Renault KANGOO

ВИСТИНСКИ

ПРАКТИЧЕН

RENAULT KANGOO ЗА СВОИТЕ 20 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ Е ПРЕТСТАВЕН СО НОВ
ДИЗАЈН И ОПРЕМА ПРЕПОЗНАТЛИВИ ЗА RENAULT. RENAULT KANGOO НИКОГАШ
НЕ БИЛ ТОЛКУ ПРИВЛЕЧЕН И ЕДНОСТАВЕН КАКО ЗА СЕКОЈДНЕВНИ СЕМЕЈНИ
ДОЖИВУВАЊА TAKA И ЗА ВИКЕНД ПАТУВАЊА!

ОД
СИТЕ
АСПЕКТИ
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1. LUXE варијантата е уникатна со посебен дизајн. Неговиот естетски двобоен преден браник е дополнет со маски на предните светла
со црна боја. Разноликоста на неговиот изглед ја истакнуваат магленките и лајсните на задниот и предниот браник со хромирана боја.
2. Рамен под. Со само еден потег и без напор задната клупа може да ја преклопите во рамна положба, што во комбинација
со преклопеното совозачко седиште овозможува до 2,4 м должина за товар. 3. Места за складирање. Секогаш инвентивниот
Kangoo нуди бројни места за складирање. Полицата во просторот за багаж може да се намести на половината од висината и на
тој начин да го поделиме багажникот. Патниците на задните седишта имаат на располагање и триделна преграда под покривот.

НА ПОТЕГ СE

ИНОВАЦИИТЕ

ВИ ТРЕБА АВТОМОБИЛ? ДОЗВОЛЕТЕ СИ ГО ВИСТИНСКИОТ! KANGOO СО СВОЈАТА
ОПРЕМА, ВГРАДЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И МОТОРИ СО НАЈМАЛА ПОТРОШУВАЧКА
НА ГОРИВО ГО ОЛЕСНУВА ВОЗЕЊЕТО И СЕКОГАШ Е ЧЕКОР ПОНАПРЕД.

МОТОР ENERGY
DCI 75 IN 90:
4,3 L/100 KM*
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3.
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1. Моторот Energy dCi 75 и 90 со Stop & Start системот се карактеризира со неспоредливи перформанси, при што потрошувачката
на гориво достигнува 4.3 l/100 km* и емисија на CO2 од* 112 g/km (при комбинирано возење), што го сместува возилото Каngoo
на водечката позиција во оваа класа возила. 2. Избор на авторадио. Сите се опремени со Bluetooth® функција, АUX приклучок и
USB конекција што овозможуваат hands-free телефонирање како и користење на мултимедијална содржина од преносливи уреди.
3. Renault R-Link Evolution. Renault мултимедијалниот систем овозможува ефикаснo навигирање на патувањето и нуди онлајн услуги.
4. Функција Extended Grip и Hill Start Assist. Овие две функции се поврзани со ESC системот за надзор на стабилноста на возилото
и го олеснува возењето во најтешки услови (лизгави површини како што се калливи патишта и нагорнини).
Комбинирано возење. Потрошувачката на гориво и емисијата се хомологирани според важечките прописи.

RENAULT KANGOO

ПОД МИКРОСКОП
ШИРОКО ОТВОРЕТЕ ГИ ОЧИТЕ, KANGOO ВИ ЈА
ОТКРИВА СЕТА СВОЈА МАГИЈА: ЕКОНОМИЧЕН
И ПОЛН ЕНЕРГИЈА, ПРИЛАГОДЛИВ, ОХРАБРУВАЧКИ И СИГУРЕН....

RENAULT KANGOO

Meѓуосовинско растојание:
2,697/3,081 mm
Вкупна должина на возилото*:
4,304/4,688 mm
Ширина: 1,829 mm
Висина**: 1,839/1,802 mm
* Најголема вредност со пакет
опрема Luxe.
** Најголема вредност при празно
возило без носачи на покривот.

