
Renault KANGOO







Original desde há 21 anos, o Renault Kangoo afirma a 
sua identidade Renault com um design único e uma vasta 
gama de equipamentos. Tão fácil de utilizar como sempre, 
o Renault Kangoo facilita a vida a todos e permite a toda a 
família desfrutar de fins de semana cheios de novidades!

Autêntico





Imagens não contratuais.



Pronto e sempre disponível para a aventura, o Kangoo Extrem 
aventura-se fora das rotas habituais com dinamismo e estilo. 
Observe o para-choques dianteiro robusto, as jantes de 15” 
exclusivas em preto brilhante com embelezadores centrais 
vermelhos e contornos cromados, as barras de tejadilho que se 
transformam, sem necessidade de ferramenta, numa galeria e,  
claro, os vidros escurecidos… Um veículo que impõe respeito!

Um estilo 
aventureiro sob 
qualquer ângulo





O impressionante volume interior, os bancos confortáveis e as grandes portas laterais deslizantes tornam a viagem mais agradável e relaxante.  
Desfrute da sua viagem confortavelmente e em segurança.

Conforto para todos!



Atrativo em mais de um sentido, o Kangoo pode 
ser configurado consoante as suas necessidades e 
desejos. Kangoo Extrem, Kangoo Zen e Kangoo Life, 
três referências de originalidade, modularidade e 
facilidade de utilização - Escolha o seu!

Exija 
o melhor!







Condutores apaixonados por percursos desafiantes 
e por conduzir em condições mais difíceis, o Kangoo 
Extrem é a escolha certa!
O Kangoo Extrem redobra o dinamismo na condução 
com um design diferenciador, permitindo-lhe 
desfrutar do prazer da condução, com equipamentos 
de série exclusivos como o ar condicionado manual, 
a ativação automática do limpa-vidros dianteiro, 
compartimentos de arrumação tipo “avião” e vidros 
laterais sobreescurecidos. 

Kangoo 
Extrem, para os 
apaixonados por 
adrenalina





Observe atentamente - O Kangoo está prestes a revelar toda a 
riqueza da sua personalidade: enérgica e sóbria, flexível e atenciosa, 
calma e tranquilizadora.

O Renault Kangoo  
à lupa





Motor Energy Blue dCI
A nova geração de motores Diesel do Renault Kangoo garante uma condução mais suave e reativa.

De modo a reduzir as emissões poluentes, os novos 
motores diesel Blue dCi estão equipados com um 
dispositivo de Redução Catalítica Selectiva (SCR*), 
que funciona com o AdBlue® (uma solução não 
tóxica, disponível na maior parte das estações de 
serviço). Esta tecnologia transforma os óxidos de 
azoto, provenientes dos motores Diesel, em gases 
inofensivos. O reservatório AdBlue® está equipado 
com um indicador que mostra no painel de bordo 
a percentagem de AdBlue® restante e quando será 
necessário reabastecer.

*A Redução Catalítica Selectiva consiste na injeção, no 
catalisador de escape, de amoníaco (chamado NH3), proveniente 
do AdBlue®. A reação química provocada transforma os 
óxidos de azoto (NOx) em gases não poluentes (vapor de água 
e azoto inofensivo). 



O Kangoo adapta-se a cada estilo de vida. Espaçoso e prático, o habitáculo ajusta-se, na verdadeira aceção da palavra, 
a todos os seus desejos para transportar, de maneira inteligente, passageiros, bagagem e qualquer tipo de carga,  
com toda a facilidade e conforto.

Inteligência com carácter prático

Repleto de espaços de arrumação*
 - Desde o engenhoso compartimento que pode 
ser usado para guardar documentos A4 e/ou o 
portátil, até à prateleira de tejadilho, ao porta-
luvas, às portas e apoio de braço central, os 
lugares dianteiros oferecem múltiplos espaços 
de arrumação.

 - Na parte traseira, os passageiros beneficiam de 
um triplo compartimento superior tipo “avião” 
e mesas extraíveis nas costas dos bancos 
dianteiros.

