
RenaultKANGOO
Originálne príslušenstvo



My sa staráme, 
vy si užívajte 
život!

Zjednodušte si život, vezmite si z 
toho vášho to najlepšie a užívajte 
si každý okamih. 

Originálne  príslušenstvo Renault, 
vytvorené špeciálne pre vaše 
vozidlo, urobí z každodennej 
jazdy jedinečný zážitok. 

Viac inovácií, viac bezpečnosti, 
viac jednoduchosti – originálne 
príslušenstvo vám uľahčí život a 
je k vašim službám. 

Pripravte sa na neopakovateľný 
zážitok!
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Príslušenstvo pre 
profesionálov
Zjednodušte si život aj prácu na palube. 
Originálne príslušenstvo Renault je užitočné, 
praktické a spoľahlivé. Vždy vyhovie všetkým 
vašim potrebám, bez ohľadu na druh vášho 
podnikania. S príslušenstvom Renault ušetríte 
čas a budete maximálne efektívny za všetkých 
okolností.



Ochrana nákladového priestoru

Podlahy
Ideálne pre ochranu podlahy batožinového priestoru pri preprave nákladu. Podlahy zachovávajú prístup ku 
kotviacim bodom. V ponuke nájdete niekoľko typov podláh: plastové, drevené, protišmykové aj podlahy pre 
nadmerné zaťaženie.

03 Protišmyková drevená
podlaha

Povrch podlahy zabraňuje skĺznutiu a 
navyše poskytuje zvýšenú ochranu pri 
každodennom používaní.

Kompletný zoznam podláh: strana 36.

01 Plastová podlaha

Vodeodolná podlaha 
zaisťujúca ľahkú údržbu.

Kompletný zoznam podláh: 
strana 36.

02 Drevená podlaha pre
nadmernú záťaž

Podlaha z lakovaného dreva s dlhou 
životnosťou. 
K dispozícii tiež v štandardnom prevedení.

Kompletný zoznam podláh: strana 36.

04 Drevené obloženie stien

Obloženie bočných stien a podbehov 
kolies. Dostupné v drevenej verzii, v 
štandardnom vyhotovení alebo vo verzii 
pre nadmernú záťaž.

Kompletný zoznam podláh: strana 36.

05

05 Okenné mreže

Prevážajte všetky predmety s pokojom. 
Okenné mreže účinne chránia zadné okná aj 
krídlové dvere.

77 11 423 215 (krídlové dvere)
77 11 423 217 (pravé bočné dvere)

03 - 04

01

02 - 04
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Strešné nosiče a galérie

02 Strešné tyče - oceľové

Ideálny pre pripojenie nosičov 
bicyklov, lyží alebo strešného boxu. 
Zvyšujú prepravnú kapacitu vozidla. 
Originálne príslušenstvo Renault spĺňa 
najvyššie nároky na bezpečnosť a 
odolnosť. Dodávané po 2 kusoch.

Kompletný zoznam strešných tyčí –
strana 36.

01 Strešná galéria

Prevážajte v úplnom bezpečí aj objemné 
náklady do 100 kg* na streche vášho vozidla. 
Strešné galérie sú pevné a robustné, 
testované vo veternom tuneli a ošetrené 
proti korózii. Pre väčší komfort na ceste je 
súčasťou galérie deflektor, ktorý odstráni 
všetok hluk spôsobený vetrom. Galéria je k 
dispozícii v hliníkovom alebo oceľovom 
prevedení, v závislosti na dĺžke vozidla.

Kompletný zoznam galérií – strana 36.

* Maximálna garantovaná 
nosnosť vrátane váhy galérie.

01
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Komfort a 
ochrana 

Ponuka na mieru vytvorených ochranných 
a komfortných prvkov s bezkonkurenčnou 
životnosťou. Prvky pre ochranu a komfort 
Renault sú rovnako estetické ako funkčné 
a skvelo zapadnú do vášho vozidla. 
Cestovanie s vašim vozidlom Renault 
Kangoo nebolo nikdy tak pohodlné 
a kľudné.



