Renault Ziemas Piedāvājums!

KADJAR INTENS ID-194071
Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) - 22 117*

KADJAR INTENS ID-957364
Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) - 22 898*

Pilnā cena ar PVN (EUR) - 25 436
Ieguvums (EUR) - 3 319

TEHNISKIE DATI
VIRSBŪVE
Krāsa
VERSIJA
MOTORS
Transmisija
Motora tilpums
Jauda
Griezes moments
DEGVIELAS TIPS UN PATĒRIŅŠ
Degvielas tips
Paātrinājums 0 - 100 km/h
Maksimālais ātrums
Degvielas patēriņš pilsētā (pēc NEDC)
Degvielas patēriņš ārpilsētā (pēc NEDC)
Vidējais degvielas patēriņš (pēc NEDC)
CO2 emisija (pēc NEDC)

Pilnā cena ar PVN (EUR) - 26 041
Ieguvums (EUR) - 3 143

TEHNISKIE DATI
SUV
kāpu bēša
INTENS
1,5 dCi 81kW/110ZS 6-p. EDC aut.
6-pakāpju EDC Automāts
1461 cm³
81/110 kW/ZS
250 Nm pie 1750 apgr./min
dīzeļdegviela
11.7 s
181 km/h
3,8 / 4,0 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
99/103 g/km

VIRSBŪVE
Krāsa
VERSIJA
MOTORS
Transmisija
Motora tilpums
Jauda
Griezes moments
DEGVIELAS TIPS UN PATĒRIŅŠ
Degvielas tips
Paātrinājums 0 - 100 km/h
Maksimālais ātrums
Degvielas patēriņš pilsētā (pēc NEDC)
Degvielas patēriņš ārpilsētā (pēc NEDC)
Vidējais degvielas patēriņš (pēc NEDC)
CO2 emisija (pēc NEDC)

SUV
kosmoszila
INTENS
1,5 dCi 81kW/110ZS 6-p. EDC aut.
6-pakāpju EDC Automāts
1461 cm³
81/110 kW/ZS
250 Nm pie 1750 apgr./min
dīzeļdegviela
11.7 s
181 km/h
3,8 / 4,0 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
99/103 g/km

PAMATA APRĪKOJUMS INTENS (abiem modeļiem ID -194071 un ID - 957364)
• ABS + AFU + ESC
• Riepu spiediena brīdinājuma sistēma
• 6 drošības spilveni
• ISOFIX sistēma sānu aizmugures sēdekļos
• 3 punktu drošības jostas priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
• Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
• Automātiska stāvbremze, elektromehāniska
• Centrālā atslēga ar tālvadību
• Signalizācijas priekšinstalācija
• Galvas atbalsti priekšējos un aizmugurējos sēdekļos
• Brīvroku atslēga
• Joslu pārkāpšanas brīdinājums(LDW)
• Ātruma pārsniegšanas brīdinājuma signāls ar ceļazīmju atpazīšanas sistēmu
(OSP / TSR)
• Dienasgaismas ar LED diodēm
• Sānu aizsardzības moldingi ar hromētiem ieliktņiem
• Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
• Priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne nolokāma
• Aizmugurējā sēdekļa atzveltne sadalās proporcijās 1/3-2/3
• Priekšējie un aizmugurējie šasijas pārsegi tumša metāla pelēkā krāsā
• R-LINK 2 MULTIMEDIJU sistēma ar 7 collu skārienekrānu, navigāciju +
Eiropas kartes paplašināta versija + piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem

• Saderība ar Android Auto un Carplay
• Stūres pastiprinātājs
• Displejs - digitālais spidometrs (TFT ekrāns 7'')
• Priekšējie un aizmugurējie sānu logi elektriski regulējami
• Stūres kolonna ar regulējamu augstumu un dziļumu
• Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana, manuāla jostas vietas regulēšana,
kabatas iemontētas priekšējo sēdekļu atveltņu aizmugurē
• Miglas lukturi ar pagriezienu funkciju
• Divu zonu klimata kontrole
• Priekšējā un aizmugurējā parkošanās palīgsistēma
• Vējstikla tīrītāji ar maināmu ātruma regulēšanu, gaismas un lietus sensors
• Ar ādu apvilkts stūres rats un pārnesumu pārslēga svira
• Saulessargs ar spoguli un apgaismojumu
• Centrālā konsole ar roku balstu un glabāšanas nodalījumu
• Elektriski nolokāmie sānu spoguļi,apsildāmi ar gaismas signālu
• Ārējās durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
• Jumta stieņi
• Tonēti aizmugurējie logi (aptumšoti)
• Uzlikas priekšējo durvju sliekšņiem
• 17" vieglmetāla diski, AQUILA

PAPILDU APRĪKOJUMS

PAPILDU APRĪKOJUMS

• Metāliska krāsa
• Pagaidu rezerves ritenis
• WINTER PLUS pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi + priekšējo lukturu
mazgātāji + apsildāms vējstikls

• Metāliska krāsa
• Pagaidu rezerves ritenis
• WINTER PLUS pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi + priekšējo lukturu
mazgātāji + apsildāms vējstikls
• EASY PARKING PREMIUM pakete: "Easy Park Assist" parkošanās sistēma + parkošanās sensori:
aizmugurē / priekšā /sānos + atpakaļgaitas kamera + aklās zonas brīdināšanas sistēma ( (BSW)

*Garantija 5 gadi vai 100 000 km un dāvanā ziemas riepu komplekts.
Renault līzinga aizņēmuma likme: 1,8 % + Euribor.