Ideias tão práticas quanto confortáveis*
 - Graças ao limiar de carga baixo e ao piso plano, 
o porta-bagagens é muito fácil de carregar.

 - Pode mudar a posição do tapa-bagagens 
para dispor melhor a carga ou isolar alguns 
dos artigos que está a transportar e, assim,  
protegê-los melhor.

 - O banco traseiro 1/3-2/3 e o banco do passageiro 
dianteiro podem ser rebatidos para formar um 
piso plano com um comprimento de 1,8 m  
(lado do habitáculo).

 - O ar condicionado permite uma regulação da 
temperatura e da ventilação.

 - As barras de tejadilho, transformam-se numa 
galeria, sem necessidade de ferramenta, para 
cargas maiores!

*Disponível de série ou em opção, conforme a versão.







Através da inovação, a Renault aproxima o automóvel do seu estilo de 
vida. Mantenha-se conetado enquanto viaja! Com o Renault R-LINK, 
aceda aos seus contactos, à sua música e às suas aplicações na 
Internet! E tudo isto com absoluta comodidade através do ecrã tátil ou 
dos comandos no volante. Graças ao comando por voz R-LINK Voice* 
intuitivo, pode até ditar uma morada, chamar um contacto a partir da sua 
agenda telefónica, fazer uma chamada ou abrir uma aplicação no ecrã.

Através da inovação, tornamos os veículos ainda mais amigos do 
utilizador. Desfrute das aplicações pré-instaladas (correio eletrónico, 
R-LINK Tweet, Assistência Renault, previsões meteorológicas) e dos 
serviços LIVE*. Com a R-LINK Store, descubra e descarregue um conjunto 
de outras aplicações vocacionadas para o automóvel.

Através da inovação, construímos o futuro dos seus sonhos. Reduzir 
diariamente o seu consumo de combustível converte-se em algo fácil 
com o programa Driving ECO2 e os conselhos personalizados. Para 
facilitar as manobras de estacionamento, a câmara de marcha-atrás 
proporciona uma visibilidade total e excelente da área traseira. As 
imagens são enviadas para o retrovisor interior ou, nos modelos com 
sistema de navegação R-LINK, para o ecrã do sistema de navegação.
Além disso, também pode antecipar os imprevistos do trajeto com o 
HD Traffic®*.

* A disponibilidade poderá variar consoante o país.

Mantenha-se conetado



Mais económico graças à eco-condução

Os resultados falam por si: a eco-condução economiza em média 5% a 10% 
de combustível! Com o Driving ECO2, pode obter uma redução de 25% no 
consumo de combustível e nas emissões de CO2 (em função das condições 
de circulação, do estilo de condução e do condutor). O Kangoo põe à sua 
disposição três ferramentas principais concebidas para controlar e otimizar 
a sua condução:

O conta-rotações com uma “zona eco”: uma seta indica o momento ideal 
para mudar de relação, a fim de reduzir o consumo de combustível. Um modo 
eco, que é ativado através de um botão, incentiva a uma condução mais 
respeitadora do ambiente (binário reduzido, antecipação da sinalização no 
conta-rotações, modificação da reação no pedal do acelerador) que ajuda a 
reduzir até 10% o consumo



de combustível. Para desativar o modo eco, basta carregar com força no pedal 
do acelerador. O Driving ECO2 do Renault R-LINK permite rever os trajetos 
efetuados, obter uma eco-pontuação por viagem e/ou por dia (relatório dos 
consumos de combustível em função das acelerações, das mudanças de 
relação, etc.). Este sistema também lhe indica trajetos mais curtos e menos 
congestionados, ajudando a reduzir o consumo de combustível e as emissões 
de CO2.

A etiqueta ECO2 é conferida à motorização térmica com a pegada de carbono mais baixa para 
cada veículo Renault. Este desempenho é conseguido graças a inovações tecnológicas que 
incrementam a eficiência, permitindo atingir os melhores níveis possíveis em termos de emissões 
de CO2 e consumos de combustível.





