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Concebido para a aventura



Um espírito atlético
SUV de corpo e alma, o Novo Renault KADJAR 
ostenta orgulhosamente o seu look aventureiro 
e design poderoso. Reflexo de uma personalidade 
autêntica, a grelha dianteira com acabamentos 
cromados e bem definida é enquadrada pelos 
faróis com tecnologia LED*. Atrás, as óticas das 
luzes de nevoeiro cuidam de si: pó, neblina ou 
chuviscos… nada o vai parar. Ladeadas pelos novos 
resguardos instalados à frente e atrás, as jantes em 
liga leve de 19”* estão prontas a enfrentar todos 
os terrenos. Quanto à antena shark* situada no 
topo do tejadilho, combina um aerodinamismo 
perfeito com um estilo único.

* de série ou em opção consoante o nível de equipamento.







Território do conforto
Explore plenamente todo o conforto interior 
do seu crossover. O ambiente contemporâneo, 
a ergonomia perfeita, os novos estofos e os 
acabamentos cromados convidam a desfrutar 
de cada momento a bordo. Confortavelmente 
instalado aos comandos do seu SUV, ei-lo pronto a 
desfrutar dos percursos mais exigentes. O painel de 
bordo renovado, a consola central retroiluminada e 
muitos detalhes reinventados despertam o desejo 
de abordar a aventura sob um novo ângulo.



Cúmplice das suas aventuras







Pronto para todas as 
descobertas
O Novo Renault KADJAR ataca com brio os terrenos 
mais improváveis. Aventureiro por natureza, 
adapta-se às mais diversas condições de circulação, 
oferecendo a possibilidade de passar de 2 para 
4 rodas motrizes* por intermédio de um botão 
intuitivo com 3 posições: 2WD, Lock ou Auto.  
A distância ao solo sobrelevada, as proteções 
laterais cromadas e os resguardos dianteiro  
e traseiro ajudam-no a trilhar os caminhos mais 
difíceis como se fossem trajetos de todos os dias. 
As sensações intensas estão garantidas…

Botão intuitivo 2W/4W 
Basta rodá-lo para, com toda a simplicidade, 
adaptar a motricidade às condições de circulação. 
Três opções possíveis:

-  2WD : duas rodas dianteiras motrizes
-  Lock : quatro rodas motrizes em permanência
-  Auto : seleção automática de 2 ou 4 rodas 

motrizes, consoante as condições de circulação

* Disponível mais tarde e apenas para versões com motor Diesel.





Instinto de adaptação
Os grandes espaços também estão no interior do 
Novo Renault KADJAR. Rebata, com um simples 
gesto, o banco traseiro e o encosto do banco 
do passageiro dianteiro, e terá à sua disposição 
um imenso volume de carga, ainda mais fácil de 
utilizar quando o piso do porta-bagagens está em 
posição elevada. BTT, mochilas, equipamentos 
e acessórios de caminhada, há lugar para tudo.  
O conforto dos seus passageiros está assegurado, 
com grandes porta-bebidas à frente, arejadores 
de ar condicionado e entradas USB atrás*, para 
uma experiência de viagem inovadora. Quanto  
a si, bem instalado no seu banco aquecido* com 
comprimento do assento regulável e apoio de braço 
deslizante, está pronto a desfrutar dos percursos 
mais exigentes. Sim à aventura, mas com tudo  
o que é preciso para a viver em pleno!

* de série ou em opção consoante o nível de equipamento



O mundo ao alcance 
da mão
Integrado na nova consola central, o ecrã tátil de 7’’ 
do sistema multimédia R-LINK 2 é particularmente 
ergonómico e intuitivo.
Conectado, o R-LINK 2 permite-lhe aceder a uma 
vasta oferta de serviços. Com o Android AutoTM* e 
o Apple CarPlayTM*, aceda facilmente às aplicações 
do seu smartphone compatíveis com a situação 
de condução, diretamente no ecrã.
O R-LINK 2 otimiza a vida a bordo e convida-o 
a descobrir uma experiência multimédia fluida, 
simples e personalizada.

Para mais informações, consulte www.renault-multimedia.com
* de série consoante o nível de equipamento
Android AutoTM é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlayTM é uma marca da Apple Inc.







Trajetórias 
controladas
Para que cada uma das suas aventuras seja tão 
controlada quanto possível, 2 câmaras, 12 sensores 
e um radar estão sempre vigilantes durante as 
suas deslocações. Transpõe uma linha contínua ou 
descontínua sem acionar o pisca-pisca? O alerta 
de saída involuntária de via* convida-o a corrigir a 
sua trajetória. Ultrapassa a velocidade autorizada 
indicada pela sinalização? O alerta de excesso de 
velocidade* avisa-o. Quer estacionar entre dois 
veículos? O Easy Park Assist* assume o comando 
e realiza as manobras sozinho. A bordo do seu 
Novo Renault KADJAR, viva uma experiência de 
condução cada vez mais tranquila.

