
ЦЕНИ 
Погледнете и споредете ги цените на поединечните верзии на возилото  

RENAULT KANGOO 

ВЕРЗИЈА ВРАТИ KS/Kw 
MАX. 
km/h 

l/100 km ГР. / 
ОТВ. / ПРОС. 

ЦЕНА СО 
ДДВ ВО € 

ЦЕНА СО 
ДДВ ВО ДЕН. 

Модели со дизел мотор 

Expression 1.5dci 85ks 5 85/63 158 5,9/5/5,3 14.700 908.460 

Expression 1.5dci 105ks 5 105/78 170 6,4/5/5,5 15.450 954.810 

 

ОПРЕМА 
Погледнете и споредете ги пакетите на опрема за поединечните верзии на возилото  

RENAULT KANGOO 

СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА СИТЕ МОДЕЛИ 

- ABS + EBD, 
- Воздушни перничиња за возачот и совозачот, 

- Серво управувач, 
- Централно заклучување со далечинско управување, 

- Задна клупа 1/3-2/3, 
- Клима уред, 

- Патен компјутер, 
- Возачко седиште подесиво по висина, 

- Наслон за раце помеѓу седиштата, 

- Лева лизгачка врата, 
- Десна лизгачка врата, 

- Единечна задна врата која се подига, 
- Затемнети стакла, 

- Електрични стакла напред, 
- Електрично подесување на ретровизори со греење, 

- Полица за багаж во задниот дел - Браници и ретровизори во боја на каросерија, 
- Светла за магла  

Легенда:  - не може да се вгради,    - опција,    - сериска опрема 

ОПЦИИ НА ОПРЕМАТА EXPRESSION 

Автоматски клима уред (1) 
 

Совозачко седиште со ISOFIX состав 
 

Електричен пакет (електрични стакла назад, радио CD MP3 4X15W, помош при паркирање, регулатор и ограничувач на брзина) 
 

Дополнително затемнување на задни стакла 
 

Греени предни седишта 
 

Дополнителна облога во багажникот 
 

Радио CD MP3 4x20W со аудио кутија 
 

Радио CD MP3 4x20W со аудио кутија со bluetooth 
 

Пакет сигурност (2) (странични воздушни перници и воздушни завеси, автоматски брисачи о сензор за дожд, ESP, совозачко 
седиште со ISOFIX состав)  

Семеен пакет (3) (масичка на задниот дел од предните седишта, преклопливо совозачко седиште и три прегради авионски тип) 
 

Склопливи ретровизори 
 



Зголемена носивост (4) 
 

Кровни носачи 
 

Двокрилна застаклена врата позади 
 

Заштитна мрежа помеѓу багажен и патнички простор 
 

Пластифициран подигнувачки раб на кровот (5) 
 

Алуминиумски фелни 15" 
 

Кровен отвор со рачно отворање 
 

Сензори за дожд и светла 
 

Mетална боја 
 

 