Cores  Cores do Kangoo 

Equipamentos  Design e equipamento interior

Dimensões  As principais dimensões do seu veículo

Equipamentos e opções  A lista completa para o ajudar a escolher

Acessórios  Os acessórios indispensáveis

Motorizações  A gama de motores Diesel



Vermelho Vivo (OV 719)*Cinzento Taupe (OKNU)*

Cores

Cinzento Silver (TE KNX)Branco Mineral (OQNG)

Azul Cosmos (TE RPR) Vermelho Pavot (TE NNG)



Cinzento Cassiopeia (TE KNG) Azul Estrela (TE RNL)

Preto Metalizado (TE GND) Castanho Moka (TE CNB)

* Apenas disponível com para-choques em preto
OV: Pintura opaca; TE: Pintura metalizada
Imagens não contratuais.



 2 portas laterais deslizantes com 
vidros de entreabrir

 Airbags dianteiros do condutor e 
do passageiro com dispositivo de 
retenção programada

 Banco traseiro rebatível na 
configuração 1/3-2/3 com apoios de 
cabeça

 Trancamento centralizado das portas
 ABS + Sistema de Assistência à 
Travagem de Urgência + Regulação 
do binário do motor

 Portão traseiro vidrado

 Elevadores elétricos de vidros 
dianteiros

 Retrovisores exteriores asféricos 
elétricos com desembaciamento e 
sonda de temperatura

 Estofos Tanega
 Tapa-bagagens com várias posições, 
retraído atrás do banco traseiro

LIFE

Equipamentos

Estofos Tanega



Estofos Magella

 Sistema de ar condicionado manual 
(à frente)

 Elevadores de vidros dianteiros 
elétricos com função impulsional do 
lado do condutor

 Computador de bordo 
 Para-choques dianteiro e 
traseiro na cor da carroçaria e 
retrovisores exteriores em preto 
brilhante 

 Puxadores exteriores em cromado 
acetinado

 Retrovisores exteriores asféricos 
elétricos com desembacionamento e 
sonda de temperatura

 Estofos Magella
 Tapa-bagagens com múltiplas 
posições (recolhe-se atrás do banco 
traseiro)

 Alcatifa na zona de bagageira
 Banco do condutor regulável em 
altura

ZEN (LIFE +)

Equipamentos



EXTREM (ZEN +)

Equipamentos

 Barras de tejadilho
 Sistema de ar condicionado manual 
(à frente)

 Jantes de liga leve 15”
 Retrovisores exteriores asféricos 
elétricos com desembacionamento e 
sonda de temperatura

 Vidros traseiros sobreescurecidos
 Ativação automática do limpa-vidros 
dianteiro

 Computador de bordo
 Faróis de nevoeiro
 Limpa-vidros e desembaciador do 
óculo traseiro

 Portão vidrado

 Compartimentos de arrumação 
superior tipo “avião”

 Proteção do carter em chapa
 Elevadores de vidros dianteiros 
elétricos com função impulsional do 
lado do condutor

 Pneu sobressalente
 Revestimento completo da zona de 
carga, incluindo as cavas das rodas, 
em carbono escuro

 Rádio CD Connect R&GO Bluetooth®, 
entradas USB e Jack, comandos no 
volante e visor integrado

Estofos Magella



Jantes e embelezadores

Embelezador Égée 15” Jante de liga leve Aria 15”

Jante de liga leve Aria preto brilhante 15” Jante de liga leve Egeus 16”



Motorizações
Blue dCi 80 Blue dCi 95 Blue dCi 115

MOTOR
Combustível Diesel Diesel Diesel
Potência máxima kW CEE (cv DIN) no regime potência máxima (RPM) 59 (80) a 3 750 70 (95) a 3 750 85 (115) a 3 750
Binário máximo Nm CEE (RPM) 210 (1 750) 230 (1 750) 260 (1 750)
Tipo de injeção Direta Direta Direta
Cilindrada (cm3) 1 461 1 461 1 461
Número de cilindros / válvulas 4/8 4/8 4/8
Norma de despoluição Euro 6 Euro 6 Euro 6
Filtro de partículas Sim Sim Sim
Stop & Start Sim Sim Sim

