2 (103 g de CO2/km*).

* O consumo de combustível e as emissões  de CO2 são  
homologados de acordo com um método padrão e regulamentado.

Aventura urbana
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Com o Renault Kadjar e o seu habitáculo de generosas dimensões e pleno de luz, viverá uma aventura no maior dos confortos. Teto panorâmico em vidro fixo*,  
pesponto duplo, bancos envolventes, painel de bordo de material macio ao toque, consola central alta e larga, instrumentos de bordo e alavanca  
de velocidades com contorno em cromado são exemplos de um acabamento requintado.

* Disponível em pack. 

O conforto em grande



Abandone verdadeiramente os velhos trilhos! Com um design exclusivo, pneus 
para todas as estações Mud & Snow talhados para a aventura e resguardos 
dianteiro e traseiro em cinzento, a versão mais audaz XMOD incentiva-o  
a explorar novos horizontes! 

No interior, os estofos específicos, as pegas de retenção, a viseira do quadro 
de instrumentos decorada com pesponto conferem ao habitáculo um toque 
especial. O Kadjar XMOD dispõe dos mais avançados sistemas de ajuda  
à condução, do Grip Control, função integrada no sistema antipatinagem que 
lhe permite enfrentar sem receios qualquer caminho.

KADJAR XMOD 
Todas as evasões 
possíveis







Ao volante do seu novo crossover, explore outros 
caminhos, outros horizontes. Seguro, conectado  
e convivial, o Renault Kadjar vai para além dos códigos 
estabelecidos: motor eficiente, múltiplos sistemas de 
ajuda à condução e um interior confortável e luminoso 
combinado com uma modularidade inteligente  
fazem deste automóvel o parceiro ideal para a evasão. 

Renault Kadjar 
parta em busca  
de novas aventuras 



Transmissão 4x2 Grip Control. O sistema Grip 
Control, sempre associado aos pneus Mud & Snow, 
reforça a tração e a gestão da patinagem em  
2 rodas motrizes.

Autêntico crossover, o Renault Kadjar permite-lhe explorar todos os caminhos. Graças à distância ao solo sobrelevada e ao 4x2 Grip Control, 
o Renault Kadjar é o seu aliado em todas as circunstâncias.

Aderência por medida
Transmissão 4x2, sistema Grip Control



Aderência por medida
Transmissão 4x2, sistema Grip Control





A eficiência sem compromisso
O motor que equipa o Renault Kadjar é eficiente, fiável e sóbrio. Dotado do sistema Stop & Start com recuperação  
da energia de travagem, inclui um conjunto de tecnologias («downsizing», redução do atrito, sistemas de injeção de última geração) 
que lhe permite atingir níveis de rendimento e de consumo exemplares. Um todo notável sem sacrificar o seu prazer de condução.

Desempenho e eficácia no quotidiano, a folha de serviço do motor dCi 110 cv  
é elucidativa. Concebido para lhe oferecer economia de utilização e o máximo 
prazer de condução, integra pela primeira vez pistões de aço que otimizam  
o rendimento, reduzindo as fricções. A sua eficácia é notável: 103 g de CO2/km* 
e 3,9 l/100 km*!

* O consumo de combustível e as emissões de CO2 são homologados de acordo com um método 
padrão e regulamentado.

ENERGY dCi 110
Conforto de condução



Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito
O sistema permite adaptar a sua condução em função dos dados de sinalização 
recolhidos pela câmara. O alerta visual é exibido no quadro de instrumentos e propõe 
registá-lo como valor para o limitador de velocidade.

Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist*
Com o Easy Park Assist, as suas manobras de estacionamento são agora muito simples. 
O sistema avalia o espaço disponível e define a trajetória. Deixe-o assumir o controlo da 
direção e estacione com toda a facilidade.

Facilitar a sua condução, torná-la mais serena, mais segura e mais fluida é uma das missões do Renault Kadjar. Graças aos sistemas de 
ajuda à condução, é muito simples ajustar a velocidade, manter a melhor trajetória, controlar os ângulos mortos, estacionar ou passar 
automaticamente das luzes de cruzamento para as luzes de estrada e vice-versa, consoante a proximidade ou não de outros veículos.  
Com o Kadjar, conduza com toda a segurança.

Condução em boa companhia no dia a dia

* Disponível em pack, consoante o nível de equipamento.



Alerta de ângulo morto*
Um sistema que deteta a presença de um veículo na sua zona de ângulo morto. Neste 
caso, o condutor é automaticamente alertado através de um sinal luminoso situado no 
retrovisor dianteiro esquerdo ou direito.

