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Kangoo, yaklașık 15 yıldan beri sınıfının zirvesinde yer alıyor. Tabii ki haklı gerekçelerle. Yenilikçi 

minivan konseptinin öncüsü Kangoo, huzur ve güven içinde yolculuklar yapmanın ve otomobilde 

günlük yașamı sürdürmenin yepyeni bir yolunu buldu. Temelde aileye yönelik, doğası gereği paylașımcı, 

pratik ve akılcı bir yașam alanını keșfetti. 

Kangoo, günümüzde de güven veren yaratıcı yeniliklerine devam ediyor. Çoğunlukla taklit edildi, 

buna rağmen güvenli ulașım biçiminin yolunu çizen, birlikte yolculuklar yapma olgusuna yeni bir 

bakıș getiren, orijinallik alanında yeni referanslar olușturan yine hep o oldu.

Yeni Kangoo Extrem versiyonunda, Renault R-Link multimedya sistemi, yokușta kalkıș yardımı, Extended Grip çekiș sistemi 

gibi sunulan yeniliklerin listesi uzun. Kangoo, modülerliği, erișilebilirliği, çok yönlü iç mekanı ve çok sayıda saklama alanları 

ile sınıfında referans olmaya devam ediyor. 

Kangoo yeni ön yüzü, büyütülen logosu, modern görünüșü ile șimdi her zamankinden daha çok zamanına ayak uyduruyor 

ve algılanan kalite, enerji verimliği ve teknoloji konularında daha da ileri gidiyor.

Birçok yönden göz alıcı, «Made in France»* etiketiyle gurur duyan Yeni Kangoo, gerçek orijinalliğin görünüște değil özde 

olduğunu anlamıș olanları mutlu edecek șekilde farklı versiyonlarla tüketicinin beğenisine sunuluyor.

* Yeni Kangoo, sadece Fransa’nın kuzeyindeki Maubege fabrikasında üretilmektedir.

FRÉDÉRIC BROQUA, KANGOO PROGRAMI DİREKTÖRÜ
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15 YILDAN BERİ ORİJİNALLİĞİNİ KORUYAN RENAULT KANGOO TÜKENMEYEN YETENEKLERİYLE 
KENDİNİ YENİDEN YARATTI: YENİ TASARIM, DAHA DIȘA VURUMCU RENAULT KİMLİĞİ, DAHA KAPSAMLI 
DONANIMLAR. HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA PRATİK VE MODÜLER YENİ RENAULT KANGOO 
HERKESİN GÜNLÜK YAȘAMINI KOLAYLAȘTIRIYOR VE TÜM AİLENİN DAHA KEYİFLİ HAFTA SONLARI 
GEÇİRMESİNE OLANAK VERİYOR !

YENİ VE

YİNE ORİJİNAL



1.

4.

3.

1. Maceracı görünümü, koyu metal detayları, 15” alașımlı jantları ve özel logosu ile ilk bakıșta tanınan Extrem versiyonu, Kangoo’ya modern bir hava katıyor. 2. 

Logo, Renault markasının yeni marka kimliğini daha iyi ortaya koymak için parlak siyah bir fon üzerinde öne çıkıyor. 3. Arka koltuk, ön yolcu koltuğu ile birlikte 

2,5 metrelik yükleme uzunluğu sunan düz bir zemin olușturacak șekilde tek bir hareketle ve kolayca katlanıyor. 4. Eșya yerleștirme gözleri. Her zamanki gibi akılcı 

ve pratik Kangoo kabininde çok sayıda saklama alanı bulunduruyor. Örneğin bagaj tableti, bagaj hacmini paylaștırmak için yarı yükseklikte konumlanabiliyor. 

2.

HER
AÇIDAN
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YOLCULUKLARINIZI KOLAYLAȘTIRMAK İÇİN YENİ DONANIMLARI, ARAÇ İÇİ ENTEGRE TEKNOLOJİLERİ 
VE EN DÜȘÜK TÜKETİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ İLE HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE.

