
ниво на 
оборудване двигател код на версия цена с ДДС

Start L1 EV45 11KW F1E1JA 19B 75,590 лв.
Start L1 EV45 11KW Open Sesame F1E1JA 19 77,190 лв.
Start L1 EV45 22KW F1E1JA 10B 78,090 лв.
Start L1 EV45 22KW Open Sesame F1E1JA 10 79,690 лв.

Start L2 EV45 11KW F2E1JA 19B 77,590 лв.
Start L2 EV45 22KW F2E1JA 10B 80,090 лв.

Open Sesame: версия без "Б-колона" и страничен товарен отвор от 1446 мм.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Life

професионално оборудване оборудване, специфично за Kangoo Van E-Tech Electric
два режима на шофиране (стандартен и ЕКО)
три режима на рекуперация на спирачната енергия
звуково предупреждение за пешеходци
6 м кабел, mode 3 за обществени зарядни станции
11 или 22 kW зарядно устройство (в зависимост от версията)
табло с индикатори за мощност и 4,2 цветен TFT дисплей

комплект за поправка на гуми

системи за безопасност и в помощ на водача мултимедия

електронен контрол на стабилността (ESC) с Асистент при потегляне по наклон 
и Асистент за стабилност на ремаркето

брони и огледала в собствен цвят

автоматичен еднозонов климатик (при версии L1 и версии L2 с 22 kW зарядно устройство)

волан, регулируем във височина и дълбочина

асистент при страничен вятър
отделение за вещи над главата

сгъваем ключ с 3 бутона
централна конзола с 1 контакт 12 V и 2 поставки за чаши
стандартно осветление в кабината и товарния отсек
електрически предни стъкла за водача и пътника

отопление на кабината с филтър за полени и пречистване на въздуха в автомобила (за 
версии L2 с 11kW зарядно устройство)

15-инчови стоманени джанти (L1)
екстериор

16-инчови стоманени джанти (L2)

LED дневни светлини

въртяща се мрежеста преграда със сгъваема седалка за пътника (за версии L1 
Open Sesame)

стандартно оборудване

отворена жабка

Renault KANGOO Van E-Tech 100% еlectric

предварително оборудване за радио с вградени говорители и антена

комфорт
автоматично включване/изключване на светлините и чистачките

ABS (антиблокираща спирачна система) + Система за аварийно спиране (EBA)
предна въздушна възглавница за водача
Renault emergency call (автоматично обаждане в случай на инцидент или бутон 
SOS за обаждания на номер 112 в случай на спешност)

дистанционно централно заключване

плътна преградна стена към товарната зона (за версии L1 и L2 без Open Sesame)

двукрила задна врата с отваряне на 180 градуса без остъкление

12 V контакт в товарната зона
Open Sesame от Renault (в зависимост от версията)
плъзгаща се странична врата от дясната страна

електрически и отопляеми странични огледала
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Start Код Цена с ДДС
AIRBA2 AIRBDE 190 лв.

ABLAVI 500 лв.
CSRAC1 190 лв.
CLCVIT 350 лв.
ATREM 1,400 лв.

COREHA 260 лв.
BQFIXR COREHA 
SSISOF DRAP05

900 лв.

BQBUR1 COREHA 
SSISOF DRAP05

1,000 лв.

LVCIPE 50 лв.
RETVIS 20 лв.

PARV18 ELA LAC 430 лв.
FFGL2 280 лв.

LED фарове LEDH2 900 лв.
PRAHL 390 лв.

ITPK1 170 лв.
ITP15 490 лв.
ITPK7 650 лв.

DAALT ITPK1 260 лв.
RA44A 450 лв.
RA440 400 лв.
RA412 990 лв.

NA41A 1,290 лв.
REACTI 200 лв.
RRCAM 450 лв.

RVICM RRCAM ITPK1 1,910 лв.
Круиз контрол RVFRN1 190 лв.

BTAGA2 50 лв.
BTAGA3 190 лв.
SACTEL 120 лв.
CABDO2 890 лв.
ACCNTC 350 лв.

AVTSR1 550 лв.
CLCPIV PASRAB 

SSISOF
300 лв.