01 Predná lakťová opierka

Doprajte si väčšie pohodlie pri riadení. 
Lakťová opierka navyše ponúka aj úložný 
priestor s objemom 1 liter. Farba: 
karbón.

77 11 424 373 
(Kangoo osobné - krátka str. konzola)
77 11 425 131 
(Kangoo osobné - dlhá str. konzola)

02 Vešiak kabátov na
opierku hlavy

Vešiak pre umiestnenie na zadnú stranu 
hlavovej opierky. Vo veľmi kvalitnom 
chrómovanom prevedení. Slúži pre 
jednoduché zavesenie  oblečenia počas 
cesty.

77 11 578 137 (Kangoo osobné)

Pohodlie na cestách
Koberce

Dodajte svojmu vozidlu dodatočnú ochranu. Koberce Renault skvele padnú do vášho 
auta vďaka dvom bezpečnostným klipom. Všetky koberce Renault podliehajú prísnemu 
testovaniu, ktoré zaručuje najvyššiu kvalitu, bezpečnosť a trvalosť. Jedno balenie 
obsahuje 2 alebo 4 koberce, ktoré zabezpečia primeranú ochranu podlahy vozidla.

04 Vzduchové deflektory –
predné

Zabraňujú tvorbe prievanu a 
vzduchových vírov vnútri kabíny pri 
jazde s otvorenými oknami. Presne 
sedí s tvarom vozidla. Dodávané po 2 
kusoch (pravý a ľavý).

77 11 423 525 
(Kangoo Express i osobné)

02

01

04

Ochrana 
karosérie

03 Lapače nečistôt

Efektívne chránia spodnú časť vozidla 
pred striekajúcou vodou, blatom a 
štrkom. Dodávané po 2 kusoch (ľavý a 
pravý). K dispozícii pre predné i zadné 
kolesá.

77 11 423 612 (predné)
77 11 423 613 (zadné)

01 Textilné koberce 
Evolution

Kvalitné textilné koberce, praktické a 
jednoduché na údržbu.

77 11 423 637 (s klipmi)

02

12 13

Poťahy

02 Poťahy sedadiel 
Aquila Evolution -
predné

Dokonale ochráni čalúnenie vášho 
vozidla. Jednoduché na inštaláciu 
aj na údržbu.

Kompletný zoznam poťahov –
strana 37.

Okná
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01 Deliaca mreža

Umožňuje oddelenie batožinového 
priestoru od kabíny. Ideálna na prepravu 
vášho domáceho miláčika.

82 01 369 249 (Kangoo osobné)

02 Siete batožinového priestoru

Umožňujú fixáciu predmetov počas jazdy. Prispôsobiteľné 
veľkosti vozidla. Prevedenie horizontálne alebo vertikálne.

77 11 227 502 (Kangoo osobné - vertikálna)
77 11 422 533 (Kangoo osobné - horizontálna)

02

01

Organizácia batožinového 
priestoru

14
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Prevážajte viac 
a komfortnejšie

Užívajte si naplno svoje koníčky!
Za každých okolností rýchle a jednoduché 
používanie. To je Renault príslušenstvo na 
prepravu, plne zaisťujúce bezpečnosť 
a vaše vysoké požiadavky.



01

Ťažné zariadenia

Nosiče

01 Pevný strešný box

Rozšíri úložné priestory vášho 
vozidla. Priestranný a praktický. 
Elegantný design, prevedenie v 
lesklej čiernej farbe.
K dispozícii v troch veľkostiach: 
380, 480 a 630 litrov.

Kompletný zoznam strešných 
boxov – strana 37.

01 Ťažné zariadenie 
demontovateľné 
bez náradia

K bezpečnému ťahaniu alebo pripevneniu 
nosiča bicyklov, prívesu, lode, karavanu a 
ďalšieho profesionálneho vybavenia. Plne 
kompatibilný s vozidlom Renault. Rýchla 
montáž bez pomoci náradia.

82 01 358 769

02 Ťažné zariadenie Standard

Umožňuje bezpečne prevážať náklad pre 
súkromné i firemné účely. Plne kompatibilný 
s vozidlom. Ideálne pre časté používanie. 
Vhodné pre úžitkové vozidlá. Ponúka 
možnosť pripevnenia gule, háku, guľovej 
fixnej spojky, ťažného strmeňa s guľovou 
hlavou.

