
DRIVE THE CHANGE

 

RENAULT

KANGOO



NIEZMIENNIE ORYGINALNE JUŻ OD 15 LAT RENAULT KANGOO PODLEGA NIEUSTANNYM PRZEMIANOM 
- DESIGN ZGODNY Z NOWĄ STYLISTYKĄ RENAULT, BOGATE WYPOSAŻENIE. JESZCZE BARDZIEJ 
NASTAWIONE NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW, RENAULT KANGOO UŁATWI CODZIENNE ŻYCIE!

AUTENTYCZNIE

ORYGINALNE
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1. Wersja Extrem, którą z łatwością można rozpoznać po unikalnym designie, typowym dla terenowego auta, po elementach wykończeniowych w kolorze ciemnoszarym, 
po aluminiowych obręczach kół 15’’, oraz po oznakowaniu i specjalnych naklejkach na bokach nadwozia. 2. Płaska podłoga. Jednym ruchem, bez wysiłku można 
złożyć tylną kanapę, uzyskując w ten sposób płaską podłogę, po uprzednim złożeniu oparcia fotela pasażera z przodu. 3. Charakterystyczne dla nowej stylistyki 
marki logo Renault wyraźnie odcina się od błyszczącego czarnego tła. 4. Schowki. Pomysłowe jak zawsze Kangoo oferuje liczne schowki rozmieszczone w całej 
kabinie. Półkę bagażnika można na przykład zamocować w połowie wysokości, żeby podzielić przestrzeń bagażnika. Potrójny schowek typu lotniczego umieszczony 
pod dachem jest również dostępny dla pasażerów siedzących z tyłu.

3.

POD 
KAŻDYM 
WZGLĘDEM



ZAFUNDUJ SOBIE PRAWDZIWE AUTO NA MIARĘ POTRZEB! KANGOO, JAK ZAWSZE WYPRZEDZA INNE 
MODELE DZIĘKI NOWEMU WYPOSAŻENIU, KTÓRE UŁATWIA PROWADZENIE ORAZ DZIĘKI POKŁADOWYM 
TECHNOLOGIOM I SILNIKOM, KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ SIĘ WYJĄTKOWO NISKIM SPALANIEM.

CZAS NA
INNOWACJE



1. Extended Grip & wspomaganie ruszania pod górę. W połączeniu z nowym układem dynamicznej kontroli toru jazdy ESC pozwolą wyjść cało nawet w 
najtrudniejszych warunkach (na śliskiej nawierzchni lub na podjeździe). 2. Gama radioodtwarzaczy w całości wyposażona w złącza Bluetooth® oraz jack & USB 
umożliwia korzystanie z telefonu i multimedialnych treści zapisanych na przenośnych nośnikach. 3. Silnik Energy dCi 75 i dCi 90 z systemem Stop & Start zapewnia 
rekordowe osiągi przy zużyciu paliwa na poziomie 4,3 l / 100 km i emisji 112 g CO2/km*. 4. Renault R-Link Evolution. Ten multimedialny system Renault poprowadzi 
niezawodnie podczas jazdy, zapewniając jednocześnie dostęp do usług on-line.

* Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
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SILNIK ENERGY
dCi 75 i 90
4,3 L / 100 KM*



WYPOSAŻENIE

WYMIARY

KANGOO BUSINESS =

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

KANGOO ZEN =
BUSINESS +

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

KANGOO EXTREM =
ZEN +

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

BUSINESS

ZEN

EXTREM

GAMA KANGOO

NOWE  
KANGOO

Pojemność bagażnika min. /maks. (dm3) 660 / 2 600

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi 2 697
Długość całkowita (Business, Zen/Extrem) 4 282 / 4 304
Zwis przedni  875
Zwis tylny (Business, Zen/Extrem) 710 / 732
Rozstaw kół przednich 1 521
Rozstaw kół tylnych 1 533
Szerokość całkowita / z lusterkami bocznymi 1 829 / 2 138

Wysokość pojazdu nieobciążonego / z relingami 
1 801-1 839 (1)/  
1 867-1 898 (1)

Wysokość mierzona do górnej krawędzi drzwi dwuskrzydłowych -
Wysokość mierzona do górnej krawędzi klapy 2 011-2 070 (1)

Wysokość progu pojazdu nieobciążonego 554-615

Prześwit pojazdu nieobciążonego / obciążonego
158-211 (1) /   
141-178 (1)

Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 510
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami 1 539

NOWE  
KANGOO

Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1 464
Szerokość na wysokości tylnych podłokietników 1 511
Wysokość wewnętrzna w tylnej części 1 155
Szerokość w odległości 1 m od progu bagażnika 1 105
Szerokość w odległości 100 mm od progu bagażnika 1 125
Szerokość wewnętrzna między nadkolami 1 121
Wysokość załadunku 1 115
Długość użyteczna załadunku 611
Długość załadunku mierzona po podłodze 937

po złożeniu tylnej kanapy 1 803
Długość kabiny (mierzona od pedałów do tylnych drzwi) 1 716

(1) dla wersji Extrem



DANE TECHNICZNE

STREFA KOLORÓW
NIEMETALIZOWANY, METALIZOWANY ... CAŁA PALETA KOLORÓW.

NIEBIESKI COSMOS (1)BŁĘKIT GWIAZD (2)

BRĄZOWY MOKA (2)

SZARY TAUPE (1)(3)

CZARNY METAL (2)

CZERWIEŃ CARMEN (1)(3)BIAŁY MINERAL (1) 

JASNY SREBRNY (2) SZARY KASJOPEA (2)

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.

(1) : lakier niemetalizowany    (2) : lakier metalizowany    
(3) lakier dostępny dla wersji Business i Extrem

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Na zużycie paliwa i poziom emisji CO2 ma również wpływ zachowanie kierowcy, oraz inne czynniki natury 
nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiadającym za globalne ocieplenie.

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 dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i w 
autoryzowanych punktach Renault.



Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne 
lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub 
przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami 
wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wy-
posażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania 
najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na foto-
grafiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek 
postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  
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bez limitu kilometrów