СКРОТЕНА

EНЕРГИЈА

ВО МОЌНИТЕ И ЕКОНОМИЧНИ ДИЗЕЛ И БЕНЗИНСКИ МОТОРИ ЕNERGY СЕ
ВГРАДЕНИ НАПРЕДНИ РЕШЕНИЈА НА НАЈНОВАТА ТЕХНОЛОГИЈА НА RENAULT.
НА ОВОЈ НАЧИН СЕ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО И
НАЈНИСКА ЕМИСИЈА НА CO2!

НАЈДОБАР ВО СВОЈАТА КЛАСА
Моторите Еnergy dCi и ТСе кои се резултат на залагањата на
компанијата Renault, вклучуваат различни решенија за подобрување
на енергетската ефикасност. Треба да се напомене и Stop & Start
системот за штедење енергија при забавување или иновативната
структура на турбинскиот резервоар со помали падови на
притисокот. Меѓу новините е и системот со низок притисок за
повратна рециркулација на издувните гасови “ЕGR” кој ги подобрува
перформансите и штедливоста.
ПОГОЛЕМА ЗАШТЕДА
Наглото забрзување, спуштање, флексибилното возење во сите
услови и брзини не се пристапни по секоја цена: трошоците за
работа на моторите Еnergy dCi и ТСе се значително намалени.
Поголема заштеда при точење гориво заради потрошувачката која
достигнува само 4,3 l/100 km* (кај моторите Еnergy dCi 75 и dCi 90).
Пониски оданочувања поради емисијата на СО2, која е намалена
на 112 g/km*. И сервисирањата се вршат на подолги временски
периоди со менување масло на 40.000 изминати километри (или
на 2 години, според првиот исполнет услов).
* Потрошувачката на гориво и емисиите се хомологирани според важечките
прописи.
Moтор на фотографијата: ENERGY dCi 90

ПРАКТИЧНИ

ИДЕИ

RENAULT KANGOO СЕ ПРИЛАГОДУВА НА
СЕЧИЕ СЕКОЈДНЕВНИЕ. ПРОСТОРНИОТ
И ПРАКТИЧЕН ПАТНИЧКИ ПРОСТОР
ГИ ИСПОЛНУВА СИТЕ ВАШИ ЖЕЛБИ
– ВО ВИСТИНСКА СМИСЛА – И НА
ИНОВАТИВЕН НАЧИН БЕЗГРИЖНО И
УДОБНО ГИ ПРЕВЕЗУВА ПАТНИЦИТЕ,
БАГАЖОТ ИЛИ ТОВАРОТ.

Со својата исполнителност Renault Kangoo повторно нуди решенија
со кои обезбедува: голема товарна моќ, едноставен пристап во
возилото, самостојни подвижни и подесиви седишта, како и сите
можни комбинации од 2 до 5 седишта. Kangoo гарантирано ќе ве
освои со својата прилагодливост.
БОГАТА КОЛЕКЦИЈА ОД МЕСТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ
- Постојат многу места за складирање на предните седишта, од
фиока за складирање на А4 формат и/или лаптоп компјутери до
полица под таванот, фиока под совозачкото седиште, фиоки во
вратите и под централниот потпирач за раце.
- Патниците на задните седишта на располагање имаат фиока со три
дела * и мобилни маси на задната страна на предните седишта.
КОРИСНИ ИДЕИ
- Нискиот и рамен праг на багажниот простор го олеснува
товарењето на багажот.
- Полицата во багажникот може да се намести и со тоа подобро
да се распореди багажот или да ги одвоиме предметите кои ги
превезуваме и на тој начин подобро да ги заштитиме.
- Задната клупа за седење 1/3-2/3 и совозачкото седиште може да
се преклопат и на тој начин да добиеме рамен под во должина
од 2,50м* (на совозачката страна).
- Електриката на движење на задните стакла на патниците им
овозможува поголема удобност, а од возачкото место може и
да се заклучат.
- Автоматскиот клима-уред автоматски ја регулира температурата
и степенот на вентилација.
- Иновативните и исклучителни покривни лајсни можат без алат
да се сменат во покривен багажник.
* Затворен кај одредени модели.