YENİLİKLERE
YER AÇIN



1. dCi 90 dizel motor, Kangoo’nun sınıfının en iyileri arasında yer almasını sağlayan 4,6/100 km* yakıt tüketimi ve 130 g/km CO2* emisyonu (karma parkurda) 

ile rekor performanslar sergiliyor. 2. Yeni radyo gamı. Eller serbest modda telefon etmenizi ve mobil multimedya içeriklerinizden yararlanmanızı sağlamak 

amacıyla Bluetooth® ve MP3 & USB bağlantıları ile eksiksiz șekilde donatıldı. 3. Renault R-Link. Renault’un multimedya sistemi sizi seyahatlarınızde etkin bir 

șekilde yönlendiriyor ve İnternet bağlantılı hizmetler sunuyor. 4. Grip kontrol sistemi & Yokușta kalkıș yardımı. Dinamik yörünge kontrolü ile eșleșen bu 2 

fonksiyon en zorlu sürüș koșullarında size yardımcı oluyor (çamurlu kaygan zeminlerde veya rampada).

* Șehir dıșında

4.

DCI 90&110
DİZEL MOTORLAR

2.

3.

1.
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O
rijinal, samimi, rahat, Yeni Kangoo’yu en iyi tanımlayan birkaç sıfat. Her zaman 

olduğu gibi. Hayal gücü adı verilen ve yeni çözümler, yeni fikirler ve yeni ilerlemeler 

sağlayan o küçük șey de cabası. Daha pratik, daha konforlu, daha kapsamlı, Yeni 

Kangoo dünyayı yeniden keșfetme iddiasında değil. Ancak sadece geliștirme niyetinde. 

Bunu bașarmak için de gerekeni yapıyor. Etkileyici iç hacmi, göz açıp kapayıncaya kadar 

elde edilen düz yükleme alanı ile șașırtıcı modülerliği, konforlu koltukları ve sürgülü geniș 

yan kapıları, seyahatleri daha keyifli bir hale getiriyor. Çocuklar asla yanılmazlar: Kangoo’da, 

nefes alıyorlar. Daha iyisi, eğleniyorlar! Kabinin dört köșesine dağılmıș olan çok sayıda eșya 

yerleștirme alanı ile saklambaç oynuyorlar; siz üstün çekiș kontrolü sayesinde bildik yolların 

dıșına güvenle çıkıyor, maceralar yașıyorsunuz.

ORİJİNAL
VERSİYON
OTANTİK, SADE, RAHAT ȘEKİLDE YAȘAMAK, ÖNCELİKLERİNİ 
DOĞRU BELİRLİYEBİLMEK, AKILLI VE SORUMLU SEÇİMLER 
YAPMAK, TEMEL ÖZELLİKLER KONUSUNDA ÖDÜN 
VERMEMEK VE ELBETTE TAKLİTLERİ YERİNE ORİJİNALİ 
TERCİH ETMEKTİR...







Maceraperest gezginleri tașımaya hazır 

Kangoo extrem alıșılmıș yollardan 

rahatça ve canlılıkla çıkıyor. Sağlam ön 

tamponuna koyu metal giydirmelerine, 

port-bagaja dönüștürülebilen tavan 

barlarına, koyu renkli camlarına ve 

elbette 15” alașımlı jantlarına bakın... 

Saygı uyandırıyor değil mi ! 





Gösterilen versiyon
Türkiye ürün gamında
bulunmamaktadır.



RENAULT KANGOO
YAKIN PLAN
RENAULT KANGOO’NUN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ ADETA 
KİȘİLİĞİNİ YANSITIYOR. SİZ DE DAHA YAKINDAN GÖZ ATIN: 
ENERJİK VE EKONOMİK, ESNEK VE DUYARLI, SAKİN VE 
GÜVENLİ…
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GÜÇ VE

KONTROL

FORMULA 1® DEN SERİ ÜRETİME

Renault’ ta teknolojik inovasyon, çalıșanların tutkularından 

besleniyor. Renault Sport F1® Teknik Direktörü Rob White, 

ekibi ile birlikte Formula 1® takımlarının dörtte birini donatan 

Renault motorlarını tasarlıyor: 35 yılı așkın süredir kazanan 

motorlar, 11 dünya șampiyonluğu! 

Seri üretilen araçlar için, yeni motor gamını ekibi ile birlikte 

Renault Motor Mühendisliği Direktörü Gaspar Gascon 

geliștiriyor.

Aralarında bir bağlantı yok mu? Tam tersine, günlük 

hayatlarında, Rob ve Gaspar devamlı temas halindeler, 

görüș alıșverișinde bulunuyorlar, yeni fikirler geliștiriyorlar, 

her biri diğerinin deneyim ve bilgi birikiminden yararlanıyor.