PERFORMANCES
Velocidade máxima (km/h) 152 161 172
0-100 km/h (s) 16,8 13,8 11,2

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades / Número de relações Manual / 6 Manual / 6 Manual / 6

DIRECÇÃO
Diâmetro de travagem entre passeios (m) 10,7 10,7 10,7

TRAVAGEM
Discos à frente (mm)  280 280 280
Discos atrás (mm) 274 274 274

CONSUMOS E EMISSÕES (1)

Protocolo de homologação WLTP WLTP WLTP
Modo Eco Sim Sim Sim
Capacidade do depósito de combustível (l) 60 60 60
Capacidade do depósito de AdBlue® (l)(2) 17,4 17,4 17,4
Emissões de CO2 em ciclo misto (g/km) 139-154 139-155 139-154
Consumos em ciclo misto (l/100 km) 5,30 - 5,86 5,29 - 5,90 5,29 - 5,86

MASSAS (KG) * 
Massa em Ordem de marcha (sem opções) (kg) minímo - máximo 1 409-1 559 1 409-1 559 1 421-1 559
Massa Total Rolante (MTR) (kg) 3 060 3 060 3 060
Massa Máxima Admissível em Circulação (MMAC) (kg) 2 010 2 010 2 010
Massa Máxima Rebocável (sem travão) (kg) 1 350 1 350 1 350
Massa Máxima Rebocável (com travão) (kg) 740 740 745
(1) O consumo de combustível, assim como as emissões de CO2, é homologado de acordo com um método padrão e regulatório. Idêntico para todos os fabricantes, permite comparar os veículos entre si. (2) O consumo real de combustível e de AdBlue® 
depende das condições de utilização do veículo, dos equipamentos, do estilo de condução do condutor e da carga. 
* Os pesos correspondem aos valores homologados segundo a regulamentação aplicável, diferenças poderão ser encontradas segundo o nível de equipamentos e opções selecionadas. Segundo motorização. A carga útil máxima é a diferença entre o Peso 
Bruto ou seja, a Massa Máxima Admissível em Circulação (MMAC) e a Massa em Ordem de Marcha (sem opções) (MVODM) sem condutor. O MVODM é o peso do veículo completo incluíndo líquidos, ferramentas e roda de reserva, se montada mas excluindo 
o condutor e passageiros. Todos os valores indicados de MVODM e, por consequência, todas as cargas úteis estão sujeitas às tolerâncias no fabrico e são baseadas na versão base do modelo. Todo o equipamento adicional (de série, opções ou acessórios) 
ou a seleção de um nível de equipamento superior, poderá resultar num maior valor do MVODM e uma redução da carga útil. 

PNEUS Dimensões Marca Modelo Classe de eficiência 
energética

Kangoo 195/65 R15 95 T Michelin EXTRA LOAD   
Energy Saver+ GRNX B

Kangoo com jantes de liga leve 16” 205/55 R16 91 H Michelin Energy Saver GRNX MI B



Dimensões
Kangoo

VOLUME (dm3)
Volume útil de carga mínimo / máximo 660/2 600

DIMENSÕES EXTERIORES (MM)
A Distância entre eixos 2 697
B Comprimento mínimo / máximo 4 282/4 304
C Extremidade dianteira (Consola frontal) 875

D Extremidade traseira (Consola traseira 
mínimo / máximo) 710/732

E Via dianteira 1 521
F Via traseira 1 533
G Largura total sem / com retrovisores 1 829/2 138

DIMENSÕES EXTERIORES (mm)

H
Altura sem barras de tejadilho mínimo / 
máximo 1 801/1 839

Altura com barras de tejadilho longitudinais 
mínimo / máximo 1 867/1 898

H1 Altura nos batentes das portas mínimo / 
máximo 1 861/1 866

H2 Altura do portão mínimo / máximo 2 011/2 070
J Altura do piso de carga mínimo / máximo 554/615