ИЗБОР НА БОИ

ОБИЧНА ИЛИ МЕТАЛИК... ВИ ЈА ПРЕТСТАВУВАМЕ ПАЛЕТАТА НА БОИ

МИНЕРАЛНО БЕЛА (EB QNG)

СИВА TAUPE (EB KNU)

ЦРВЕНА VIF (EB 719)

СИВА SILVER (KB KNX)

СИНА COSMOS (KB RPR)

СИВА CASSIOPEE (KB KNG)

СИНА ETOILE (KB RNL)

ЦРНА METAL (KB GND)

EB: еднослојна боја со заштитен лак; KB: металик боја.
Фотографиите се симболични.

КАФЕНА MOKA (KB CNB)

КРЕАТИВНА
РАБОТИЛНИЦА

ПОИГРАЈТЕ СИ СО НИВОАТА НА ОПРЕМЕНОСТ, БОИТЕ, ОПЦИОНАЛНАТА ОПРЕМА!

BASE
Воздушни перничиња за возачот и совозачот
Предна перница подеслива по висина
Три сигурносни појаси - напред, прилагодливи
по висина
Предни затегнувачи на сигурносни појаси
Предни граничници на затегнување на
сигурносни појаси
Три сигурносни појаси - назад
Три перници назад прилагодливи по висина
Електрично движење на предните стакла
Систем за помош при нагло сопирање
Систем за помош при сопирање ABS
Заштита на моторот - пластична
Електронска блокада на моторот
Клуч на преклоп
Централна брава со далечинско управување
Серво волан
Дневни светла
Мерач на вртежи на моторот
Предопрема за радио
Едноставна средишна конзола
Управувач кој се прилагодува по висина
Делива задна клупа 1/3 - 2/3

Систем ISOFIX за прицврстување на детско
седиште - назад
Прекривач за багаж
Делумни пластични облоги во багажникот
Функција за ЕКО возење
Резервно тркало со нормални димензии
Застаклена десна лизгачка врата
Фиксно крило со прозор наместо лева лизгачка
врата
Застаклена подвижна задна врата
Бришач на задно стакло
Стакло со грејач на задните врати
Тонирани странични стакла
Електрични надворешни ретровизори со грејач
во мат црна боја
Браници во црна боја
Челични бандажи 15” со украсни фелни

15" украсни фелни Brigantin

Текстил Robust

CONFORT
ДОПОЛНИТЕЛНО КОН ОПРЕМАТА BASE
Магленки напред
Клима-уред
Радио МР3 со АUX, USB и Bluetooth интегриран
дисплеј
Централна конзола со потпирач за рака
Возачко седиште подесливо по висина
Електрично движење на предни стакла - возач
импулсно
Вентилација за задни седишта
Заштитник за сенка на совозачката страна
Дополнителен електричен заден приклучок
Компјутер
Целосни пластични облоги во багажникот
Место за чување предмети во задните врати
Застаклена лева лизгачка врата
Браници делумно во бојата на каросеријата
Електрични надворешни ретровизори со грејач во
сјајно црна боја
Должни кровни носачи
Предни бришачи

15" украсни фелни Egée

Текстил Style

LUXE
ДОПОЛНИТЕЛНО КОН ОПРЕМАТА CONFORT
Темпомат
Автоматски клима-уред
Затемнети странични стакла
Електрични преклопливи надворешни
ретровизори
Три фиоки под покривот
Странични воздушни перничиња напред и
странични завеси
ESP + GC систем Grip Control + HSA sistem Hill Start
Assist
Помош при паркирање наназад
Бришачи со сензори за дожд
Кожен управувач и облога
Совозачко седиште преклопливо на подот
Браници Luxe
Масички на задната страна на седиштата
Црна маска на светлата