COLOMB PAREHA 150 лв.
SGACHA 390 лв.

ESPGRL RTOL16 
RDIF20 PNEUTT

650 лв.

FPASS RTOL16 RDIF20 690 лв.
PLCBO1 790 лв.

PLCPCA 150 лв.
PLGCT 790 лв.

PLDCVO PLGCVO 1,290 лв.
PRLUMI 90 лв.
FMPOT1 850 лв.

SOP02C PGPRT2 380 лв.

SOP03C PGPRT2 180 лв.

SUPCPE 90 лв.
PTANCC 120 лв.

HLIN02 290 лв.
HLIN03 890 лв.
HLIN04 990 лв.

RANSU2 RANPV3 1,880 лв.
RTOL16 RDIF21 400 лв.

(за версии L1)
RSEC01 250 лв.
TPRM2 90 лв.

Renault Удължена гаранция
Y3K150 805 лв.
Y3K200 1,783 лв.
Y4K150 904 лв.
Y4K200 1,863 лв.
Y5K100 808 лв.
Y5K150 1,212 лв.
Y5K200 2,071 лв.
Y6K100 1,204 лв.
Y6K150 1,640 лв.
Y6K200 2,372 лв.
Y7K100 1,632 лв.
Y7K150 2,076 лв.
Y7K200 2,939 лв.

Цветове
Минерално бяло неметалик OQNG 0 лв.
Сив URBAN неметалик OVKPW 0 лв.
Сив металик TEKNG 690 лв.
Сив HIGHLAND металик TEKQA 690 лв.
Червен CARMIN металик TENPF 690 лв.
Черен металик TEGNE 690 лв.

DANGMO ITP15 940 лв.

AEBS05 BSD02 LKA05 3,480 лв.

Система за следене умората на водача, Заден паркинг сензор

Система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила, Предни + задни + странични сензори за паркиране

550 лв.

Навигация Easy Link с 8" сензорен екран, DAB, 4 говорителя (изисква поръчка на ITPK1 или ITP15 RRCAM)

Камера за паркиране на заден ход (изисква поръчка на ITPK1 RA412)

Кабел за зареждане от домашен контакт FLEXI CHARGER 16A
Странични протектори на вратите в собствен цвят

Жабка-чекмедже Easy Life

Система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при шофиране с превишена скорост (предоставя и допълнителна информация от 
навигационната система)*

Затворена жабка

Допълнително оборудване

Радио Connect R&GO FM DAB радио, Bluetooth свързаност, 1 USB порт

Радио с Bluetooth и 4 говорителя, 8" сензорен екран с репликация на смартфон, управление от волана*
*Изисква поръчка на ITPK1

Радио Connect R&GO FM радио, Bluetooth свързаност, 1 USB порт (без DAB)

Фронтална въздушна възглавница за пасажера с опция за деактивиране

Индукционно зарядно за смартфон (изисква поръчка на аудио система и CSRAC1)

AVOSP1

Двойна пасажерска седалка без ISOFIX, регулация на седалката на водача по височина*

Двойна пасажерска седалка с функция "Мобилен офис" без ISOFIX, регулация на седалката на водача по височина

*не се предлага за версии с Open Sesame

Импулсно отваряне на стъклото на водача
Широкоъгълно огледало в сенника на пасажера

Странични въздушни възглавници + въздушни завеси (изисква поръчка на AIRBA2 AIRBDE)

Регулация на седалката на водача по височина

Преден подлакътник с конзола за съхранение
Преграда със стъкло към товарната зона
Теглич (не се предлага за версии с 4+1 места)

Остъклени задни врати, чистачки, нагреваемо задно стъкло
Фарове за мъгла

Заден паркинг сензор
Предни + задни + странични сензори за паркиране

Aктивен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и колоездачи, активен асистент при трафик в сляпата зона, Асистент за спазване 
лентата на движение

Aвтоматично превключване на къси/дълги светлини

Поставка за смартфон

Система за самопаркиране Easy Park Assist (изисква RA412 (или NA41A) и RRCAM)

Асистент за задно виждане ( LCD 7'' 15:9 дисплей за обратно виждане), задна камера, заден паркинг сензор