Sistema de travagem de emergência ativa*
Este sistema avisa o condutor em caso de risco de colisão com o automóvel que segue 
à sua frente. Na ausência de reação do condutor ou se a sua reação não for suficiente, 
os travões são ativados para evitar ou atenuar os efeitos de uma colisão. 

* Disponível em pack, consoante o nível de equipamento.



O sistema multimédia R-LINK 2 convida-o para uma experiência 
de condução rica. Intuitivo, ergonómico e tátil, o generoso ecrã 
de 7’’ oferece um excelente conforto de utilização. A interface 
gráfica é idêntica à dos tablets: deslocação dos ícones com um 
simples clicar-arrastar, leitura por seleção e zoom. 

As novas páginas iniciais, que podem ser personalizadas, 
permitem um acesso fácil às suas funções favoritas. Podem 
ser memorizados até seis perfis de utilizadores. Com um 
simples clique, todos encontrarão as suas regulações pessoais 
de navegação, multimédia, as suas regulações dos sistemas 
de ajuda à condução ou a apresentação do "seu" quadro  
de instrumentos.

Conectado, o R-LINK 2 dá-lhe acesso à R-LINK Store e à sua 
oferta de aplicações dedicadas ao automóvel. Está acessível 
também uma gama completa de serviços.

Verdadeiro centro de controlo das funcionalidades do automóvel, 
equipado com reconhecimento de voz, o R-LINK 2 otimiza  
a vida a bordo e revela-lhe todas as vantagens de uma condução 
conectada. E personalizada.

Pilotagem conectada
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Chromo zone

Branco Glaciar (OV) Branco Nacarado (TEE)

Cinzento Platina (TE) Cinzento Titanium (TE)



TE: Pintura metalizada.
O: Pintura opaca.
TEE: Pintura metalizada especial.
Imagens não contratuais

Preto Estrela (TE) Azul Cosmos (TE)

Bege Dune (TE)

Vermelho Flamme (TEE)

Castanho Cappuccino (TE)



Design 
•	Barras	de	tejadilho	longitudinais	
•	Estofos	em	tecido/TEP	específicos	
XMOD	

•	Jantes	em	liga	leve	de	17’’	
•	Look	exterior/interior	XMOD	
•	Punho	da	alavanca	de	velocidades	
em	couro*

Condução
•	Cartão	Renault	mãos-livres
•	Grip	Control	(apenas	disponível	na	
versão	XMOD)

•	Indicador	de	alteração	de	mudança	
de	velocidade

•	Modo	Eco
•	Quadro	de	instrumentos	TFT	a	cores	
de	7’’	e	LED

Vida a bordo
•	Apoio	de	braço	central	dianteiro	com	
arrumação	

•	Apoios	de	cabeça	reguláveis	em	
altura	

•	Ar	condicionado	automático		
bi-zone	

•	Bagageira	compartimentável	
•	Bolsas	de	arrumação	nas	costas		
dos	bancos	

•	Banco	traseiro	rebatível	na	
configuração	60	-	40	Full	Flat	Floor	
com	função	Easy	Break

•	Banco	do	condutor	com	regulação	em	
altura	e	lombar	

•	Banco	do	passageiro	regulável	em	
altura	e	rebatível

•	Elevadores	elétricos	de	vidros,	
com	função	impulsional	no	lado	do	
condutor

•	Volante	em	couro*	regulável	em	
altura	e	em	profundidade

Multimédia
•	Rádio,	Bluetooth®,	reconhecimento	
de	voz,	entradas	USB	&	jack	

•	Renault	R-LINK	2	com	ecrã	de	7’’	e	
cartografia	Europa

•	Tomadas	de	12	volts,	à	frente	e	na	
consola	central	da	2ª	fila

Segurança e sistemas de ajuda à 
condução
•	ABS	+	AFU
•	Airbags	frontais	do	condutor	e	do	
passageiro	adaptativo	(airbag	do	
passageiro	desativável)	

