
Renault  KANGOO

CENU LAPA

Cenas  ietver PVN un ir korektas uz publicēšanas brīdi. Renault patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Degvielas patēriņš ir aprēķināts ņemot vērā aktuālās ES normas. Reālais patēriņš ir atkarīgs no ceļa apstākļiem, braukšanas stila un izmantotā papildus 
aprīkojuma. Reālais automobiļa patēriņš var atšķirties no šeit norādītā. CO2 ir globālo sasilšanu izraisoša gāze.

Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav 
iekļauti šajās cenās

Renault līzinga likme

1,99 % + Euribor

Motors / Versija Zen

Blue dCi 95 19 240
Īpašais piedāvājums 16 740
Blue dCi 115 20 270
Īpašais piedāvājums 17 630

Spēkā līdz 15.01.2021.
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RENAULT KANGOO TEHNISKIE DATI

Lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīd ī ir precīza un aktuāla, tika veikti visi nepieciešamie piesardzī bas pasākumi. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipa modeļus. Renault, saskaņā ar
savu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesī bas ieviest izmaiņas jebkurā laikā aprakstītajās un publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildu piederumos. Par šādām izmaiņām Renault d ī leri tiek informēti pēc
iespējas ātrāk. Dažas versijas var atšķirties un aprī kojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprī kojuma, kā opcija vai kā papildu piederums) atkarī bā no pārdošanas valsts. Lūdzam sazināties ar jums tuvāko
dī leri, lai iegūtu aktuālāko informāciju.

Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē.Automašīnu skaits un popularizēš anas laiks ir ierobežots. Visas cenas dotas euro un tajās iekļauts
PVN 21 procenta nodoklis. Šis cenrādis atceļ visus iepriekšējos izdevumus. Degvielas patēriņš ir atkarīgs no transporta izmantošanas apstākļiem, tā aprīkojuma, autovadītāja braukšanas stila.

MOTORS Blue dCi 95 Blue dCi 115

Degvielas veids

Izmešu standarts

Piedziņa

Pārnesumkārbas tips

Tilpums (cm3)

Cilindru / vārstu skaits

Stop & Start sistēma

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km / h)

No 0 līdz 100 km / h

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA (WLTP)
Kombinēts cikls (l / 100 km)

CO2 emisija kombinētajā ciklā (g / km)

Degvielas tvertnes tilpums (L)

AdBlue tvertnes tilpums (l)

CITI
Riepas

Apgriezt apli starp apmales (m)

Pašmasa min - max (kg)

BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS
Minimālais / maksimālais (dm3)

195/65 R15; 205/55 R16

10,7 m

472 / 1478

dīzeļdegviela dīzeļdegviela

2WD 2WD

Euro 6D temp Euro 6D temp

manuāla 6-p. manuāla 6-p.

1461 1461

Maksimālā jauda - kW ISO / ZS DIN pie apriez./min 70 (95) / 3 750 85 (115) / 3 750

Maksimālais griezes moments - Nm ISO pie apriez./min 230 / 1 750 260 / 1 750

ir ir

161 172

13,8 11,2

5,3 - 6,0 5,3 - 5,9

60 60

17,4 17,4

1409-1559 1421-1559

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv




