Kadjar - E2 (Dynamic)
Warranty 3 years or 100.000 Km
المنشاء اسبانيا

Made in Spain
DIMENSIONS
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel Base (mm)
Ground Clearance (mm)
ENGINE
Engine Capacity (CC)
Max. Power (Hp/Rpm)
Max. Torque (Nm/RPM)
Fuel Tank (Liter)
Boot Capacity (Liter)
Transmission
TIRE & ROAD WHEELS
18" Alloy Wheels
SAFETY
6 Airbags ( Driver,pass,side,curtain)
ABS (Anti Lock Braking System)
EBD (Electronic Brake Distribution)
BAS (Brake Assistant System)
ESP (Electronic Stability Program)
Auto Door Lock when driving
Attachments for 2 Isoﬁx seats on rear seat
OPTIONS
Automatic A/C
Hands-Free, Keyless System (Renault Smart Card)
Electric Foldable mirror
Roof Bars
Auto Lighting Sensor
Auto Rain sensor
Leather Steering Wheel and gear knob with chrome
finishing
Radio NAV, Media NAV. 7''Touch screen
Hooks X2 on side + Hooks x4 on floor
Chrome around air vents, central console and around
basis of gear shift lever
Deco around dashboard air vents : Grey ''Etoile'' painting
Chrome deco on front bumper
Fabric/Vinyl Seats + Folding Passenger seat + rear seat
foldable 100%
Chrome insert on lower door protections
Multinfunction Steering Wheel
4 Electric Windows
Tire Pressure Monitor
Eco Mode
LED Daytime Running Light
Electric Parking Brake
Cruise Control & Speed Limiter
Foldable Backseats (60/40)
Rear Parking Sensor
Fog light
Central front armrest + pass seatback storge
3 Rear headrests,lateral balloon type
Height-adjustable driver's seatbelt
Height&Depth adjustable steering wheel
Manual seat without lumbar adjustment
Body colored door mirrors
LED turning indicators on side mirrors

For more info call

16227

www.ellaithy.com.eg

Dynamic - E2
4449
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2646
200
Dynamic
1.2L Tce Turbo
130hp
205/2000
55
472
7 AT (Dual Clutch)
Dynamic
Dynamic
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