Amaç, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarını %35 azaltmak, 

zorlu koșullarda araçların sağlamlığını test etmek ve Renault 

kullanmanın keyfini en yüksek seviyeye tașımak.

İnovasyon tutkunu iki mühendislik ekibi güçlerini 

birleștirdiğinde ve tecrübelerini paylaștığında, dünyanın en 

iyileri arasındaki motorları yaratma dinamiği iki katına çıkıyor.



PERFORMANSLI, EKONOMİK, DİZEL VE BENZİNLİ RENAULT MOTORLARI EN İLERİ TEKNOLOJİK 
GELİȘMELERDEN YARARLANIYOR. BÖYLELİKLE REKOR YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYON SEVİYELERİNE 
ERİȘİYOR !

TASARRUFTA DAHA ÖTESİ

Canlı ivmelenmeler, dinamik tepkiler, tüm motor devirlerinde esneklik... Bunlara 

paralel olarak motorların kullanım maliyetleri düșüș gösteriyor. Sadece 4.5 / 100 

km (șehir dıșı) yakıt tüketimi sayesinde yakıt masrafınız azalıyor.
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Özenli Yeni Kangoo, öncülerinin bașarısını sağlayan formülü aynen korudu: Cömert 

yükleme kapasitesi, kabine kolay erișim (giriș ve yükleme), sürgülü ve eğimi 

ayarlanabilen bağımsız koltuklar. Kangoo, modülerliği bir cazibe argümanı haline 

getirdi.

SAYISIZ SAKLAMA ALANI

- A4 dokümanların ve / veya bir diz üstü bilgisayarın saklanmasını sağlayan akıllı 

saklama bölmesinden tavan rafına, torpido gözünden, kapı ceplerine ve orta 

kolçağa kadar, ön bölüm çok sayıda saklama alanı sunuyor. 

- Arkada, yolcular ön koltukların arkasındaki açılır kapanır tabletlerden yararlanıyor.

PRATİK VE KONFORLU FİKİRLER

- Alçak ve düz eșiği ile bagajın yüklenmesi çok kolay.

- Yükünüzü daha iyi düzenlemek veya tașınan eșyaları birbirinden ayırmak ve böylelikle 

onları daha iyi korumak amacıyla bagaj tabletinin konumunu değiștirebilirsiniz.

- 1/3-2/3 arka banket ve ön yolcu koltuğu (yolcu tarafında) düz bir zemin olușturacak 

șekilde katlanıyor.

- Elektrikli arka camlar *yolculara daha fazla konfor sağlıyor ve sürücü tarafından 

deaktive edilebiliyor.

- Otomatik klima *sıcaklık ve havalandırmanın otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor.

- Yenilikçi ve özel tavan barları, ek ekipman gerektirmeden tavan portbagajına 

dönüșüyor.

* Extrem ile Standart.

YENİ KANGOO HERKESİN YAȘAM TARZINA UYUM 
SAĞLIYOR. FERAH, PRATİK KABİNİ YOLCULARI, 
BAGAJLARINI VEYA YÜKLERİ RAHATÇA VE KONFORLU 
OLARAK AKILLICA TAȘIMAK İÇİN - KELİMENİN TAM 
ANLAMIYLA - TÜM İSTEKLERİNİZE KATLANIYOR.

PRATİK
ZEKA



* Extrem versiyonunda opsiyon olarak sunulur.
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İNTERNET BAĞLANTILI 
SEYAHAT

RENAULT R-LINK* İLE

ÖN KONSOLA ENTEGRE İNTERNET BAĞLANTILI MULTİMEDYA SİSTEMİ RENAULT R-LİNK*, ON-LINE 
OLARAK ÇOK SAYIDA BİLGİYE ERİȘİM SAĞLIYOR. NAVİGASYON, TELEFON, MULTİMEDYA, UYGULAMALAR... 
VE HATTA ONUNLA KONUȘMAK İSTERSENİZ, BU DA MÜMKÜN !

İNOVASYON



3.1. 2.

6.5.4.

4. Araç bilgileri. Driving eco2’nin eğlenceli rehberliği sayesinde yakıt tüketiminizi azaltın. Yolculuklarınızın değerlendirmesini yapın ve kișisel akıllı tavsiyeleri 

inceleyin. 5. Hizmetler. Önceden yüklenmiș uygulamaları kullanın (e-posta, R-Link Tweet, Renault Yardım, hava durumu...). Renault sitesinde hesabınızı olușturun, 

haritaları, yazılım güncellemelerini indirmek için R-Link store mağazasına ulașın... Ve aynı zamanda Renault R-Link eğitim programlarını görüntüleyin. 6. Sistem. 