K
Distância ao solo mínimo / máximo 158/211
Distância ao solo (com carga) mínimo / 
máximo 141/178

M Largura interior aos cotovelos à frente 1 510
M1 Largura interior aos cotovelos atrás 1 539

DIMENSÕES INTERIORES (mm)
N Largura interior aos ombros à frente 1 464
N1 Largura interior aos ombros atrás 1 511
Q1 Altura interior traseira 1 155
Y Largura traseira a 1m do piso de carga 1 105
Y1 Largura traseira a 100 mm do piso de carga 1 125
Y2 Largura entre as cavas das rodas 1 121
Z Altura de carga 1 115
Z1 Comprimento útil de carga 611

Z2 Comprimento de carga 937
com banco rebatido 1 803

Z3 Comprimento do habitáculo 
(pedais - traseira) 1 716



Equipamentos & opções
Life Zen Extrem

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤

Proteções laterais na cor da carroçaria
Barras de tejadilho longitudinais multifunções ¤ ¤

Para-choques dianteiro bi-tom com efeito cromado, retrovisores em preto brilhante e máscaras dos faróis dianteiros em preto brilhante. - -

Para-choques e retrovisores na cor da carroçaria e friso lateral em preto granulado - -

Para-choques e frisos laterais em preto com efeito granulado (frontal e traseiro) ¤ -

Embelezadores de roda mini de 15”/ 16” ¤

Jantes de liga leve 15”/Jantes de liga leve 16” ¤ /P ¤ /P

APRESENTAÇÃO INTERIOR
Volante em mousse
Volante em couro - ¤ ¤

Revestimento dos painéis laterais a meia altura na bagageira - -

Revestimento completo lateral da bagageira, incluíndo as cavas das rodas em carbono escuro ¤

Tapete na bagageira em borracha ¤ ¤ ¤

Alcatifa na zona da bagageira
Tapete em têxtil na zona da bagageira ¤ ¤ ¤

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
ABS (antibloqueio das rodas ) e Assistência à travagem de emergência
Airbag frontal condutor e do passageiro, de retenção programada
Airbags laterais tórax dianteiros ¤ ¤ ¤

Airbags laterais dianteiros e traseiros tipo “cortina” ¤ ¤ ¤

Cintos de segurança dianteiros ajustáveis   em altura com pré-tensor e limitador de força
Cinto de segurança com 3 pontos nos bancos traseiros
Sistema de Controlo Electrónico de Estabilidade (ESC) com controlo de tração (ASR) + Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
Pack Estaleiro (implica jantes em aço de 15”) ¤ ¤ ¤

Kit de reparação de pneus ¤

Pneu sobressalente ¤ ¤

Pneus standard
Sistema de controlo de pressão de pneus
Regulador e limitador de velocidade P ¤

Chave de 2 botões
Travões de discos no eixo dianteiro e traseiro
Fecho central de portas (excepto tampa do combustível) por comando à distância com radiofrequência 
Limitador de velocidade 90, 100, 110 e 130km/h ¤ ¤ ¤

Proteções inferiores da carroçaria ¤

Proteção do carter em chapa ¤ ¤

BANCOS
Apoios de cabeça dianteiros ajustáveis   em altura
Banco traseiro de 3 lugares com funcionalidade 1/3-2/3 com apoios de cabeça
Banco do condutor regulável em altura ¤

Banco do passageiro individual / rebatível
Estofos Tanega (tecido) - -

Estofos Magella -

Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros ¤ ¤ ¤

PORTAS 
Porta lateral direita deslizante com vidro de abrir
Porta lateral esquerda deslizante com vidro de abrir
Vidros escurecidos -

Vidros laterais traseiros sobreescurecidos - ¤

Portas traseiras vidradas ¤ ¤ ¤



Life Zen Extrem

VISIBILIDADE E ILUMINAÇÃO
Iluminação no teto à frente com 3 posições 
Luzes diurnas suplementares de LED (montagem “Renault Tech Accessory”) ¤ ¤ ¤