•	Airbags	laterais	bacia/tórax	do	
condutor	e	do	passageiro	dianteiro	

•	Airbags	tipo	cortina	nos	lugares	
dianteiros	e	traseiros	

•	Alerta	de	esquecimento	do	cinto	de	
segurança	

•	Alerta	de	excesso	de	velocidade	com	
reconhecimento	dos	sinais		
de	trânsito	

•	Alerta	de	transposição	involuntária	
de	faixa		

•	Comutação	automática	das	luzes	de	
estrada/cruzamento		

•	Faróis	de	nevoeiro	
•	Kit	de	enchimento	e	reparação	de	
pneus	

•	Luzes	diurnas	LED	
•	Regulador	e	limitador	de	velocidade	
•	Retrovisores	exteriores	rebatíveis	

eletricamente,	com	função	de	
desembaciamento	

•	Sensores	de	chuva	e	de	luminosidade
•	Sistema	de	ajuda	ao	arranque	em	
subida	

•	Sistema	de	fixação	ISOFIX	nos	
lugares	traseiros	laterais	

•	Sistema	de	controlo	da	pressão	dos	
pneus	

•	Travão	de	estacionamento	assistido

Opções
•	Pack	Teto	Panorâmico	(teto	
panorâmico	em	vidro	fixo	+	retrovisor	
interior	eletrocromático)

•	Pneu	sobressalente	de	pequenas	
dimensões

•	Sistema	de	ajuda	ao	estacionamento	
traseiro	e	dianteiro

•	Sistema	de	ajuda	ao	estacionamento	
traseiro	e	dianteiro	com	câmara	de	
marcha-atrás	

Atelier criativo

*	Couro	de	origem	bovina

XMOD 

Jantes	em	liga	leve	de	17''

Estofos	em	tecido/TEP	específicos	XMOD

Jantes	em	liga	leve	de	17''	XMOD	
(disponíveis	posteriormente)



*	Couro	de	origem	bovina.	

Design 
•	Decorações	exteriores	em	cromado
•	Estofos	em	tecido/TEP
•	Faróis	dianteiros Full	LED	Pure	Vision	
•	Jantes	em	liga	leve	de	17’’
•	Para-choques	dianteiro	e	traseiro	
específicos

Vida a bordo
•	Palas	de	sol	com	espelho	iluminado

Segurança e sistemas de ajuda  
à condução
•	Controlo	eletrónico	de	estabilidade	
(ESC)

•	Sistema	de	ajuda	ao	estacionamento	
traseiro	e	dianteiro

Opções
•	Câmara	de	marcha-atrás
•	Estofos	em	couro*	carbono	escuro
•	Estofos	em	couro*	bege
•	Pack	Conforto	(Banco	do	condutor	
elétrico	+	Sistema	de	aquecimento	
dos	bancos	dianteiros	+	Volante	em	
couro*	premium)

•	Pack	Easy	Parking	(Easy	Park	Assist	+		
Câmara	de	marcha-atrás	+	Sistema	
de	ajuda	ao	estacionamento	lateral +	
Alerta	de	ângulo	morto)

•	Pack	Safety	(Sistema	de	ajuda	ao	
estacionamento	lateral	+	Sistema	
de	travagem	de	emergência	ativa	+	
Alerta	de	ângulo	morto)

•	Pack	Teto	Panorâmico	(Teto	
panorâmico	em	vidro	fixo	+	
Retrovisor	interior	eletrocromático)

•	Pneu	sobressalente	de	pequenas	
dimensões

Atelier criativo
EXCluSiVE (XMOD +)

Jantes	em	liga	leve	de	17’’

Estofos	em	tecido/TEPImagem	não	contratual

ax18210
Carimbo
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Carimbo





Roda livre
MOTOR

ENERGY dCi 110  
ECO2

Tipo de Motor 4 cilindros em linha 
Injecção directa / Common rail

Cilindrada (cm3) 1 461
Número de cilindros / válvulas 4/8
Combustível Diesel
Norma de despoluição Euro 6
Transmissão 2WD
Potência máxima kW CEE (cv) / Regime de potência máxima (tr / min) 81 (110) / 4 000
Binário máximo (Nm) / Regime do binário máximo (tr / min) 260 / 1 750
Stop & Start / Energy Smart Management Sim

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades Manual
Número de velocidades 6

PERFORMANCES
Velocidade máxima (km/h) 182
0 - 100 km/h (s) 11,9
1 000 m percorridos (s) 33,5

PNEUS DE REFERÊNCIA
Pneus de referência 17'': 215/60 

Mud & Snow 17'': 215/60*

CONSUMOS E EMISSÕES **
Ciclo urbano (l/100 km) 4,2
Ciclo extra urbano (l/100 km) 3,6
Ciclo mixto (l/100 km) 3,9
CO2 (g/km) 103

CONTROLO AO CONSUMO
Modo ECO Sim
Driving ECO2 Sim

DIREÇÃO
Tipo de direção Direção eléctrica assistida
Diâmetro de viragem entre passeios (m) 10,72