Renault R-Link ayarlarını (dil, saat, sesler vb.) tercihleriniz doğrultusunda kolaylıkla uyarlayın.

1 . Kișiselleștirilebilir ana sayfalı 17“ ekran. Radyo panelindeki buton veya sesli kumanda (dokunmatik ekran araç dururken aktiftir) yoluyla R-Link’te çok kolay șekilde gezinin.  

2. Mobil müzik. Müziğinizi dinlemek için Bluetooth ® ile veya Renault R-Link’in USB girișinden bağlanın. 3. Telefon. Daha fazla güvenlik için, Bluetooth ® sayesinde 

eller serbest telefon edin ve bir numarayı çevirmek için veya telefon rehberinizden bir kișiyi aramak için sesli kumandayı kullanın.

Renault yenilikler yaparak 
otomobili hayatınıza 
yaklaștırıyor.

İnternete bağlı kalarak hareket edin! Renault 

R-Link ile, telefon rehberinize, müzik içeriklerinize 

ve internet uygulamalarınıza erișin! Dokunmatik 

ekran veya direksiyondaki kumandalar yoluyla 

tüm bunlar parmaklarınızın ucunda. Hatta sezgisel 

R-Link Voice* sesli kumanda sayesinde bir adresi 

yazdırabilirsiniz, telefon edebilir veya herhangi 

bir uygulamayı ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Yenilikler yaparak, araçları 
daha yașanır kılıyoruz.

Önceden yüklenmiș uygulamalardan yararlanın 

(e-posta, R-Link Tweet, Renault Yardım, hava 

tahminleri). R-Link Store ile, çok sayıda farklı 

otomobil uygulamalarını keșfedin ve indirin 

(e-rehber, yakıt fiyatları vb.), haber programları, 

pratik (TomTom® Places vb.). Eğlence, kültürel 

veya turistik bilgiler, hava tahminlerini de 

unutmayalım...

Yenilikler yaparak, 
gelecekteki beklentilerinizi 
șimdiden karșılıyoruz

Yakıt tüketiminizi gündelik olarak azaltmak Driving 

eco2 programı ve kișiselleștirilmiș tavsiyeleri 

sayesinde kolay hale geliyor..
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BİZİM HEDEFİMİZ :

SİZİN MEMNUNİYETİNİZDİR

ÇEKİCİ TASARIM, KALİTE HİSSİ, SİZİN İÇİN DÜȘÜNÜLMÜȘ TEKNOLOJİ SİZE OLAĞANÜSTÜ BİR SÜRÜȘ 
DENEYİMİ VE OTOMOBİLDE YAȘAM KALİTESİ SUNMAK İÇİN BİR ARAYA GELİYOR HER DETAYA GÖSTERİLEN 
ÖZEN SAYESİNDE, KONFORUNUZ ASLA BU KADAR YÜKSEK OLMAMIȘTI. YENİ NESİL KANGOO İLE, 
BİZİM BİR TEK HEDEFİMİZ VAR : SİZİN MEMNUNİYETİNİZİ DAHA DA ARTIRMAK.

KALİTE



RAKAMLARLA RENAULT KALİTESİ 
• 10 müșteriden 9’u hizmet kalitesi nedeniyle Renault’u tavsiye ediyor.
 (2011 yılında dünya çapında 300 000 Renault müșterisiyle yapılan QVN - yeni Araç Kalitesi - Anketi.)

• 26 000 șebeke çalıșanı Renault Mükemmellik Planı eğitimi gördü.
 Bu plan, 2006 yılından beri Renault șebekesindeki hizmet kalitesi yaklașımını yapılandırıyor .

• Araçlarımızı aylar boyunca ve milyonlarca kilometre test edildi.
 Renault tarafından tüm kıtalar üzerinde gerçekleștirilen testler.

K 
alite, Renault genlerinde bulunan bir gerekliliktir. Bu mükemmellik 

arayıșı araçlarımızın tasarımından satıș sonrası hizmetine kadar her 

așamada bulunuyor.

Renault, bugün basın ve uzman kurulușlar tarafından binek ve ticari araç 

gamının güvenilirliği konusundaki performansı ile tanınıyor.

