
 

 

 

 

 

 

VARIKLIS TCe 160 EDC DPF 
Degalų rūšis Benzinas 
Atitinka emisijos standartą Euro 6 
Varantieji ratai 2WD 
Darbinis tūris (cm3) 1 332 
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 
Didžiausia galia kW (AG) 
esant sūk./min. 

117 (159) prie 5500 

Didžiausias sukimo momentas 
Nm esant sūk./min.  

260 prie 1750 

Degalų įpurškimo būdas Tiesioginis 
Įranga „Stop & Start“ Taip 

PAVARŲ DĖŽĖS  

Pavarų dėžės tipas Automatinė EDC 
Pavarų skaičius 7 

GREITIS  

Maksimalus greitis (km/val.) 210 
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 9,3 

DEGALŲ SĄNAUDOS, CO2 EMISIJA  

Mieste ir užmiestyje (l/100 km)  6,6 - 6,8 
CO2 emisija (g/km)  149 - 154 
Degalų bako talpa (l) 55 

BAGAŽINĖS TALPA (dm3, PAGAL VDA STANDARTĄ) 
Mažiausia / didžiausia (su reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkiniu) 472 / 1478 

KITA  

Galimas padangų dydis 215/55 R18 99V 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo sistema (EBA) ● 
Elektroninės stabilumo sistema (ESC) ● 
Įkalnę įveikti padedanti  funkcija (HSA) ● 
Padangų oro slėgio jutikliai ● 
Greičio reguliatorius-ribotuvas ● 
Prie smūgio jėgos prisitaikančios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės (keleivio išjungiama) ● 
Šoninės priekinių vietų oro pagalvės, saugančios dubenį ir krūtinės ląstą ● 
Užuolaidinės oro pagalvės ● 
Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai  ● 
Priekinės ir užpakalinės galvos atramos ● 
Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių vietų ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA  

Elektrinis kintamojo poveikio vairo stiprintuvas  ● 
Automatinis stovėjimo stabdys ● 
RENAULT laisvų rankų kortelė raktas ● 
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema (LDW) ● 
Kelio ženklų atpažinimo sistema ● 
Automatinis tolimųjų šviesų perjungimas į artimąsias šviesas ● 
Užpakaliniai atstumo jutikliai ● 
Priekiniai atstumo jutikliai ● 

MATOMUMAS - APŠVIETIMAS  

Priekiniai halogeniniai žibintai ● 
Žemę apšviečiančios lemputės šoniniuose veidrodėliuose ● 
LED posūkio žibintai priekyje ir gale ● 
Priekiniai LED PURE VISION žibintai, LED priekiniai rūko žibintai ĮSK 
LED dienos šviesų žibintai ● 
Rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija ● 
Kintamojo dažnio priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliu ● 
Salono veidrodis su nakties ir dienos režimais ● 
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis ● 

RENAULT KADJAR INTENS  

1,3 TCE 160 AG, 7 pavarų automatinė greičių 

dėžė. Metalik spalva GNE 



 

 

PATOGUMAS  

Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius su ortakiais galinėms vietoms ● 
Elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai ● 
Elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai, vairuotojo su "ONE TOUCH" funkcija ● 
Oda aptrauktas / reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis ● / ● 
2 USB Jungtys gale ● 
12V jungtis priekyje ir gale ● 

SĖDYNĖS IR DĖTUVĖS  

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė/su reguliuojama juosmens atrama ● / ● 
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė ● 
Vairuotojo ir keleivio sėdynės apatinės dalies ilgio reguliavimas ● 
Centrinis valdymo pultas su porankiu ir dėtuve ● 
Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) ● / ● 
EASY BREAK sistema, vienu judesiu nulenkianti užpakalinės sėdynės atlošą ● 
Nulenkiamas ir staleliu paverčiamas priekinės keleivio sėdynės atlošas ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA  

Multimedijos įranga R-Link 2 su navigacijos prietaisu, išplėstu Europos žemėlapiu, 
Bluetooth®, USB ir garso įrangos jungtimis, prieiga prie interaktyvių paslaugų, integruota 
antena 

● 

Apple CarPlay, Android Auto suderinamumas ● 

VIDAUS APDAILA  

Grafito spalvos salonas ● 
Foninis centrinės daiktadėžės apšvietimas ● 
Medžiaginiai apmušalai su ekologiškos dirbtinės odos elementais ● 
Chromuotos priekinių durų slenksčių juostos ● 

IŠORĖS APDAILA  

Kėbulo spalvos durų rankenos ● 
kėbulo spalvos spalvos šoniniai veidrodėliai  ● 
Chromuoti šoninių langų apvadai ● 
Juodos / grafito spalvos priekinio ir užpakalinio buferių intarpai - / ● 
Juodos spalvos šoninės durų apsaugos juostos / su chromo intarpais ● / ● 
Tamsinti užpakaliniai langai ● 
Stogo laikikliai ● 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai. Dizainas "Fleuron" ● 
Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys ● 
Atsarginis ratas (nebus reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinio) ĮSK 
Metalizuojamieji dažai (GNE – Juoda) ĮSK 

ĮRANGOS PAKETAI  

Įrangos paketas TECHNO PREMIUM: aktyvioji avarinio stabdymo sistema (AEBS ), + EASY 
PARK ASSIST sistema, priekiniai / užpakaliniai / šoniniai atstumo jutikliai ir nematomos 
zonos stebėjimo sistema (BSW) 

ĮSK 

Įrangos paketas WINTER: priekinių žibintų purkštukai, šildomos priekinės sėdynės, šildomas 
priekinis langas, (ZEN komplektacijoje tik kartu su Saugaus kelio ir Clim įrangos paketais) 

ĮSK 

Automobiliui suteikiama 5 metų arba 100.000 km gamintojo garantija 

Kainoraštinė Renault Kadjar, 1,3 FAP 160 AG, kaina – 28.435 Eur su PVM 

Speciali automobilio kaina 25.023 Eur su PVM 
 
PAPILDOMA ĮRANGA MONTUOJAMA LIETUVOJE (neįskaičiuota į kainą) 
- Aukštos kokybės originalūs guminiai kilimėliai - 55 Eur 

- Avarinis komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė) - 30 Eur 

Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas  
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 
110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 
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