* de série ou em opção consoante o nível de equipamento



Sensações fortes
Todos os horizontes estão abertos. Focado no 
desempenho e no prazer de condução, o novo 
motor a gasolina TCe 160 FAP turbocomprimido 
é muito reativo e oferece excelentes acelerações 
em todos os regimes. Com 160 cv de potência, está 
disponível com caixa manual de 6 velocidades ou 
automática de dupla embraiagem e 7 velocidades. 
Na versão de 140 cv, o motor TCe 140 FAP, também 
disponível com caixa manual de 6 velocidades ou 
automática de dupla embraiagem e 7 velocidades, 
combina conforto e prazer de condução.  
Permite-lhe desfrutar plenamente do seu Novo 
Renault KADJAR, sem comprometer o consumo.
Por sua vez, o motor Blue dCi 115 dispõe da função 
overboost, que oferece maior potência e binário 
à aceleração; ideal para enfrentar os percursos 
difíceis.
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CARLAB Chromo zone

Azul Iron (TE)

Vermelho Flamme (TE) Azul Cosmos (TE)

Verde Oural (TE)

TE: pintura metalizada. OV: opaca envernizada. Fotografias não contratuais.



Branco Glaciar (OV)

Cinzento Highland (TE)Branco Nacarado (TE)

Preto Estrela (TE)Cinzento Titanium (TE)



CARLAB Atelier criativo

Segurança e sistemas de ajudas à condução
ABS+AFU

Conforto Multimédia

Design exterior

Design interior

Opções

ZEN



Segurança e sistemas de ajudas à condução

Conforto

Multimédia
TM

TM

®

Design exterior

Design interior

Opções
TM

TM

INTENS (ZEN+)



CARLAB Atelier criativo

Multimédia
®

Design exterior

Design interior

Conforto

Opções

BLACK EDITION (INTENS+)



CARLAB Estofos

Estofos em tecido

Estofos em TEP/tecido Estofos em couro claro

Estofos em couro escuro

Estofos em Alcantara com pespontos vermelhos



CARLAB Jantes

Jantes em liga leve 19” Classic Yohan

Jantes em liga leve 17” Aquilla Jantes em liga leve 18” Fleuron

Jantes em liga leve 19” Bandana



CARLAB Dimensões



CARLAB Equipamentos e opções

ZEN INTENS BLACK EDITION

SEGURANÇA E SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
ABS com sistema de travagem de urgência
Airbags cortinas laterais
Airbags dianteiros de condutor e passageiro adaptivos (airbag do passageiro desconnectável)
Alerta de ângulo morto - * *
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
Trancamento automático das portas em andamento

CONDUÇÃO
Câmara de marcha-atrás (inclui sistema de ajuda ao estacionamento) - ¤ ¤
Easy Park Assist - ¤ ¤
Ecrã TFT a cores de 7”
Faróis de nevoeiro com iluminação em curva -
Faróis de nevoeiro LED com iluminação em curva - *
Faróis LED Pure Vision - *
Grip control ¤ - -
Indicador de mudança de velocidades
Modo ECO
Regulador e limitador de velocidade
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro -
Sistema de ajuda ao estacionamento lateral - * *
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ¤
Travão de estacionamento assistido

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Antena Shark -
Badge "Black Edition" - -
Barras de tejadilho longitudinais ¤
Faróis diurnos LED
Grelha dianteira cromada -
Jantes em liga leve 17” - -
Jantes em liga leve 18” - ¤ -
Jantes em liga leve 19” Intens - -
Jantes em liga leve 19” Black Edition - -
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤
Pintura metalizada especial ¤ ¤ ¤
Pintura opaca ¤ ¤ ¤
Puxadores das portas na cor da carroçaria
Retrovisores exteriores na cor da carroçaria -
Retrovisores exteriores em preto brilhante - -
Vidros traseiros sobreescurecidos -



ZEN INTENS BLACK EDITION

DESIGN INTERIOR
Estofos em tecido - -
Estofos em TEP/tecido - -
Estofos em couro** escuro - ¤ -
Estofos em couro** claro - ¤ -
Estofos em Alcântara com pespontos vermelhos - -
Iluminação no habitáculo -
Punho da alavanca de velocidades em couro**
Volante TEP ajustável em altura e profundidade - -
Volante em couro** ajustável em altura e profundidade - -
Volante em couro** Premium e pespontos vermelhos ajustável em altura e profundidade - -

