Renault KADJAR

Piiratud koguses eriseeria NIGHT & DAY

Stiilsus ja
elegantsus
KADJAR Night & Day on tippklassi
crossover, mis eristub oma välimuse
ja individuaalsusega juba esimesest
pilgust. Mustad, 19" valuveljed, mille
keskel punasel taustal Renault'
logo, läikivmusta viimistlusega
küljepeeglite korpused ning
musta värvi põhjakaitsed ees ja
taga - see on ideaalne kooslus,
mis lisab kerejoontele voolavust
ja elegantsust.

Varustus

••Ökonahast elementidega nahkpolster, punaste õmblustega
••Esiistmete soojendus
••Elektriliselt reguleeritav juhiiste
••Easy Break süsteemiga 1/3 - 2/3 osas kokkuklapitav
tagaistme seljatugi
••Lauaks kokkuklapitav kõrvalistuja iste
••R-Link 2 multimeediasüsteem koos navigatsioonisüsteemi,
laiendatud Euroopa kaartide ning Bluetooth® ühenduse,
USB ja 3,5 mm audiopistikuga raadioga
••Sõiduraja kontrollsüsteem (LDW)
••Sõidukiiruse hoiatussüsteem ja liiklusmärkide

tuvastussüsteem
••Renault käed-vabad võtmekaart
••Kahetsooniline automaatne kliimaseade
••Valgus- ja vihmasensor
••Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad küljepeeglid
••Parkimisabi ees ja taga
••Full LED „Pure Vision” päevatuled
••Kurvitulede funktsiooniga udutuled
••Salongi põrandamatid
••Lävepakuliistud esiustel
••Kroomitud liistud küljeakende ümber

••Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused
••Kroomitud detailidega musta värvi kaitseliistud uste alaosas
••Musta värvi põhjakaitsed ees ja taga
••Toonitud tagumised klaasid
••Katusereelingud
••Mustade kroomelementidega 19'' musta värvi valuveljed
punasel taustal Renault' logoga

Värvid

Alpivalge*

Pärlvalge**

Plaatinahall

Titanium hall

Säravmust

Leekpunane**

                                                   * Mittemetallik värv    
** Metallik erivärv

Rohkem informatsiooni Renault KADJAR NIGHT & DAY piiratud
koguses eriseeria kohta leiad aadressilt www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale, jätab Renault endale õiguse
igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud variandid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna)
vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva väljaande
paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault eelneva kirjaliku loata.
Renault soovitab kasutada
Renault zaleca
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