PESO (Kg)
Peso vazio em ordem de marcha (sem opções) 1426
Peso máximo autorizado 2305
Peso máximo rebocável travado (dento do limite do PTR) 1 350***
Peso máximo rebocável não travado 750
Carga máxima no tejadilho (kg) 75
* Com Grip Control. ** O consumo de combustível, tal como as emissões de CO2, está homologado de acordo com um método standard e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar os veículos. O consumo em 
utilização real depende das condições de utilização do veículo, dos equipamentos e do estilo de condução do condutor. Para optimizar o consumo, consultar www.renault.pt. *** Peso máximo rebocável limitado a 1 023 Kg quando o veículo é 
carregado ao peso máximo autorizado. O peso total do trem não deverá ser superior a 3 328 Kg.



Volume e dimensões

DIMENSÕES (mm) 
A Distância entre eixos 2 646
B Comprimento total 4 449
C Extremidade dianteira 897
D Extremidade traseira 906
E Largura da via dianteira 1 556
F Largura da via traseira 1 542
G Largura excluindo/incluindo retrovisores 1 836/2 058

H Altura sem/com barras de tejadilho 
longitudinais 1 607/1 613

H1 Altura com o portão da bagageira 
aberto 2 069

J Altura do acesso ao piso de carga 761
K Altura livre ao solo 200

L Espaço na zona dos joelhos no banco 
traseiro 220

M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 480
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 455

P Altura disponível à frente com inclinação 
a 14º 905

P1 Altura disponível na segunda fila de 
bancos, com inclinação a 14º 910

Y Largura interior entre as cavas de rodas 1 099

Z Comprimento de carga atrás dos 
bancos (bancos avançados/recuados) 864/1 620

Z1
Comprimento máximo de carga (do 
portão da bagageira ao banco traseiro 
rebatido)

2 563

R/R1 Ângulo do pára-choques à frente e atrás 
(em graus) 18/28

VOLUME DA BAGAGEIRA (dm3)

Com kit de enchimento de pneus (volume VDA, dm3) 472

Com kit de enchimento de pneus (volume em litros) 527

Volume máximo, com rebatimento dos bancos  
(volume VDA, dm3) 1 478





Equipamentos & opções

XMOD EXCLUSIVE

SEGURANÇA E SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
ABS com sistema de travagem de emergência • •
Airbags cortinas laterais de cabeça dianteiras e traseiras • •
Airbags dianteiros de condutor e passageiro adaptativos (airbag do passageiro desconnectável) • •
Airbags laterais do condutor e passageiro • •
Alerta de ângulo morto - Pack Easy Parking / Pack Safety
Alerta de esquecimento do cinto de segurança • •
Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento de sinais de trânsito • •
Alerta de transposição involuntária de faixa • •
Cinto de segurança central traseiro de 3 pontos • •
Controlo elétrico de estabilidade ESC - •
Fecho das portas centralizado • •
Kit de enchimento e reparação de pneus • •
Pneu sobressalente de pequenas dimensões ¤ ¤
Sistema de controlo da pressão dos pneus • •
Sistema de fixação ISOFIX nos lugares traseiros laterais • •
Sistema de travagem de emergência activa - Pack Safety
Trancamento automático das portas • •

CONDUÇÃO
Câmara de marcha-atrás (inclui sistema de ajuda ao estacionamento traseiro e dianteiro na versão XMOD) ¤ ¤ / Pack Easy Parking
Easy Park Assist - Pack Easy Parking
Faróis de nevoeiro • •
Grip Control • -
Indicador de mudança de velocidades • •
Luzes diurnas LED • •
Modo ECO • •
Ecrã TFT a cores de 7" e LED com indicação de temperatura e nível de combustível • •
Regulador e limitador de velocidade • •
Sistema de ajuda ao arranque em subida • •
Sistema de ajuda ao estacionamento lateral - Pack Easy Parking / Pack Safety
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro e dianteiro ¤ •
Travão de estacionamento assistido • •

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Barras de tejadilho longitudinais • •
Contorno das janelas em cromado • •
Faróis Full LED - •
Jantes em liga leve de 17'' • •
Jantes em liga leve de 17'' XMOD** ¤ -
Pintura metalizada ¤ ¤
Pintura metalizada especial ¤ ¤
Pintura opaca ¤ ¤
Puxadores das portas na cor da carroçaria • •
Vidros traseiros sobreescurecidos • •