Luz traseira dos passageiros
Iluminação na zona de carga (lateral)
Sensores de chuva e luminosidade (implica faróis de nevoeiro) -

Limpa-vidros traseiro
Faróis de nevoeiro
Retrovisores exteriores asféricos elétricos com desembacionamento e sonda de temperatura
Retrovisores exteriores asféricos rebatíveis electricamente com desembacionamento e sonda de temperatura - ¤ ¤

CONFORTO E COMPARTIMENTOS
Sistema de ventilação de 4 velocidades e função reciclagem - -

Ar condicionado e filtro de pólen P

Ar condicionado automático - ¤ ¤

Elevadores de vidros dianteiros elétricos dos vidros dianteiros - -

Elevadores de vidros dianteiros elétricos com função impulsional do lado do condutor -

Consola central - -

Consola central com apoio de braço / em tecido
Kit Fumador ¤ ¤ ¤

Tomada 12 V sobre a consola central (excepto com o Kit Fumador ) ¤ ¤ ¤

Volante regulável em altura 
Porta luvas de grande volume (15 litros) ¤

Rede de divisão da bagagem ¤ ¤ ¤

Tapa-bagagens com várias posições, retraído atrás do banco traseiro 
Compartimento de arrumação superior nos bancos da frente
Compartimentos de arrumação tipo “avião” ¤ ¤

Compartimentos de arrumação nas portas traseiras ¤

Mesas tipo “avião” nas costas dos bancos dianteiros - ¤ ¤

CONDUÇÃO
Sistema Stop & Start 
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ¤ ¤ ¤

Câmara de marcha atrás com ecrã no retrovisor interior (ou no ecrã R-Link, segundo opção) - implica portas traseiras vidradas ¤ ¤ -

Alerta sonoro de esquecimento do cinto de segurança do condutor
Função Ecomode 
Indicador de mudança de relação para condução ecológica com mudança livre 
Direção de assistência variável elétrica
Computador de bordo (km, distância parcial / total, consumo instantâneo / parcial) P

COMUNICAÇÃO
Cartografia Europa (implica R-Link) ¤ ¤ ¤

Rádio Connect R&GO Bluetooth®, entradas USB e Jack, comandos no volante e visor integrado - -

Rádio CD Connect R&GO Bluetooth®, entradas USB e Jack, comandos no volante e visor integrado ¤

Pack Navegação R-Link (Sist. R-LINK + Rádio CD c/ Bluetooth, USB e Jack + Cx. Serviços e Cartografia País). ¤ ¤ ¤

= Série; ¤ = Opção; - = Não disponível;  P = Integra um pack 



Conforto e Modularidade

1. Barras de tejadilho. Exclusivas, 
transformam-se numa galeria 
sem necessidade de ferramenta. 
2. Rede de retenção de bagagens. 
Prática, permite dividir o espaço 
destinado à carga para que o 
transporte seja feito com toda a 
segurança. 3. Tapete de borracha 
no porta-bagagens. Fácil de limpar. 
4. Elevadores elétricos de vidros 
traseiros. Podem ser bloqueados 
a partir do lugar do condutor e 
proporcionam um conforto adicional 
aos passageiros traseiros. 5. Módulo 
de arrumação central com apoio 
de braço. O condutor e o passageiro 
dianteiro podem utilizar este prático 
espaço de arrumação para guardar 
copos, garrafas, CD, etc. 6. Formar 
um piso plano. Os bancos podem  
ser rebatidos com um único 
movimento e sem esforço para 
formar um piso plano, criando um 
comprimento do compartimento 
de bagagem de 1,8 m no Kangoo. 
Ideal para transportar tudo! Protege 
ainda o piso do porta-bagagens. 

1.

4. 5. 6.

3.

2.



