
Renault KANGOO
 Kombivan dla wymagających

Hasło modelu
Renault CLIO

Niektóre opcje wymagają zamówienia innych opcji lub wykluczają się wzajemnie. Szczegółowe informacje u Autoryzowanych Partnerów Renault.

ABS z układem wspomagania nagłego hamowania + funkcja regulacji 
momentu obrotowego silnika podczas redukcji biegów (MSR)
Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera o kontrolowanej sile 
nacisku
System kontroli trakcji ESC z Extended Grip i Hill start Assist
Zmienne, elektryczne wspomaganie kierownicy
Centralny zamek drzwi
Elektrycznie podnoszone szyby przednie po stronie kierowcy i pasażera
Komputer pokładowy
Przednie i tylne zderzaki oraz obudowy lusterek w kolorze czarnym 
matowym 
Dzielona tylna kanapa w układzie 1/3-2/3 z możliwością uzyskania 
płaskiej podłogi po złożeniu
Otwarta konsola pomiędzy przednimi siedzeniami

Kierownica z regulacją w pionie
Lusterka boczne z ręczną regulacją ustawienia z wnętrza kabiny
Prawe przesuwne drzwi boczne z uchylną szybą
Przeszklona tylna klapa
Półka z przesłoną części bagażowej
Obręcze kół 15” z 4 hamulcami tarczowymi
Koło zapasowe
Tapicerka materiałowa Titane
System mocowania fotelików dla dzieci Isofix na tylnych bocznych 
miejscach

ZEN (BUSINESS+)
Innowacyjne relingi dachowe „2 w 1”
Przedni zderzak w kolorze czarnym z wstawką w kolorze ciemnoszarym, 
tylny zderzak w kolorze czarnym 
Światła przeciwmgłowe
Felgi aluminiowe 15” w kolorze ciemnoszarym
Półka pod dachem w kabinie
Schowki pod dachem dla pasażerów z tyłu

Dodatkowo przyciemniane tylne szyby
Metalowa osłona podwozia
Specyficzne oklejenie i oznakowanie Extrem

EXTREM (ZEN+)

Klimatyzacja manualna
Elektrycznie podnoszone szyby przednie po stronie kierowcy i pasażera, 
z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy przy opuszczaniu i 
podnoszeniu szyb
Schowek pomiędzy przednimi siedzeniami z wbudowanym 
podłokietnikiem
Lewe przesuwne drzwi boczne z uchylną szybą
Zderzaki w kolorze nadwozia, lusterka w kolorze czarnym błyszczącym
Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth® jack USB z pilotem sterującym 
umieszczonym pod kierownicą i wbudowanym wyświetlaczem
Elektrycznie sterowane lusterka boczne
Tapicerka Celcius

Fotel kierowcy z regulacją w pionie
Zintegrowana wykładzina bagażnika wykonana z materiału

BUSINESS



Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowią-
zujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda po-
miaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków 
eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapozna-
nia się z poradami dostępnymi na www.renault.pl.

Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów 
i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje do-
tyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Opis pojazdów prezentowanych w tej publikacji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych 
w okresie redagowania tekstów. Dążąc do stałego ulepszania rozwiązań, decydujących między innymi o 
bezpieczeństwie i jakości wyrobu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian 
dotyczących charakterystyki pojazdu. Prezentowany na zdjęciu samochód posiada elementy wyposażenia w 
opcji za dopłatą. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa. Niektóre wersje i opcje 
mogą być dostępne w późniejszym terminie, szczegółowe informacje w salonach sprzedaży.
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Renault KANGOO
KANGOO Energy TCe 115 Euro6 Energy dCi 75 Euro6 Energy dCi 90 Euro6 Energy dCi 110 Euro6

Stop & Start TAK TAK TAK TAK

SILNIK
Pojemność skokowa (cm3) 1 197 1 461 1 461 1 461
Rodzaj wtrysku wtrysk bezpośredni bezpośredni Common Rail
Paliwo benzyna Diesel Diesel Diesel
Liczba cylindrów 4 4 4 4
Liczba zaworów 16 8 8 8
Filtr cząstek stałych - TAK TAK TAK
Moc maksymalna CEE (kW/KM) przy obr./min 84 (115) przy 4 500 55 (75) przy 4 000 66 (90) przy 4 000 80 (110) przy 4 000
Maksymalny moment obrotowy Nm CEE (obr./min) 190 (2 000) 200 (1 750) 220 (1 750) 260 (1 750)

SKRZYNIA BIEGÓW
Liczba przełożeń do przodu 6 5 5 6

KOŁA
Opony 195/65 R15 91T

UKŁAD HAMULCOWY
Tarcze przednie (mm) 280 280 280 280
Tarcze tylne (mm) 274 274 274 274

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 173 150 160 170
0 - 100 Km/h ze startu zatrzymanego (s) 11,7 16,3 13,3 12,3

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA
Emisja CO2 (g/km)* 140 112 112 115
Cykl miejski (l/100 km)* 7,3 4,7 4,7 4,8
Cykl pozamiejski (l/100 km)* 5,6 4,2 4,2 4,2
Cykl mieszany (l/100 km)* 6,2 4,3 4,3 4,4
Pojemność zbiornika paliwa (l) 56 60 60 60

WERSJE
Business • • • -
Zen • - • •
Extrem - - - •
• = seryjnie ; - = niedostępne. * Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.