Müșterilerine her durumda gösterdiği özen sayesinde Renault ticari șebekesi 

bugün satıșta ve satıș sonrasındaki hizmet kalitesi konusunda pazarın en 

iyileri arasında yer alıyor.

« Kalite, Grup için stratejik bir öncelik ve markalarımızın imajına yönelik bir 
değer olmaya devam ediyor. Profesyonellik, yetkinlik, uzmanlık, titizlik ve 
mükemmellik arayıșı: Renault, gerek ürünlerinde, gerekse hizmetlerinde 
müșterilerine en yüksek kaliteyi sunmak ve böylece onların en yüksek 
seviyede memnuniyetini sağlamak amacıyla, araçlarının yașam döngüsünün 
her așamasında bu değerleri göz önünde bulunduruyor. »

Jean-Pierre Vallaude, Renault Grubu Kalite Direktörü.
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GÜVENLİK RENAULT’NUN TEMEL ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALIYOR. KANGOO’NUZUN KABİNİNDE, 
EN YENİLİKÇİ VE EN PERFORMANSLI PASİF VE AKTİF GÜVENLİK SİSTEMLERİNE SAHİP OLURSUNUZ.

HERKES İÇİN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK
MUTLAK ÖNCELİĞİMİZ :

GÜVENLİK



Sürücüyü sorumlu kılmak ve gerçek zamanlı 

olarak bilgilendirmek amacıyla Renault tarafından 

tasarlanmıș, geliștirilmiș olan teknolojiler size 

daha huzurlu ve daha emniyetli bir sürüș sağlıyor.

Renault kusursuz tepki sağlayan sürüșe destek 

sistemleri geliștirdi ve böylece trafik tehlikelerini 

ve sürüș hatalarını telafi etmeye katkıda bulunuyor.

Kaza araștırmaları ve herkes için yenilikçi 

teknolojiler konusundaki uzmanlığı sayesinde, 

Renault pazarın en güvenli ürün gamlarından 

birini sunuyor. Önceliğimiz: Hayat kurtarmak için 

kaza durumunda maksimum güvenlik sağlamaktır.

ÖNLEME
Riskleri öngörmek ve 
sürücüyü her durumda 
bilgilendirmek için

DÜZELTME
Her șeyi değiștiren ileri 
teknolojiler 

KORUMA
Aracın tüm yolcularını fakat 
aynı zamanda trafikteki diğer 
insanları

1. Yolcuların korunması : Ön hava yastıkları, aktif ön gergili ve güç limitörlü emniyet kemerleri (ön koltuklarda), kemer altından kaymayı önleyen düzenek (ön 

sürücü ve yolcu koltuğunda). 2.ABS : Ani fren durumunda lastiklerin kilitlenmesini önleyen fren sistemi ve bu sistemle entegre çalıșan Elektronik Fren Gücü 

Dağıtıcısı (EBD), Acil Fren Destek Sistemi (EBA) ve Motor Torku Regülatörü (MSR). 3. ESC (Elektronik Denge Programı): Yeni nesil Elektronik Denge Programı 

sistemi, Anti-patinaj Sistemi (ASR) ve Önden Savrulma Kontrol Sistemi’ni (UCL), zorlu yol șartlarında (çamur, kum, kar vb) çekiși takviye eden Grip Kontrol Sistemi 

ve Yokuș Kalkıș Desteği ile birleștiriyor. Yokuș Kalkıș Desteği, dik yokușlarda kalkıș yaparken hem iniș, hem de çıkıșta eșsiz bir fayda sunuyor. 4. Hız sabitleyici 

- sınırlayıcı. Aracınızın seyir hızını sabitlemenize ve aracınızın azami hızını ayarlamanıza olanak sağlıyor. 

Renault, insanı stratejisinin merkezine koyuyor. 

Okullarda, üniversiteler ve uluslararası kurulușlarda, 

trafikteki tehlikeleri önleme ve bilinçlendirmeye 

yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. 

Renault aynı zamanda kaza durumunda ilk 

yardım hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla 

çalıșmalarını sürdürüyor.

Rakamlarla Renault güvenliği
• Șirkette 600’den fazla personel araç güvenliği konusunda çalıșma yapıyor.

• Her yıl 100 Milyon Avro güvenlik için araștırma ve geliștirmeye harcanıyor.