Acessórios

1. Bagageira de tejadilho. Prática, 
robusta, aerodinâmica e estética. A 
bagageira de tejadilho instala-se em 
apenas alguns minutos nas barras de 
tejadilho, aumentando o volume de 
carga do seu automóvel. Dotada de 
fechadura com chave para proteger 
os objetos no seu interior. 2. Barras 
de tejadilho longitudinais 
multifunções.  Em alumínio, estas 
barras longitudinais transformam-se 
em barras transversais, permitindo 
transportar um porta-bicicletas, 
porta-esquis ou uma bagageira de 
tejadilho e, desta forma, aumentar 
eficazmente a capacidade de 
carga do seu Kangoo. 3. Rede de 
arrumação vertical Esta rede de 
fácil colocação na bagageira do 
veículo mantém os objetos no 
lugar, impedindo-os de se moverem 
durante a viagem. 4. 5. 6. Tapetes 
de habitáculo em têxtil ou em 
borracha. Fabricados por medida 
e personalizados, estes tapetes 
foram sujeitos a rigorosos testes 
e garantem um elevado nível de 
qualidade, segurança e durabilidade, 
protegendo eficazmente a alcatifa 
de origem. 7. Gancho de reboque 
desmontável sem ferramenta. 
Permite rebocar ou transportar com 
a máxima segurança um reboque, 
barco, caravana, equipamento 
profissional... Preserva a estética 
do seu Kangoo graças à rótula 
desmontável em apenas alguns 
segundos, sem necessidade 
de ferramenta. Recomendado 
para uma utilização flexível.7.6.5.4.

3.

2.

1.



Acessórios

1. Cadeira de criança. A Renault 
disponibiliza uma gama completa de 
cadeiras de criança que cumprem as 
normas de segurança mais exigentes.  
2. Câmara de marcha-atrás. As manobras 
nunca foram tão confortáveis! Ao engrenar 
a marcha-atrás, visualizará a zona situada 
atrás do seu veículo diretamente no ecrã. 
As linhas de orientação, que surgem sobre 
a imagem, ajudam o condutor a avaliar a 
distância até aos obstáculos. 3. Porcas de 
segurança. Garantem a proteção contra 
roubo de rodas e pneus, oferecendo uma 
serenidade total. 4. Sistema de ajuda 
ao estacionamento.  Indispensável para 
efetuar manobras com toda a serenidade. 
Graças aos seus sensores perfeitamente 
integrados, o sistema deteta qualquer 
obstáculo à frente e atrás do veículo.  
5. Alarme. O equipamento essencial 
para garantir a proteção do seu veículo. 
Reduz eficazmente o risco de furto do 
veículo ou dos objetos no seu interior. 

1.

4. 5.

3.

2.



Serviços Renault, efeito serenidade.

Contratos de manutenção Renault
Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito 
de preocupações? Opte pelos contratos de 
manutenção - My Revision ou Conforto.
Há datas e alturas em que o seu Renault precisa de 
uma atenção especial: quando chega a altura de 
fazer a revisão periódica, a verificação das peças 
de desgaste e a sua substituição, se necessário, de 
acordo com as recomendações do construtor.
100 % tranquilo:
 - A experiência técnica da Rede Renault e  
a qualidade das peças de origem Renault.

 - Uma melhor valorização do seu veículo  
aquando da revenda.

 - A manutenção do seu veículo a um preço 
controlado.

Contratos de Extensão de 
Garantia

Circule sem contar dias ou quilómetros:
Circule com a máxima confiança. Beneficie de 
uma Garantia Construtor durante 2 anos e 
quilometragem ilimitada: reparação gratuita 
incluindo peças e mão de obra, assistência 24/24 h 
em caso de avaria imobilizante com reparação no 
local ou reboque, uma Garantia Pintura durante  
3 anos e quilometragem ilimitada.
 - O seu veículo será sempre assistido  
na melhor rede de especialistas.

 - Peças de origem em todas as intervenções.