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959
Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350
IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667 Tehauto Venta SIA, Zvaigžņu iela 45a, Ventspils, t. 63626171

www.renaultlatvija.lv

Renault Ziemas Piedāvājums!

KADJAR LIMITED ID-030231
Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) - 21 465*

KADJAR LIMITED ID-194092
Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) - 23 615*
Pilnā cena ar PVN (EUR) - 27 102

Pilnā cena ar PVN (EUR) - 24 679

Ieguvums (EUR) - 3 487

Ieguvums (EUR) - 3 214

TEHNISKIE DATI
VIRSBŪVE:
Krāsa:
VERSIJA:
MOTORS
Transmisija
Motora tilpums
Jauda
Griezes moments
DEGVIELAS TIPS UN PATĒRIŅŠ
Degvielas tips
Paātrinājums 0 - 100 km/h
Maksimālais ātrums
Degvielas patēriņš pilsētā (pēc NEDC)
Degvielas patēriņš ārpilsētā (pēc NEDC)
Vidējais degvielas patēriņš (pēc NEDC)
CO2 emisija (pēc NEDC)

TEHNISKIE DATI
SUV
uguns sarkana
LIMITED
1,5 dCi 81kW/110ZS 6-p. EDC aut.
6-pakāpju EDC Automāts
1461 cm³
81/110 kW/ZS
250 Nm pie 1750 apgr./min
dīzeļdegviela
11.7 s
181 km/h
3,8 / 4,0 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
99/103 g/km

VIRSBŪVE:
Krāsa:
VERSIJA:
MOTORS
Transmisija
Motora tilpums
Jauda
Griezes moments
DEGVIELAS TIPS UN PATĒRIŅŠ
Degvielas tips
Paātrinājums 0 - 100 km/h
Maksimālais ātrums
Degvielas patēriņš pilsētā (pēc NEDC)
Degvielas patēriņš ārpilsētā (pēc NEDC)
Vidējais degvielas patēriņš (pēc NEDC)
CO2 emisija (pēc NEDC)

SUV
alpu balta
LIMITED
1,5 dCi 81kW/110ZS 6-p. EDC aut.
6-pakāpju EDC Automāts
1461 cm³
81/110 kW/ZS
250 Nm pie 1750 apgr./min
dīzeļdegviela
11.7 s
181 km/h
3,8 / 4,0 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
3,8 / 3,9 l/100km
99/103 g/km

PAMATA APRĪKOJUMS LIMITED (abiem modeļiem ID - 030231 un ID - 194092)
• ABS + AFU + ESC
• Riepu spiediena brīdinājuma sistēma
• 6 drošības spilveni
• ISOFIX sistēma sānu aizmugures sēdekļos
• 3 punktu drošības jostas priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
• Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
• Centrālā atslēga ar tālvadību
• Signalizācijas priekšinstalācija
• Galvas atbalsti priekšējos un aizmugurējos sēdekļos
• Brīvroku atslēga
• Dienasgaismas ar LED diodēm
• Sānu aizsardzības moldingi ar hromētiem ieliktņiem
• Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
• Priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne nolokāma
• Aizmugurējā sēdekļa atzveltne sadalās proporcijās 1/3-2/3
• Priekšējie un aizmugurējie šasijas pārsegi melnā krāsā
• Digitālais radio tīkls (DAB) ar BLUETOOTH®, USB/ligzda, 7" skārienekrāns, ar navigāciju

• Stūres pastiprinātājs
• Displejs - digitālais spidometrs (TFT ekrāns 7'')
• Priekšējie un aizmugurējie sānu logi elektriski regulējami
• Stūres kolonna ar regulējamu augstumu un dziļumu
• Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana, manuāla jostas vietas regulēšana,
kabatas iemontētas priekšējo sēdekļu atveltņu aizmugurē
• Uzlikas priekšējo durvju sliekšņiem
• Divu zonu klimata kontrole
• Priekšējā un aizmugurējā parkošanās palīgsistēma
• Vējstikla tīrītāji ar maināmu ātruma regulēšanu, gaismas un lietus sensors
• Ar ādu apvilkts stūres rats un pārnesumu pārslēga svira
• Centrālā konsole ar roku balstu un glabāšanas nodalījumu
• Elektriski nolokāmie sānu spoguļi, apsildāmi
• Ārējās durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
• Jumta stieņi
• Tonēti aizmugures logi
• 17" vieglmetāla diski