82 01 358 771

03 Nosič bicyklov Hang-on 
na ťažné zariadenie

Či idete sami alebo s celou rodinou, všetky vaše 
bicykle môžete bezpečne previezť so sebou. Nosič 
je rýchlo nainštalovaný na ťažné zariadenie a 
prevezie až 4 bicykle. Je ideálny na prepravu 
ťažkých a neskladných bicyklov, ktoré sa ťažko 
dvíhajú. Ľahko sklopný pre jednoduchý prístup do 
batožinového priestoru, dokonca aj s 
namontovanými bicyklami. Dostupný v 3 
modeloch - pre 2 až 4 bicykle.

Kompletný zoznam nosičov bicyklov– strana 37.03
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Zažite 
multimédiá

Užite si viac emócií na palube 
s multimediálnymi riešeniami, 
s ktorými sa každá vaša cesta stane 
nezabudnuteľným zážitkom.



02

Audio

22 23

01

01 Autorádio Pioneer

Vybavte svoje vozidlo kvalitným autorádiom a užívajte si 
skvelý zvuk na cestách. Kvalitné autorádio Pioneer DEH-
4800BT o výkone 4x50W s CD mechanikou, vstupom pre USB 
/ AUX, hlasovým ovládaním pre iPhone a možnosťou 
pripojenia 2 telefónov naraz pomocou Bluetooth.
Kompletnú ponuku nájdete v cenníku autorádií Pioneer.

02 Sústava reproduktorov
Focal Music Premium 6.1

Sústava 6 reproduktorov a subwooferu. Výkon 400W, vysoká 
kvalita zvuku, HIFI Premium. Dôležitý prvok pre cestovanie 
plné zábavy.

77 11 575 882

Mobilný telefón

03 Magnetický držiak smartphonu

Malý a diskrétny držiak, padne do konštrukcie prístrojovej dosky. Jeho 
magnetický systém vám umožní jednoducho pripnúť telefón na 
ventiláciu. Odnímateľný, môže byť ľahko prenesený z jedného vozidla 
do druhého.

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku držiakov mobilných telefónov.

0304

04 Držiak pre mobilný telefón –
otočný

Teleskopické nastavenie držiaku sa ľahko prispôsobí rôznej šírke
telefónu. Boky s protišmykovou úpravou ponúkajú bezpečnejšie
uchytenie telefónu. Kužeľovitý klip spoločne s kĺbovým
mechanizmom umožňuje pevné uchytenie vo ventilačnej mriežke
automobilu a zároveň natočenie mobilného telefónu aj pre tých
najnáročnejších užívateľov. Výrobok je vyrobený z vysoko kvalitného
materiálu (ABS), ktorý je nielen príjemný na dotyk, ale aj odolný voči
mechanickému poškriabaniu a nízkym i vysokým teplotám.

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku držiakov mobilních telefónov.



05 Pokoj na duši

Cestujte s absolútnym pokojom.
Odolné, jednoduché na použitie
a bezpečné za každých okolností,
to je príslušenstvo Renault pre 
vaše vozidlo Kangoo.

25



Bezpečnostné 
prvky

Asistenti riadenia

04 Kamera na predné sklo 
Road Eyes

História a videá z vašich ciest. Balenie 
obsahuje: Full HD kameru, 2,5” displej, 
GPS modul.

77 11 577 533

03 Alarm
Znížte riziko krádeže vášho vozidla alebo jeho 
vybavenia. Tento alarm zaistí akýkoľvek 
pokus o vniknutie do vozidla.

77 11 239 249

01 Parkovací asistent

Užitočný pomocník pre bezpečné parkovanie. 
Detekuje prekážky pred a za vozidlom a 
upozorňuje akustickým signálom.

77 11 238 161 (predný)
82 01 373 014 (zadný)

02 Zadná parkovacia kamera
Zaistite si maximálny komfort pri cúvacích 
manévroch. Obraz je aktivovaný pri zaradení 
spiatočky, uľahčuje tak parkovanie po celú dobu 
manévru. S parkovaním vám navyše pomôžu 
vodiace linky v obraze.