XMOD EXCLUSIVE

DESIGN INTERIOR
Punho da alavanca de velocidades em couro* • •
Estofos em couro* bege - ¤
Estofos em couro* carbono escuro - ¤
Estofos em tecido / TEP - •
Estofos em tecido / TEP XMOD • -
Volante de couro* ajustável em altura e profundidade • •
Volante de couro* premium ajustável em altura e profundidade - Pack Conforto

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
Apoio de braços central dianteiro com arrumação • •
Apoios de cabeça ajustáveis em altura • •
Ar condicionado automático bi-zone • •
Banco do condutor elétrico com regulação lombar e em altura - Pack Conforto
Banco do condutor manual com regulação lombar e em altura • •
Cartão Renault mãos-livres de acesso e arranque • •
Comutação automática das luzes de estrada / cruzamento • •
Elevadores de vidros elétricos dianteiros e traseiros, com função impulsional no lado do condutor • •
Luzes de leitura dianteira e traseira • •
Retrovisor interior electrocromático Pack Teto Panorâmico Pack Teto Panorâmico
Retrovisores exteriores rebatíveis electricamente com função de desembaciamento • •
Sensores de chuva e luminosidade • •
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - Pack Conforto
Teto panorâmico em vidro fixo Pack Teto Panorâmico Pack Teto Panorâmico
Tomadas de 12 volts à frente • •

MODULARIDADE
Bagageira compartimentável • •
Banco do passageiro com regulação em altura e rebatimento • •
Bancos traseiros com rebatimento 60 / 40 Full Flat Floor com função Easy Break • •
Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros • •

MULTIMÉDIA
4 altifalantes • •
Radio, CD MP3, Bluetooth®, reconhecimento de voz, entradas USB & Jack • •
Sistema multimédia R-LINK 2 com ecrã de 7’’ e cartografia Europa • •

PACKS
Pack Conforto (Banco do condutor elétrico + Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros + Volante em couro* premium) - ¤
Pack Easy Parking (Easy Park Assist + Câmara de marcha-atrás + Sistema de ajuda ao estacionamento lateral + Alerta de ângulo morto) - ¤
Pack Safety (Sistema de ajuda ao estacionamento lateral + Sistema de travagem de emergência ativa + Alerta de ângulo morto) - ¤
Pack Teto Panorâmico (Teto panorâmico em vidro fixo + Retrovisor interior eletrocromático) ¤ ¤
•  = série ; ¤  = opção;  - = não disponível. * Couro de origem bovina. Os bancos são cobertos de couro no assento, encosto, apoios de cabeça e apoios laterais. As restantes partes são revestidas em tecido. ** Disponível posteriormente

Equipamentos & opções
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Acessórios

Lazer e modularidade

1. 2.

1. Bagageira de tejadilho. Aliando sentido de estética, conforto e segurança 
de utilização, a Renault propõe-lhe uma vasta gama em termos de cores 
e de volumes, para um aumento da capacidade de carga por medida.  
2. Gancho de reboque retrátil. Totalmente invisível quando não está 
a ser usado, está sempre disponível e pode ser ativado através de uma 
pega discreta presente na bagageira. 3. Proteção de bagageira EasyFlex. 
Antiderrapante e impermeável, adapta-se perfeitamente à forma da 
sua bagageira. As múltiplas posições possíveis asseguram a máxima 
proteção, acompanhando a configuração dos bancos. 4. Barras de tejadilho 
em alumínio e porta-esquis. Resistentes e totalmente seguras, são 
fáceis de fixar. Beneficiam da homologação City Crash Test. modelos.3. 4.



Conforto e vida a bordo

Acessórios

1. Grelha de separação. Assegura uma verdadeira 
separação entre a bagageira e o habitáculo 
para um maior conforto. Útil para transportar 
o seu animal de estimação. 2. Soleira de porta 
iluminada. Protege a entrada no automóvel dos 
pequenos choques, ao mesmo tempo que lhe 
confere um toque de elegância e originalidade. 
3. Leitor de DVD com dois ecrãs individuais. 
Uma oferta multimédia portátil para desfrutar 
plenamente da viagem. 4. Tapetes premium 
em têxtil. Concebidos por medida, os tapetes 
Renault integram-se harmoniosamente no 
interior com um elevado nível de qualidade e 
segurança. 5. Tapete de borracha. Alternativa ao 
tapete têxtil, protege o habitáculo duravelmente 
graças às suas qualidades de impermeabilidade.3. 4. 5.

1. 2.