15" фелни Aria во темна металик
боја

Текстил Style

ДИМЕНЗИИ
ВИСИНА, ШИРИНА, ЗАФАТНИНА ... АВТОМОБИЛ КОЈ СО СВОИТЕ ДИМЕНЗИИ ГИ ЗАДОВОЛУВА СИТЕ ВАШИ
ПОТРЕБИ.
ЗАФАТНИНА (dm3)
Најмала/најголема зафатнина на багажникот
ДИМЕНЗИИ (mm)
A Меѓуоскино растојание
B Најмала/најголема вкупна должина на возило
C Наклон напред
D Најкраток/најдолг наклон назад
E Калник напред
F Калник назад
ширина на возилото без/со надвoрешни
G Вкупна
ретровизори
H Возило без кровни држачи/со кровни држачи
на отворени подвижни врати на
H2 Висина
багажникот
J Висина на праг при празно возило
од подот при празно/оптоварено
K Растојание
возило
M Ширина во висина на лакти напред
M1 Ширина во висина на лакти назад
N Ширина во висина на раменици напред
N1 Ширина во висина на раменици назад
Q1 Внатрешна висина назад
назад на растојание од 1m од летвата
Y Ширина
на прагот
назад на растојание од 100mm од
Y1 Ширина
летвата на прагот
Y2 Внатрешна ширина помеѓу браници
Z Висина на отвор на багажникот
Z1 Корисна должина на багажник
Z2 Должина на багажник на под при поклопена
клупа за седење
Z3 Должина на багажник (педали/заден дел)

Kangoo
660 / 2 600
2 697
4 282 / 4 304
875
710 / 732
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 801-1 839
1 867-1 898
2 011-2 070
554-615
158-211 / 141-178
1 510
1 539
1 464
1 511
1 155
1 105
1 125
1 121
1 115
611
937
1 803
1 716

ПРИ СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО, ПЕРФОРМАНСИ ... ОВДЕ ДОЗНАЈТЕ СЀ, ЗАШТО ДОБРОТО ПОЗНАВАЊЕ НА
СВОЕТО ВОЗИЛО Е ОД КЛУЧНО ЗНАЧЕЊЕ.
1.2 TCe
115
ДA

dCi 75
Energy
ДA

dCi 90
Energy
ДA

dCi 110

1 197
GDI систем (директно
вбризгување)
Бензин
4
16
84 (115) каj 4 500
190 (2 000)

1 461

1 461

1 461

KANGOO
Stop & Start
MOTOP
Работна зафатнина (cm3)
Вид на вбризгување

ДA

Директно (притисок) преку заеднички вод

Гориво
Дизел
Дизел
Дизел
Број на цилиндри
4
4
4
Број на вентили
8
8
8
Филтер за честички
ДA
ДA
ДA
Најголема моќност кW СЕЕ (КМ DIN) при врт/мин
55 (75) каj 4 000
66 (90) каj 4 000
81 (110) каj 4 000
Најголем трансф. во Nm CЕЕ (врт/мин)
200 (1 750)
220 (1 750)
260 (1 750)
МЕНУВАЧ
Број на брзини
6
5
5
6
СОПИРАЧКИ СИСТЕМ
Кружни спирачки напред (mm)
Kangoo
280
280
280
280
Барабански (B) или кружни сопирачки назад (mm)
274
T9” / 274
T9” / 274
274
ПЕРФОРМАНСИ
Најголема брзина (km/h)
173
150
160
170
0-100 km/h основен модел (s)
11,7
16,3
13,3
12,3
MACA (KG)
Маса на празно возило (мин/макс опции)
Kangoo 15"**
1 320 / 1 505
1 320 / 1 535
1 320 / 1 535
1 320 / 1 547
Најголема дозволена маса на возилото
Kangoo 15”**
1 920
1 950
1 950
1 980
Најголема дозволена маса на група
Kangoo 15”**
2 970
3 000
3 000
3 030
Приколка без сопирачки
Kangoo 15”**
695
695
695
695
Приколка со сопирачки (огран. со маса на гупа)
1 350
1 350
1 350
1 350
Приколка со сопирачки (огран. со маса на возила)
1 050
1 050
1 050
1 050
* Јаглеродниот диоксид (СО2) е природен гас кој е најголем предизвикувач на глобалното затоплување. Емисијата на загадувачи на надворешниот воздух од сообраќај значително
придонесува кон влошување на квалитетот на воздухот. Посебно придонесува кон прекумерно зголемени концентрации на озон, ПМ честички и азотни оксиди. ** Вообичаена носивост.
ПНЕВМАТИЦИ
Фелни Aria 15"
Лиени фелни Egeus 16"