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
Apoio de braços central dianteiro com arrumação
Apoios de cabeça ajustáveis em altura
Ar condicionado automático bi-zone -
Ar condicionado manual - -
Arejadores nos lugares traseiros -
Cartão Renault maõs-livres de acesso e arranque
Câmara de marcha-atrás - ¤ ¤
Comutação automática das luzes de estrada / cruzamento -
Elevadores de vidros elétricos dianteiros e traseiros com função impulsional
Luzes de leitura dianteira e traseira
Retrovisor interior electrocromático -
Retrovisores exteriores elétricos com sistema de desembaciamento
Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
Sensores de chuva e luminosidade -
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - ¤
Teto panorâmico em vidro fixo - -
Tomadas de 12V à frente

MODULARIDADE
Bagageira compartimentável
Banco do condutor com regulação em altura e lombar
Banco do condutor ajustável elétricamente - ¤
Banco do passageiro com regulação em altura e rebatimento -
Bancos dianteiros com regulação do comprimento -
Bancos traseiros com rebatimento 60/40 - -
Bancos transeiros com rebatimento 60/40 Full Flat Floor com funcionalidade Easy Break -
Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros

MULTIMÉDIA
Compatibilidade Android AutoTM e Apple CarPlayTM -
R-LINK 2: sistema multimédia conetado com ecrã tátil de 7” de alta resolução, sistema de navegação com cartografia da Europa, 
reconhecimento de voz, Bluetooth®, gestão centralizada de várias funções do veículo, serviços conetados -

Rádio Bluetooth®, CD MP3 - -
Sistema de som Premium BOSE® - -

PACKS
Pack Safety (Alerta de ângulo morto + Sistema de ajuda ao estacionamento lateral + AEBS interurbain) - ¤ ¤
Pack Full LED (Faróis LED Pure Vision + Faróis nevoeiro LED) - ¤

= série ; ¤ = opção ; * = pack ; - = 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.



CARLAB Acessórios

1.



1. Reforce a natureza ousada do seu SUV, equipando-o 
com jantes de 18” em Cinza Gun Metal com centro de 
roda em Azul Iron , proteção das cavas de roda, capas 
de retrovisores cromadas ou acetinadas… Desfrute 
em pleno das suas escapadelas em qualquer terreno!

2. Reboque um atrelado, com toda a simplicidade, graças 
ao gancho de reboque retrátil. Quando não está a 
ser utilizado, não afeta o design do seu novo Renault 
KADJAR, tornando-se invisível em apenas alguns 
segundos. (Gancho de reboque desmontável sem 
ferramenta e pescoço de cisne também disponíveis).

3. Para preservar tudo o que está a transportar, quaisquer 
que sejam as condições exteriores, existe a proteção 
de bagageira Easyflex. Modulável, antiderrapante e 
impermeável, cobre todo o espaço de carga. E, para 
proteger o seu habitáculo, há toda uma gama de tapetes 
em têxtil ou borracha.

4 e 5. Pode ir de fim de semana sem renunciar ao que 
torna a vida diária mais agradável: uma mesa de apoio 
amovível que permite transportar a sua garrafa ou 
mesmo um carregador de smartphone por indução, 
para se manter conectado qualquer que seja a duração 
da viagem.

2.

4.

3.

5.



CARLAB Qualidade

Qualidade que se sente
Porque nada é mais importante que o volante,  
os nossos couros pleine fleur são trabalhados em 
conjunto com os nossos clientes durante rigorosos 
testes. Para um toque mais suave e agradável.

Qualidade que se ouve
Os nossos botões de comando são resultado de um 
misto de tecnologia e de um trabalho de afinação 
multissensorial: visão, tato, audição. Para uma 
maior precisão na perceção das ações.

Veículos criados para durar
O Novo Kadjar dispõe de verdadeiras capacidades fora de estrada, rigorosamente comprovadas. Para além do banco de ensaios, o veículo foi 
submetido a numerosos testes :

Qualidade que se vê
Aos trabalhos de design relativos à forma da 

e o fabrico de materiais concebidos para criar uma 

« Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição pela nossa rede, passando pelo fabrico,  
é a busca pela qualidade que nos guia. » - Laurens van den Acker - Diretor de Design Industrial - Grupo Renault



CARLAB Serviços

Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e sem perder 

contratos de manutenção, seguros e assistência, programa 

rápidas e adaptadas às suas necessidades.

Os seus primeiros passos

Serviços Renault, 100% coberto

momento.

MY Renault, parceiro do dia a dia

Serviços Renault, manutenção sem preocupações

necessidades.

Acessórios, o seu Renault à sua medida
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que necessita 
para tornar o seu veículo ainda mais atrativo, mais prático, mais 

A Renault ao seu lado





Feel comfortable on any adventure
Novo Renault KADJAR



Prolongue a experiência Renault Kadjar
em www.renault.pt

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se 
o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o 
país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas 
na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer 
meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
Renault recomenda

    Crédito fotos: U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Gett y Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce – Impresso na UE – Janeiro 2019.
RENAULT PORTUGAL S.A. Lagoas Park - Edifício 4 - Apartado 101 2740-267 Porto Salvo Telefone : 0806 00 20 20.
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