
Hinnat ja varusteet | Hintoihin lisätään toimituskulut 600 €.

Hinnat ovat suositushintoja ja varaamme oikeuden muuttaa niitä. Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut.
* Arvioidun autoveron määrä on ilmoitettu hinnastossa siinä olevan CO2-päästöarvon ja voimassa olevan autoverolainsäädännön mukaisesti. Laskennassa on käytetty vuoden 2019 verotusta, sillä autot saapuvat 
2019 alussa. Autoetujen verotusarvo laskettu verohallinnon vuoden 2018 ohjeistuksen mukaan ja se saattaa muuttua 2019 alussa. Todellinen CO2-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Kaupan 
kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO2-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan. Lisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2-päästöarvoon ja siten 
muuttaa koko ajoneuvon autoverollista hintaa. Lisävarusteiden esimerkkihinnat laskettu ilmoitetulla päästöarvolla. Lisävarusteet saattavat korvata vakiovarusteita. Ilmoitetut kulutus ja CO2- arvot ovat WLTP-
testistandardin mukaisen laboratoriotestin mukaisia tuloksia ilman lisävarusteita. Kuvien autot erikoisvarustein.

Ennakkomyyntihinnasto 9.11.2018

Renault KADJAR
Uusi

Takuu 4 vuotta tai 100 000 km.

ZEN VAKIOVARUSTEITA:
17’’ kevytmetallivanteet
Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä
Automaattinen 2-alueilmastointi
Automaattinen ajovalojen ja kaukovalojen vaihtojärjestelmä
Automaattinen päiväajovalojen ja ajovalojen vaihtojärjestelmä
Etu- ja takapysäköintitutkat
Etusumuvalot kulmavalotoiminnolla
Kaistavahti
Kangasverhoilu
Kuljettajan istuimen ristiseläntuki
Kosketusnäyttö
Lämmitettävät etuistuimet
Monitoimiohjauspyörä
R-Link 2 (Apple CarPlay ja Android Auto -tuki yhteensopiviin puhelimiin, ei navigointia)
Sähkötoimisesti taittuvat taustapeilit
Tummennetut takalasit
Tuulilasinpyyhkijän sadetunnisin
Vakionopeudensäädin
Älyavainkortti

BOSE VAKIOVARUSTEITA ZEN-TASON LISÄKSI / ASEMASTA:
19’’ kevytmetallivanteet
Bose-äänentoistojärjestelmä

Etumatkustajan istuimen korkeudensäätö ja selkänojan taittotoiminto pitkien 
tavaroiden kuljetusta varten

Kangas-/ nahkajäljitelmäverhoilu
Kattokaiteet
Keskikonsolissa ilmasuuttimet taakse
Krominen lista kylkilistassa
Kuljettajan istuimen säädettävä reisituki
LED-sumuvalot
Lämmitettävä tuulilasi
Nahkapäällysteinen ohjauspyörä
Navigointi Euroopan kartastolla
Peruutuskamera
Takaistuimen selkänojien Easy Break -taittojärjestelmä ja keskikyynärnoja mukitelineellä
Tummentuva sisätaustapeili
Täys-LED-valot

KADJAR HV CO2 
WLTP yhd.*

KULUTUS 
WLTP yhd.* VAIHTEISTO VARUSTE-

TASO
AUTOVEROTON 

HINTA
ARVIOITU 

AUTOVERO * YHTEENSÄ KÄYTTÖ-
ETU

VAPAA 
AUTOETU

TCe 140 Zen 140 145 6,4 6-v man Zen 23 043,41 € 4 346,59 € 27 390 € 435 € 585 €

TCe 140 Bose 140 149 6,6 6-v man Bose 25 622,53 € 5 367,47 € 30 990 € 485 € 635 €

TCe 140 EDC7-aut Zen 140 148 6,5 7-v EDC aut Zen 22 729,98 € 4 660,02 € 27 390 € 
29 390 € 435 € 585 €