82 01 611 561

04

01

04 Snehové reťaze Premium Grip

Špeciálne testované pre Renault. Garantujú maximálnu 
bezpečnosť a priľnavosť v extrémnych podmienkach (sneh a ľad). 
Rýchla a intuitívna inštalácia. Malé rozmery. Dodávané po 2 
kusoch.

Kompletný zoznam snehových reťazí – strana 38.

Bezpečnosť detí

02 Detská sedačka 
Duoplus Isofix

Zaisťuje najlepšiu ochranu a bezpečnosť 
dieťaťa od 9 mesiacov do 4 rokov. 
Fixácia Isofix. Veľmi komfortná, vďaka 
možnosti nastavenia do 3 polôh, 
vrátane polohy na spánok.

77 11 423 381

03 Detská sedačka 
Kidfix Isofix

Veľmi pohodlná sedačka s opierkou 
hlavy. Zaisťuje perfektné usadenie 
dieťaťa od 4 do 10 rokov. Fixácia Isofix
- jednoduchá inštalácia, zaisťujúca 
maximálnu bezpečnosť vášho dieťaťa. 

77 11 422 951

04

05

Snehové reťaze a návleky

05 Snehové návleky

Veľmi jednoduché na manipuláciu, intuitívna montáž. 
Garantujú bezpečnosť jazdy pri miernych snehových 
podmienkach. Dodávané po dvoch kusoch.

Kompletný zoznam snehových návlekov – strana 38.

02 - 03

02

03

26 27

01 Mechanické zabezpečenie
Defend Lock / Construct
77 11 596 347 (DL, 5-stupňpvá prevodovka)
77 11 251 272 (DL, 6-stupňová prevodovka)
77 11 558 809 (Construct, 5-st. prevodovka)
77 11 558 810 (Construct, 6-st. prevodovka)

05

05 Autolekárnička

Autolekárnička zložením zodpovedajúcim
aktuálnej vyhláške. Povinná výbava vozidla.

77 11 561 357



06 Design
exteriéru

Prispôsobte si vzhľad vášho 
vozidla podľa vlastnej chuti. Vaše 
Kangoo získa eleganciu a 
osobitosť.

29



01 Disky z ľahkej zliatiny 
16” Egeus

Farba: strieborná.
Pneu: 205/ 55 R16.

40 30 014 58R

Disky kolies z ľahkej 
zliatiny 

Podporte osobnosť vášho 
vozidla s exkluzívnym radom 
diskov Renault.

01

30



07 Balíky
príslušenstva

Využite cenové zvýhodnenie 
20 % v rámci akciovej ponuky 
balíkov príslušenstva. Zostavili 
sme ich tak, aby čo najlepšie 
vyhovovali vašim potrebám.

33
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01

Balíky príslušenstva

Zloženie balíka: 
Priečné strešné tyče, gumové koberce, 
vaňa batožinového priestoru

02
Zloženie balíka: 
Ťažné zariadenie Labutí krk (vrátane 7-
pin kabeláže), vaňa batožinového 
priestoru, gumové koberce Novestra