Serviços Renault, efeito serenidade

Contratos de manutenção Renault
Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito 
de preocupações? Opte pelos contratos de 
manutenção – My Revision ou Conforto.
Há datas e alturas em que o seu Renault precisa de 
uma atenção especial: quando chega a altura de 
fazer a revisão periódica, a reposição ao nível dos 
líquidos, a verificação das peças de desgaste e a 
sua substituição, se necessário, de acordo com as 
recomendações do construtor.
100 % sereno:
 - A experiência técnica da rede Renault e a 
qualidade das peças de origem Renault.

 - Uma melhor valorização do seu veículo aquando 
da revenda. 

 - A manutenção do seu veículo a um preço 
controlado. 

Contratos de Extensão de Garantia
Na Renault, no período que se segue à compra 
do seu veículo novo ou usado, assumimos o 
custo de todas as reparações e a substituição das 
peças mecânicas, elétricas e eletrónicas que se 
apresentem com defeito, até um limite de 60 meses 
ou 100 000 km. No entanto, poderá prolongar esta 
garantia até 200 000 km. A extensão de garantia 
prolonga as vantagens da garantia do construtor. 
Ganhe ainda mais serenidade. 

Circule sem contar dias ou quilómetros:
Circule com a máxima confiança. Beneficie de uma 
Garantia Construtor durante 5 anos ou 100 000 km: 
reparação gratuita incluindo peças e mão-de-obra, 
assistência 24/24 h em caso de avaria imobilizante 
com reparação no local ou reboque, uma Garantia 

Pintura durante 3 anos e quilometragem ilimitada, 
uma Garantia Anticorrosão durante 12 anos e 
quilometragem ilimitada.
 - O que primeiro ocorrer, sendo ilimitada a 
quilometragem nos dois primeiros anos. 

 - O seu veículo será sempre assistido na melhor rede 
de especialistas. 

 - Peças de origem em todas as intervenções.
 - Uma garantia até 5 anos e/ou 100 000 km.

Serviços conectados
Com o Renault R-LINK 2, reconhecido como o 
melhor sistema multimédia europeu*, os serviços 
também estão no interior do seu veículo.  
Inovadores e intuitivos, oferecem funções 
atualmente essenciais: mantenha-se ligado ao 
mundo exterior, beneficie dos sistemas de ajuda à 
condução que irão otimizar os seus percursos e dos 
mais eficientes alertas de segurança.

Facilite a sua vida:
 - Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo 
com atualizações gratuitas durante o primeiro 
ano. Se pretender prolongar a sua assinatura nos 
meses seguintes, nada mais simples. Basta fazer 
uma transferência online a partir da R-LINK Store.

 - Info trafic: visualize as condições do trânsito no seu 
percurso em tempo real. 

 - Catálogo de aplicações: invente a cada instante a 
vida a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store 
novas aplicações, como Michelin, R-Sound Effect, 
gestão do tempo de repouso, fluxo RSS…

* Fonte: estudo SBD 2014.



A Rede RENAULT compromete-se a

 - Responder ao seu pedido na internet em menos de 12 horas.

 - Garantir o ensaio do veículo da gama à sua escolha, imediatamente ou no prazo máximo de uma semana.

 - Informá-lo sobre a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.

 - Restituir o seu veículo à hora e preço acordados, em intervenções de manutenção na oficina.

 - Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção.

 - Assegurar, para qualquer intervenção paga realizada nas nossas oficinas, a garantia de 1 ano para peças  

e mão-de-obra.

 - Recompensar a sua fidelidade oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no portal "MY Renault".



Espaço generoso, modularidade inteligente, capacidade de arrumação... o Renault Kadjar transborda de qualidades. Para ir ainda mais longe,  
beneficia da função «Easy Break», que permite, graças às pegas situadas na bagageira, o desbloqueio e o rebatimento automático do banco traseiro 
na configuração 60 - 40. As duas posições do piso da bagageira permitem escolher entre uma posição elevada, para formar um piso plano completo,  
e uma posição baixa, para obter um volume de carga de 527 l. A bagageira também pode ser dividida em dois ou três espaços, oferecendo locais de 
arrumação astuciosos e protegidos. O banco do passageiro, por seu lado, pode ser rebatido e, desta forma, facilitar o transporte de objetos longos,  
com mais de 2,50 m. Mas os espaços de arrumação não ficam por aqui. Com uma capacidade acima dos 25 litros, estão inteligentemente distribuídos  
por todo o habitáculo. A vida a bordo é muito fácil!

Polivalência e espírito prático