TCe 160 EDC7-aut Bose 159 153 6,8 7-v EDC aut Bose 26 362,97 € 6 127,26 € 32 490 € 
34 490 € 505 € 655 €

Automaatti manuaalin hinnalla

LISÄVARUSTEET Zen Bose
ARVIOITU 

AUTOVERO 
(145 g/km)*

YHTEENSÄ
(145 g/km)*

Vararengas tilapäiskäyttöön 180 € 180 € 34,34 € 214,34 €

Kattokaiteet 250 € vakio 47,70 € 297,70 €

Navigointi Euroopan kartastolla 200 € vakio 38,16 € 238,16 €

”Easy Life -paketti: Lämmitettävä tuulilasi, etumatkustajan istuimen korkeudensäätö ja selkänojan taittotoiminto pitkien 
tavaroiden kuljetusta varten, takaistuimen selkänojien Easy Break -taittojärjestelmä ja keskikyynärnoja mukitelineellä”

450 € vakio 85,86 € 535,86 €

Aktiivinen pysäköintiavustin, sivutunnistimet ja katvealueen valvontajärjestelmä - 400 € 76,32 € 476,32 €

Nahkaverhoilu (musta tai vaalean harmaa) ja kuljettajan istuimen sähköiset säädöt (etäisyys, korkeus ja selkänojan kulma) - 1 000 € 190,81 € 1 190,81 €

Panoraamalasikatto - 600 € 114,49 € 714,49 €

Metalliväri 550 € 550 € 104,94 € 654,94 €

Glacier valkoinen (369) Oural vihreä (DPY) Étoilé musta (GNE) Titanium harmaa (KPN) Highland harmaa (KQA) Flamme punainen (NNP) Helmiäisvalkoinen (QNC) Cosmos sininen (RPR) Iron sininen (RQH)



Renault KADJAR – näyttävä crossover
Renault Kadjar on ottanut vahvan aseman katumaasturimarkkinoilla, sillä niitä on myyty kolmessa vuodessa lähes puoli miljoonaa kappaletta yli 
viidessäkymmenessä maassa. Uudistunut Kadjar on kehittynyt kaikilla osa-alueilla säilyttäen kuitenkin edellisen malliversion parhaat ominaisuudet. 
Autoon on helppo nousta, näkyvyys autosta on erinomainen ja korkea maavara (200 mm) mahdollistaa perillepääsyn heikompikuntoisellakin ajotiellä.

Valoisassa, tilavassa ohjaamossa nautitaan nyt edessä entistä ergonomisemmista istuimista, joilla pitkäkään matka ei rasita. Reisituen säätö 
auttaa kaiken pituisia kuljettajia löytämään oivallisen ajoasennon. Verhoilumateriaalit ovat korkeatasoisia ja muodikkaita. Kojelaudan keskellä 
on uusi entistä tyylikkäämpi tietoviihdejärjestelmän kosketusnäyttö, joka on kirkkaampi ja herkempi kuin ennen. Sen alla ovat uudet modernit 
ja erittäin helppokäyttöiset ilmastointilaitteen säätimet.

Renault Kadjarin moottorit

Kaikki Renault Kadjarin moottorit 
ovat uusia. Bensiinimoottorina on 
allianssin yhdessä Daimlerin kanssa 
suunnittelema 1,3-litrainen, jonka  
voi valita 103 tai 118 kilowatin 
tehoisena (140 tai 160 hevosvoi-
maa). Hiukkassuodatin on vakiona 
puhdistamassa päästöjä. Molem-
mat saatavilla kaksoiskytkinauto-
maatilla ja 140 hevosvoimaisen 
saa myös manuaalivaihteisena. 
Dieselmoottoriksi tarjolle tulee 
uusi 1,5-litrainen, joka kehittää 
85 kW (115 hv) ja 260 Nm.