PAPILDU APRĪKOJUMS

PAPILDU APRĪKOJUMS

• Metāliska krāsa
• Pagaidu rezerves ritenis
• WINTER PLUS pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi + priekšējo lukturu
mazgātāji + apsildāms vējstikls
• EASY PARKING PREMIUM pakete: "Easy Park Assist" parkošanās sistēma + parkošanās sensori:
aizmugurē / priekšā /sānos + atpakaļgaitas kamera + aklās zonas brīdināšanas sistēma (BSW)

• Pagaidu rezerves ritenis
• WINTER PLUS pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi + priekšējo lukturu
mazgātāji + apsildāms vējstikls
• EASY PARKING PREMIUM pakete: "Easy Park Assist" parkošanās sistēma + parkošanās
sensori: aizmugurē / priekšā /sānos + atpakaļgaitas kamera + aklās zonas brīdināšanas
sistēma ( (BSW)

*Garantija 5 gadi vai 100 000 km un dāvanā ziemas riepu komplekts.
Renault līzinga aizņēmuma likme: 1,8 % + Euribor.

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959
Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350
IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667 Tehauto Venta SIA, Zvaigžņu iela 45a, Ventspils, t. 63626171

www.renaultlatvija.lv

Renault Ziemas Piedāvājums!

KADJAR LIMITED ID-470070
Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) - 20 333*
Pilnā cena ar PVN (EUR) - 23 367
Ieguvums (EUR) - 3 034

TEHNISKIE DATI
SUV
kāpu bēša
LIMITED
470070
1,2 TCe 96 kW/130 ZS 7-p. EDC aut.
7-pakāpju EDC Automāts
1197 cm³
96 /130 kW/ZS
205 Nm pie 2000 apgr./min

VIRSBŪVE:
Krāsa:
VERSIJA:
ID KODS:
MOTORS
Transmisija
Motora tilpums
Jauda
Griezes moments
DEGVIELAS TIPS UN PATĒRIŅŠ
Degvielas tips
Paātrinājums 0 - 100 km/h
Maksimālais ātrums
Degvielas patēriņš pilsētā (pēc NEDC)
Degvielas patēriņš ārpilsētā (pēc NEDC)
Vidējais degvielas patēriņš (pēc NEDC)
CO2 emisija (pēc NEDC)

benzīns
10.7 s
192 km/h
6,4 / 6,9 l/100km
4,9 / 5,2 l/100km
5,5 / 5,8 l/100km
125 / 134 g/km

PAMATA APRĪKOJUMS LIMITED
• ABS + AFU + ESC
• Riepu spiediena brīdinājuma sistēma
• 6 drošības spilveni
• ISOFIX sistēma sānu aizmugures sēdekļos
• 3 punktu drošības jostas priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
• Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
• Centrālā atslēga ar tālvadību
• Signalizācijas priekšinstalācija
• Galvas atbalsti priekšējos un aizmugurējos sēdekļos
• Brīvroku atslēga
• Dienasgaismas ar LED diodēm
• Sānu aizsardzības moldingi ar hromētiem ieliktņiem
• Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
• Priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne nolokāma
• Aizmugurējā sēdekļa atzveltne sadalās proporcijās 1/3-2/3
• Priekšējie un aizmugurējie šasijas pārsegi melnā krāsā
• Digitālais radio tīkls (DAB) ar BLUETOOTH®, USB/ligzda, 7" skārienekrāns, ar
navigāciju (modelim ID - 470070 papildaprīkojumā R-LINK2)

• Stūres pastiprinātājs
• Displejs - digitālais spidometrs (TFT ekrāns 7'')
• Priekšējie un aizmugurējie sānu logi elektriski regulējami
• Stūres kolonna ar regulējamu augstumu un dziļumu
• Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana, manuāla jostas vietas regulēšana,
kabatas iemontētas priekšējo sēdekļu atveltņu aizmugurē
• Uzlikas priekšējo durvju sliekšņiem
• Divu zonu klimata kontrole
• Priekšējā un aizmugurējā parkošanās palīgsistēma
• Vējstikla tīrītāji ar maināmu ātruma regulēšanu, gaismas un lietus sensors
• Ar ādu apvilkts stūres rats un pārnesumu pārslēga svira
• Centrālā konsole ar roku balstu un glabāšanas nodalījumu
• Elektriski nolokāmie sānu spoguļi, apsildāmi
• Ārējās durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
• Jumta stieņi
• Tonēti aizmugures logi
• 17" vieglmetāla diski

PAPILDU APRĪKOJUMS
• Metāliska krāsa
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi
• Pagaidu rezerves ritenis
• Vissezonas riepas
• Paplašinātā pretslīdēšanas sistēma (Extended Grip System)
• 17" riteņu dizains IMPULSION
• MULTIMEDIA pakete: R-LINK 2 MULTIMEDIA sistēma ar 7 collu skārienekrānu + Eiropas kartes paplašinātā versija + piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem

*Garantija 5 gadi vai 100 000 km un dāvanā ziemas riepu komplekts.
Renault līzinga aizņēmuma likme: 1,8 % + Euribor.

Piedāvājums spēkā līdz automašīnas ir pieejamas noliktavā.

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959
Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350
IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667 Tehauto Venta SIA, Zvaigžņu iela 45a, Ventspils, t. 63626171

www.renaultlatvija.lv