Димензии

Марка

Модел

Класа на искор.на гориво

195/65 R15 91T
205/55 R16 91H

Continental
Michelin

Conti PremiumContact2

C
E

Energy Saver

Класа на сопирање на
влажна површина
B
B

Класа на надворешна
бучава од возење
71 dB
70 dB

ПАТУВАЊЕ СО КОНЕКЦИЈА

RENAULT R-LINK EVOLUTION

МУЛТИМЕДИЈАЛЕНИОТ СИСТЕМ RENAULT R-LINK EVOLUTION, ВГРАДЕН ВО
ИНСТРУМЕНТ ТАБЛАТА, ОВОЗМОЖУВА ПОСТОЈАН ПРИСТАП ДО БРОЈНИ
ПОДАТОЦИ: НАВИГАЦИЈА, ТЕЛЕФОНИРАЊЕ, МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СОДРЖИНИ,
АПЛИКАЦИИ...

Со своите иновации
Renault го приближува
автомобилот до Вашиот
живот

Со иновациите нашите
возила се поедноставни
за употреба

Со иновации создаваме
иднина, да ги надминеме
Вашите очекувања

Link Тweet, Renault Help, e-mail, временска
прогноза). Во веб-продавницата
на R-Link Store откријте и симнете и
други автомобилски, информативни,
практични, културни или туристички
апликации, апликации за слободно
време, при што нема да заборавите на
временската прогноза...

Останете поврзани и кога сте на пат!
Системот Renault R-Link Evolution
Ви овозможува пристап до вашите
контакти, музички содржини и вебапликации. Сето тоа на дофат на рацете
преку дисплеј на допир или копчиња
на воланот.

Секојдневното намалување на
потрошувачката на гориво станува
едноставно со помош на програмата
Driving eco2 и нејзините прилагодени
совети.

1. 17-инчен дисплеј на допир со прилагодлива почетна страна. Движете се низ страниците на системот R-Link Evolution на
едноставен начин со помош на ротирачко копче за управување на авторадиото или со употреба на гласовно управување (дисплејот
работи на допир при мирна состојба на возилото). 2. Музика од пренослив носач. За слушање музика приклучете се преку
Bluetooth° или со USB-приклучок на системот Renault R-Link Evolution. 3. Teлефонирање. За поголема безбедност употребете ја
функцијата на hands-free телефонирање преку Bluetooth®.
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4. Информации за возилото. Намалете ја потрошувачката на гориво со користење на забавната функција за учење на безбедно
возење Driving еco2. Прегледајте ја пресметката на потрошувачката на гориво и адаптираните иновативни консултации. 5. Услуги.
Искористете една од апликациите (Link Тweet, Renault Help, e-mail, временска прогноза...). Искористете една година бесплатен
пристап до целосниот каталог на апликации на Renault R-Link Evolution* од своето возило. Отворете свој профил на веб-страната
на Renault (или на My Renault, зависно од државата), побарајте ја веб-продавницата R-Link Store и преземете мапи, ажурирања
на програмската опрема, можете да ги најдете и упатствата за употреба на системот Renault R-Link Evolution. 6. Систем. Сосема
едноставно прилагодете го системот Renault R-Link Evolution (јазик, време, звук итн.) по своја жалба.
* Renault R-Link Evolution е достапен како опција.