*Изисква поръчка на NA41A ITPK1
Система за разпознаване на пътните знаци

Сгъваема преградна стена, Сгъваема пасажерска седалка, седалка без ISOFIX

Карта Renault “Свободни ръце” за дистанционно заключване/отключване на автомобила и безключов старт*
*Изисква поръчка на CLCPIV PASRAB SSISOF

Шофьорска седалка с лумбална опора, Пасажерска седалка с регулиране по височина

Подсилени ключалки на страничната и задните врати
LED осветление в товарната зона
Лява и дясна плъзгащи товарни врати с остъкление

Дървен под в товарната зона

Предни отопляеми седалки*
*Изисква поръчка на COLOMB PAREHA

Електрическа паркинг спирачка, 16-инчови стоманени джанти

PVC под в товарната зона
Лява плъзгаща врата, неостъклена

Extended grip - система за подобрено сцепление (функция към ESP), 16-инчови стоманени джанти, всесезонни гуми (за версии L1)

Облицовка на страничните панели в товарната зона на 1/2 височина

Карта Renault “Свободни ръце” с 4 бутона, зонално отключване и заклюване при отдалечаване от автомобила, дръжки на вратите в цвета на 
автомобила

16-инчови стоманени джанти*

Система за следене на налягането в гумите

Дървена облицовка на страничните панели в товарната зона (изисква поръчка на PTANCC)
Облицовка на товарната зона от полипропилен (изисква поръчка на PTANCC PLCBO1)

15-инчова резервна гума

Вътрешен багажник "smart roof rack"

Двойно електрическо заключване на вратите
Халки за укрепване на товара

Удължена гаранция от производителя за срок от 3 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 3 години или 200 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 4 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 4 години или 200 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 100 000 км пробег

Удължена гаранция от производителя за срок от 7 години или 100 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 7 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 7 години или 200 000 км пробег

Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 100 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег
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двигател
тип двигател
максимална мощност к.с. (kW)
максимален въртящ момент Nm 
батерия
тип батерия
капацитет (kWh)
предавателна кутия
максимална скорост (км/ч)
ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
автономност и зареждане
автономност wltp* (км)
консумация на електроенергия (кWh/100 km) tbc
време за зареждане на батерията ( стандартен контакт ШУКО 2,3kW 10А AC) (0-100%) tbc
време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 3,7 кW 16A AC)(10-100%) tbc
време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 7,4 кW 32A AC)(10%-100%) tbc
време за зареждане на батерията (зарядна станция 11 кW 16A)(10-100%) tbc
време за зареждане на батерията (зарядна станция 22 кW 32A)(15%-80%) tbc
бързо зареждане с постоянен ток 80kW (15-80%) tbc
CO2 емисии (г/км)

емисии на CO2 

гуми
полезен товар (кг)
L1
обеми (м3)
Версия L1 (мин/макс)
капацитет за теглене на ремарке със/без спорачки (кг)

*WLTP - Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure - Единен в световен мащаб цикъл за изпитване на леки и лекотоварни автомобили.

размери (мм)

дата на последна актуализация: 22.02.2023 г.
снимките са илюстративни.

трифазен синхронен електро мотор с възбудителна намотка
120 (90)

245

lithium - Ion
45

*разходът на електроенергия при движение и автономността на автомобила са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, 
атмосферни условия, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.

Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата 
информация в настоящата ценова листа. 
максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече 
кода).  

гаранция за срок от 3 години и/или пробег до 100 000 км, което настъпи първо. Посочената гаранция включва заводска гаранция от 3 години или 100,000 км 
пробег (което настъпи първо). Гаранцията е валидна в Европа, съгласно Общите условия на договора.
за електрически, хибридни (пълен хибрид) и Plug-in хибридни модели гаранцията на високоволтовата (тягова) батерия е 8 години и/или пробег от 160 000 км, 
което настъпи първо.

Технически характеристики

марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.

1500/750

автоматична трансмисия
135
11.6

300

E-TECH ELECTRIC 120 к.с. 

195/65R15, 205/60 R16
0

600

3,3 - 3,9
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