• Her yıl 400 çarpıșma testi ve 4000 dijital simülasyon gerçekleștiriliyor.

BİLİNÇLENDİRMEK VE 
KURTARMAK
Herkesin güvenliği için 
harekete geçiyoruz

1.

3.

4.

2.

RENAULT 2011-2020 TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN 
EYLEM ON YILINI DESTEKLİYOR



RİLEKİPMAN ÖZEL İKLE
JOY TOUCH EXTREM

1.5 dCi  90 bg 1.5 dCi  90 bg 1.5 dCi  90 / 110 bg

Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S S S 
Acil Fren Destek Sistemi S S S

S S S
S S S
S S S
S S S
S S S
S S S
S S S
S S S
S S S

S S S
Elektrikli ön camlar S - -

- S S
Elektrikli arka camlar  - - S

S S S
S S S

Manuel klima + Polen filtresi O S -
Otomatik klima - - S

- - S
Otomatik yanan farlar     - - S

- S S
Cruise Control      - S S

      - - O
S S S

Bluetooth S S S
S S S
- S S
S S S
S S S
S S S
S S S
S S S
- S S
S S S
- S S
S S S
S S S

Deri direksiyon simidi - - S
- S S

Ön kol dayama S S S
S S S
- S S
S S S

Çakmak-küllük S S S

Siyah ön tampon S - S
Gövde rengi ön tampon - S -

- - S
S S S

Siyah plastik yan aynalar S - -
Parlak siyah yan aynalar - S -

- - S
S - S
- S S

Elektrikli yan aynalar S S S
- S S
S S S
S S S
S S S

Brigantin 15" jant S - -
- S -
- - S
- O

O

S

Cam tavan
-
-

-
-

S
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K ER
1.5 dCi 90 bg 1.5 dCi 110 bg

MOTOR

Silindir hacmi (cm3) 1461 1461

Silindir sayısı 4 4

Maksimum güç (bg) 90 110

Maksimum güç devri (dev/dak) 4000 4000

Maksimum tork (Nm) 200 240

Yakıt tipi Dizel Dizel

Emisyon normu Euro 5

Yakıt depo hacmi (lt) 60

Euro 5

60

AKTARMA ORGANLARI

Vites kutusu tipi 5 ileri manuel 6 ileri manuel

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 160

0 - 100 km/h (sn) 13,3

TÜKETİMLER

CO2 (g/km) 130

Șehir içi (L/100 km) 5,7

Șehir dıșı (L/100 km) 4,6

Karma (L/100 km) 5,0

170

12,3

123

5,2

4,5

4,7

ÖLÇÜLER

Dingil mesafesi 2697

Toplam uzunluk 4282

Toplam genișlik (aynalar hariç) 1829

Yükseklik (boș araç) 1867

Arka dingil çıkıntısı 710

Ön dingil çıkıntısı 875

Bagaj hacmi (lt) / Arka yolcu koltukları katlandığında (lt) 

Bagaj hacmi (lt) / Arka yolcu koltukları katlandığında (lt) 
(tavana kadar yükleme yapıldığında)

1.300 / 2.600

660 / 1.500

2697

4282

1829

1867

710

875

1.300 / 2.600

660 / 1.500



RENKLER
METALİK VEYA OPAK. TERCİH SİZİN...

* Opak
** Metalik

Mineral Beyaz (QNG)* Safir Gri (KNU)*

Gelincik Kırmızısı (719)*

Elmas Gri (KNX)** Cosmos Mavi (RPR)**

Bulut Gri (KNG)**

Yıldız Mavi (RNL)** Siyah Metal (GND)**

Moka Kahve (CNB)**



RENAULT
YARDIM
444 62 47



 RENAULT KANGOO

 

Broșürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıștır. Bu broșür ön seri veya prototiplerden hazırlanmıștır. Sürekli 

ürün geliștirme politikası çerçevesinde, Renault broșürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiștirme hakkını saklı tutar. Bu 

değișiklikler Renault Yetkili Satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileștirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut 

olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için en yakın Renault Yetkili Satıcısına bașvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, 

broșürde yer alan renkler araçların gerçek boya veya iç döșeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broșürün, hangi șekilde ve ne amaçla 

olursa olsun, Renault’nun ön onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.

www.renault.com.tr

/renaultturkiye /renaultturkey /renaultturkey /+RenaultTurkiye
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