Serviços conectados
Com o Renault R-LINK Evolution, os serviços 
também estão no interior do seu veículo. 
Inovadores e intuitivos, oferecem funções 
atualmente essenciais: mantenha-se ligado ao 
mundo exterior, beneficie de sistemas de ajuda à 
condução que irão otimizar os seus percursos e dos 
mais eficientes alertas de segurança.

Facilite a sua vida:
 - Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo 
com atualizações gratuitas durante o primeiro 
ano. Se pretender prolongar a sua assinatura nos 
meses seguintes, nada mais simples. Basta fazer 
uma transferência online a partir da R-LINK Store.

 - Informações de trânsito: visualize as condições do 
trânsito no seu percurso em tempo real.

 - Catálogo de aplicações: invente a cada instante a 
vida a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store 
novas aplicações, como R-Sound Effect, gestão do 
tempo de pausa, fluxo RSS...



A Rede Renault compromete-se a...

 - Cuidar da Manutenção do seu Veículo.

 - Mobilizar-se pela sua Serenidade

 - Trabalhar pela sua Satisfação. 

Os nossos compromissos: Na Rede e ao Público

 - Responder aos seus pedidos na Internet em menos de 6 horas.

 - Garantir o ensaio do veículo da gama à sua escolha imediatamente ou no prazo máximo de uma semana.

 - Informá-lo sobre a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.

 - Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção.

 - Recompensar a sua fidelidade, oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no portal "My Renault". 

Renault, Sempre ao seu serviço.





A segurança é uma das principais preocupações da Renault. A bordo do seu Kangoo, dispõe de sistemas de segurança ativa e passiva que estão entre os 
mais eficazes disponíveis.

Segurança para todos

Proteção dos ocupantes do veículo
Airbags dianteiros, airbags laterais ao nível da cabeça/tórax, cintos 
de segurança com pré-tensores e limitadores de esforço (bancos 
dianteiros) e sistema “antiescorregamento” (bancos do condutor e do 
passageiro dianteiro, exceto no banco rebatível e no banco dianteiro 
de dois lugares).

Sistema de Controlo Electrónico de Estabilidade (ESC) 
Esta nova geração combina o controlo da tração (ASR) 
e o controlo electrónico de subviragem (CSV) com Grip 
Control e o sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA).  

Grip Control : auxílio à motricidade
Combinado com o ESC, o Grip Control é um auxílio à 
motricidade para o ajudar a ultrapassar condições de 
condução difíceis (areia, lama e neve). O testemunho Grip 
Control verde acende-se durante 15 segundos no quadro 
de instrumentos quando o sistema é ativado, ao mesmo 
tempo que aparece a mensagem “Modo fora de estrada”.



Sistema de ajuda ao arranque em subida
Permite manter automaticamente a pressão de travagem 
durante dois segundos, dando assim tempo ao condutor 
para acelerar.

Sensores de estacionamento traseiros
Ao manobrar, o sistema deteta obstáculos e avisa-o da 
sua proximidade através de bips, cuja frequência aumenta 
à medida que se aproxima.

Câmara de marcha-atrás
Para facilitar as manobras de estacionamento, a câmara 
de marcha-atrás proporciona uma visibilidade total e 
excelente da área traseira. As imagens são projectadas 
no ecrã do retrovisor interior ou, nos modelos com 
sistema de navegação R-LINK, no ecrã do sistema de 
navegação. A câmara está sempre associada aos sensores 
de estacionamento traseiros para um desempenho ótimo.





Renault KANGOO

A referência 
desde1998



Prolongue a experiência Renault Kangoo
em www.renault.pt

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault 
reserva-se ao direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos 
possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário 
Renault. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. 
A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

    Créditos fotos: F. Haerdter, D. Saylan, O. Banet, Cabinet Patriarche & CO architectes, Lin Architectes Urbanistes, cité Grüner-Saint-Étienne, Cité du Design-Saint-Étienne Métropole Dock 40 – Impresso na UE  – Abril de 2019.
Renault S.A.S. Sociedade por ações simplifi cada com o capital de 533 941 113,00 € / 13-15, quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0810 40 50 60.

Renault recomienda
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