СТАНЕТЕ

ЕКОНОМИЧЕН ВОЗАЧ

ОДГОВОРНОСТА И ЕФИКАСНОСТА СЕ НА ПРВО МЕСТО МЕЃУ НАПОРИТЕ И
СТРУЧНОСТА КАЈ ПОДОБРЕНИОТ KANGOO. СТРУЧНИТЕ ЛИЦА НА RENAULT ЌЕ
ВЕ СОВЕТУВААТ И ЌЕ ВИ ОБЈАСНАТ СЀ ЗА ЕКОНОМИЧНОСТА НА ВОЗЕЊЕ СО
ПОМАЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО И ПОМАЛА ЕМИСИЈА НА CO2.
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1. Помагала за помош при возење на инструмент таблата. Индикаторот за менување брзини на мерачот на вртежи на моторот
известува за соодветниот момент на менување на брзина, што придонесува за намалена потрошувачка на гориво. Делот за
безбедно возење на мерачот на вртежи на моторот го прикажува најпогодниот број вртежи на моторот за што помала потрошувачка
на гориво. 2. Економичен начин на работа. Економичниот начин на работа го менува начинот на контрола над работата на
моторот и дополнително ја намалува потрошувачката на гориво (до 10 % кај дизел моторите од новата генерација): сетирање на
моторот, приказ на индикатор за брзини (предвидени) и карактеристики на педала за гас. 3. Следење на економичното возење.
Функцијата на системот Renault R-Link Evolution го следи начинот на возење на секој возач посебно и дава практични совети за
помош при постигнување помала потрошувачка на гориво и емисија на СО2: податоци за возење и прилагодени консултации ...

НАШАТА ГЛАВНА ЦЕЛ:

ВАШЕТО ЗАДОВОЛСТВО

КВАЛИТЕТОТ НА RENAULT ПРИКАЖАН ВО БРОЈКИ
• 9 од 10 клиенти го препорочуваат Renault поради квалитетните услуги

(Анкета QВН – Квалитет на новите возила - спроведена на 300.000 клиенти на Рено низ целиот свет во 2011 година).

• 26.000 соработници во мрежата, обучени според планот на Renault.

Со овој план се одредува пристапот за обезбедување квалитет на услугите во мрежата на Рено од 2006 година натаму.

• Возете ги нашите возила со месеци и извозете милиони километри.
Renault изврши тестирања на сите континенти.

НАШ АПСОЛУТЕН ПРИОРИТЕТ:

БЕЗБЕДНОСТ ЗА СИТЕ

БЕЗБЕДНОСТА Е ВО ЦЕНТАРОТ НА ЗАЛОЖБИТЕ НА КОМПАНИЈАТА RENAULT.
ВОЗИЛОТО RENAULT КАNGOO НУДИ НАЈНОВИ И НАЈЕФИКАСНИ СИСТЕМИ ЗА
ПАСИВНА И АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ.

ПРЕВЕНЦИЈА

За предвидување на
опасност и известување
на возачот во сите
прилики
Овие технологии, создадени за
мотивирање и постојано известување
на возачот и кои Renault ги доведе
до совршенство, Ви овозможуваат
безгрижно и безбедно возење.

ЗАШТИТА

ПОПРАВКА

Напредни технологии
кои менуваат сѐ

За сите патници и
други учесници во
сообраќајот

Renault ги ги доведе до совршенство
системите за помош при возење,
кои даваат безусловен одзив и
придонесуваат за соодветно преземање
мерки во случај на непредвидени
ситуации во сообраќајот и дефекти
при возење.

Renault со својата стручност од областа
на несреќите и иновативни технологии
во сечија корист, го нуди едно од
најбезбедните возила на пазарот. Наш
приоритет е: гарантирање на најголема
можна безбедност во случај на несреќа,
за да се спаси живот.
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1. Заштита на патниците: централни воздушни перничиња, странични безбедносни перничиња за заштита на главата/градниот
кош, сигурносни појаси со затегнувачи и граничници на затегање со програмирано функционирање (на предните седишта), систем
за спречување на удар од сигурносниот појас (возачкото и совозачкото седиште, освен кај преклопнното седиште и предниот
двосед). 2. ABS: систем против блокирање на тркалата со електронски дистрибутер на сопирачката сила (EBV), заедно со системот
за помош при силно сопирање (AFU) и функција за регулација на работата на моторот при намалување брзина (MSR). 3. Систем
за контрола на стабилноста на возилото (ESC) на новата генерација со функција на контрола на лизгање на погонските тркала
(ASR) и функција за контрола на пролизгувањето (CSB), во комбинација со функцијата Extended grip и системот за помош при
искачување по угорнина кај моторите од новата генерација. Функцијата Extended grip оптимално ја регулира влечната сила на
возилото Кangoo во потешки услови за возење (на лизгави површини: снег, кал, песок ...). Системот за помош при тргнување по
нагорнина претставува скапоцена помош при возење по нерамен пат, како при искачување, така и при спуштање. 4. Регулаторограничувач на брзината. Овозможува нагодување на брзината при патување (регулатор) или на најголемата дозволена брзина
(ограничувач). Копчињата на воланот овозможуваат прилагодување на избраната брзина. 5. Систем за помош при паркирање:
систем со сензори за возење наназад или камера со задно гледање преку проследување слика на дисплејот сместен во штитникот
за сенка, за полесно управување на возилото.

ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА
И ДАВАЊЕ ПОМОШ
Безбедност за сите
Renault го става човекот во центарот на својот пристап
и учествува во бројни граѓански иницијативи од
областа на превенцијата и свеста за опасностите
во сообраќајот, организирани во училишта и на
универзитети, меѓу најмладите и во рамките на
меѓународните институции. Оваа марка вложува
напори и за подобрување на ефкасноста на службите
за помош на пат во случај на интервенции.

Безбедноста на Renault прикажана во бројки

• Повеќе од 600 лица во компанијата работат исклучиво на безбедноста
на возилата.
• Секоја година одвојуваме 100 милиони евра за истражувања и развој
на безбедноста.
• Годишно вршиме 400 тест-судири и 4000 компјутерски симулации.

RENAULT СЕРВИСЕН ПРЕГЛЕД
СЕРВИСНИОТ ПРЕГЛЕД Е ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД НА СИТЕ ДЕЛОВИ ПОВРЗАНИ СО
БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗИЛОТО, ЕЛЕКТРОНИКАТА И РАБОТАТА НА ВАШИОТ МОТОР.
Донесете го своето возило на сервис во согласност со
предупредувачките ознаки на контролната табла на Вашето
возило, односно препораките напишани во програмата за
сервисирање.

Сервисот кај овластен сервисер на Renault гарантира
безгрижни патувања и поголема вредност на возилото при
евентуална натамошна продажба.

Прегледот содржи:

Не ги заборавајте редовните сервиси

• Менување масло, препорачано во програмата за одржување
• Менување филтер за масло
• Преглед на 43 безбедносни места
• Долевање течности
• Преглед на компјутер со дијагностички уред
надградување на програмската опрема на електронските
системи

За пропишаните редовни сервисирања Ве известува
програмата за одржување на возилото, која ја добивате при
преземање на новото возило, како и компјутерот на возилото
и веб-апликацијата Мy Renault.

Менување на потрошни делови
Рокот на одредени компоненти на возилото за безбедно и удобно возење, зависи од употребата на возилото. Ви
препорачуваме нивна замена според поминатите километри.
Препорачана замена

Зошто?

Плочи на
сопирачки

60.000 km

Просечниот рок на плочките за сопирачки е 60.000 km. Истрошените плочки не
обезбедуваат оптимално сопирање.

Дискови за
сопирачки

90.000 km

Дисковите при сопирање се истенчуваат, а со тоа се намалува нивната сигурност.
Производителот на основите тестирања за издржливост пропишал најмала препорачана
дебелина на дискот, која обезбедува безбедно сопирање.

Амортизери

40.000 – 60.000 km

Метлички на
бришачи

Секоја година

Акумулатор

Секои 4 – 5 години

Бидејќи станува збор за елемент на комоција и безбедност во Вашето возило, редовно
проверувајте ја нивната работа и навремено менувајте ги, зашто нивната истрошеност е
многу опасна.
Метличките на бришачите се изработени од природен каучук, што обезбедува одлични
бришачки својства, а воедно е материјал кој се изложува на различни временски и услови.
Рокот на акумулаторот е ограничен со бројот на полнења и празнења, па затоа Ви
препорачуваме навремена контрола на состојбата на акумулаторот и негова замена.

Renault ве советува за уште поголема безгрижност
Совет 1: Проверете го сопирачкиот систем

Совет 2: Редовно одржувајте го клима-уредот

Тресење на педалата за сопирање, блокирање на сопирачките,
лошо возење на пат, продолжено сопирање? Доколку се јави
еден од овие знаци, време е за преглед на сопирачкиот
систем на Вашето возило.

Доколку воздухот во автомобилот е лош или Ве печат очите,
доколку разбиструвањето на стаклата е бавно или во кабината
е ненадејно многу студено, проверете како работи климата.

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ?
Течноста за сопирачки менувајте ја на секои 120.000 км (или на 4
години) и редовно контролирајте ги плочките и тркалата. Не
заборавајте да намалите брзина наместо постојано да сопирате.
Така ќе го продолжите векот на сопирачките на возилото и ќе
заштедите гориво.

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ?
Секоја година менуваме филтер, го чистиме кондензаторот и го
проверуваме нивото на фреон и масло на компресорот. За полесно
одржување на климата користете ја барем двапати месечно, како во
лето, така и во зима. Не заборавајте да ја намалите разликата со
надворешната температура, така ќе заштедите гориво.

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА
ВАШИОТ СТИЛ НА ЖИВЕЕЊЕ
RENAULT ВИ НУДИ ЦЕЛОСНА ПОНУДА НА ПРАКТИЧНА И ЕСТЕТСКА ДОПОЛНИТЕЛНА
ОПРЕМА ЗА ВАШЕТО ВОЗИЛО СПОРЕД ВАШТЕ ПОТРЕБИ И ЖЕЛБИ. МОЖЕ ДА
ИЗБЕРЕТЕ АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ, КРОВНИ ДРЖАЧИ, КУКА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ...
На располагање Ви е стручноста и соодветниот сооднос меѓу квалитетот и цената, како и сигурноста во сите услови. Тоа е плод
на тестирања и критериуми кои ги надминуваат строгите меѓународни стандарди. Поедноставете си го животот: нашата
дополнителна опрема веднаш ќе Ви ја монтираат стручните лица на Renault. Во секој продажен центар може да се обратите до
овластено лице.
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1. Teкстилни прекривки. Oблогата и патосниците се
термички залепени, велур, 100 % полиамид. Изработени по
мерка. Прекривката на возачкото седиште има натпис со
името на возилото. Може да се перат со вода. На
располагање се вкупно 4. 2. Детски седишта со Isofix
гарантираат највисока безбедност на Вашите најмили.
Renault ги следи строгите стандарди за безбедност при
превоз на деца. Затоа во нашата понуда вклучивме детски
седишта со појаси ISOFIX. Тројно прицврстување на
детското седиште, кое ефикасно заштитува при судир.
3. Систем за помош при паркирање. Радар со четири
сензори. Известување за евентуални препреки пред и зад
возилото.

Дознајте повеќе за Renault Kangoo нa
www.renault.mk

* 5 години гаранција опфаќа 2 години фабричка гаранција и продолжена гаранција за 3-та, 4 и 5 година или 100. 000 км.
Составен дел на каталогот е и ценовникот со сите податоци за економичност и потрошувачка на горивото, емисии на CO2 и емисии на загадувачи на надворешниот воздух, согласно
одредбите од Уредбата за информации за економичност на потрошувачката на гориво, емисии на јаглероден диоксид и емисии на загадувачи на надворешниот воздух, кои на
потрошувачите на патнички возила им се достапни со прилози. Ценовникот е достапен и на веб-страната www.renault.mk.
Презедовме сѐ за печатената содржина при печатење да ја задржи својата веродостојност и ажурност. Претставената опрема, според верзијата на возило е достапна
при сериско производство или како опција. Во рамките на политиката на постојано подобрување на производите, Renault го задржува правото во секое време да
ги промени спецификациите или возилата. За овие промени редовно ќе Ве известува овластениот продавач на Renault. За најновите информации обратете се на
локалниот продавач на Renault. Заради технички ограничувања при печатењето, боите од оваа брошура може благо да отстапуваат од реалните бои на каросеријата
или материјалите на внатрешните облоги. Сликите се симболични. Ги задржуваме сите права на измени. Забрането е секакво репродуцирање и објавување делумно
или во целост, во која било форма односно на каков било начин, без преходна писмена согласност од Aутомотив Груп д.о.о. јули 2018.
renault.mk