03
Zloženie balíka: 
Ťažné zariadenie Labutí krk (vrátane 7-
pin kabeláže), strešná galéria, gumové 
koberce Novestra



PRÍSLUŠENSTVO PRE PROFESIONÁLOV

Ochrana nákladového priestoru

Plastové podlahy

7711424097 Kangoo Express – bez bočných posuvných dverí -

7711424096 Kangoo Express – 1 bočné posuvné dvere -

7711425484 Kangoo Express – 2 bočné posuvné dvere -

Kompletné drevené obloženie pre nadmernú záťaž - obloženie stien, podbehy kolies

7711426648 Kangoo Express – s 0 alebo 1 bočnými posuvnými dverami -

7711425462 Kangoo Express – 1 bočné posuvné dvere -

7711426950 Kangoo Express – 2 bočné posuvné dvere -

Drevená podlaha pre nadmernú záťaž

7711426060 Kangoo Express L0 -

7711425461 Kangoo Express L1 -

8201151852 Kangoo Express L2 -

Protišmyková drevená podlaha pre nadmernú záťaž

7711427483 Kangoo Express L0 -

7711427484 Kangoo Express L1 -

8201151862 Kangoo Express L2 -

Protišmyková drevená podlaha štandardná

7711424422 Kangoo Express L1 – bez bočných posuvných dverí -

7711423654 Kangoo Express L1 – 1 bočné posuvné dvere -

7711423655 Kangoo Express L1 – 2 bočné posuvné dvere -

8201151867 Kangoo Express L2 – 1 bočné posuvné dvere -

8201151870 Kangoo Express L2 – 2 bočné posuvné dvere -

7711423653 Kangoo Express L0 – bez bočných posuvných dverí -

Štandardná drevená podlaha

7711423650 Kangoo Express L0 – bez bočných posuvných dverí -

7711424421 Kangoo Express L1 – bez bočných posuvných dverí -

7711423651 Kangoo Express L1 – 1 bočné posuvné dvere -

7711423652 Kangoo Express L1 – 2 bočné posuvné dvere -

8201151865 Kangoo Express L2 – 1 bočné posuvné dvere -

8201151866 Kangoo Express L2 – 2 bočné posuvné dvere -

Drevené obloženie stien pre nadmernú záťaž

7711426061 Kangoo Express L0 – bez bočných posuvných dverí -

7711425463 Kangoo Express L1 – bez bočných posuvných dverí -

7711425464 Kangoo Express L1 – 1 bočné posuvné dvere -

7711425465 Kangoo Express L1 – 2 bočné posuvné dvere -

8201151840 Kangoo Express L2 – 1 bočné posuvné dvere -

8201151845 Kangoo Express L2 – 2 bočné posuvné dvere -

Drevené obloženie stien štandardné

8201443317 Kangoo Express L0 – bez bočných posuvných dverí -

8201443318 Kangoo Express L1 – bez bočných posuvných dverí -

8201443322 Kangoo Express L1 – 1 bočné posuvné dvere -

8201443324 Kangoo Express L1 – 2 bočné posuvné dvere -

8201443321 Kangoo Express L2 – 1 bočné posuvné dvere -

8201443323 Kangoo Express L2 – 2 bočné posuvné dvere -

Kompletné drevené obloženie štandardné – obloženie stien, podbehy kolies

8201446442 Kangoo Express – 0 posuvných dverí & Kangoo Express L2 – 1 posuvné dvere -

8201443330 Kangoo Express – 1 bočné posuvné dvere -

8201446444 Kangoo Express – 2 bočné posuvné dvere -

8201446442 Kangoo Express L0 & L1 – bez bočných posuvných dverí -

8201443330 Kangoo Express L1 & L2 – 1 bočné posuvné dvere -

8201446444 Kangoo Express  L1 & L2 – 2 bočné posuvné dvere -

7711423215 Okenné mreže – krídlové dvere Strana 7

7711423217 Okenné mreže – pravé bočné dvere Strana 7

7711424092 Kotviace body – Kangoo Express L1 -

Profesionálne nosiče
7711423537 Priečne strešné tyče – oceľové – Kangoo Express L1/L2 – so strešným oknom Strana 8

8201160995
Priečne strešné tyče – oceľové – Kangoo osobné & Express L1 & L2 – bez 
strešného okna

Strana 8

7711423536
Multifunkčné pozdĺžne str. tyče - hliník - Kangoo os. & Express L1 - bez strešného
okna

-

7711574510 Nosič rúrok na strešné tyče -

7711573938 Markíza na strešné tyče -

Strešné galérie oceľové

7711424099 Kangoo osobné & Express L2 -

7711423535 Kangoo Express L0 – bez strešného okná -

7711423534 Kangoo osobné & Express L1 – so strešným oknom -

7711423533 Kangoo osobné & Express L1 – bez strešného okna -

7711430784 Hliníková strešná galéria - Kangoo osobné & Express L1 – bez strešného okna Strana 8

7711430785
Nakladací valček pre galériu – hliník - Kangoo ososbné & Express L1 – bez 
strešného okna

KOMFORT A OCHRANA

Koberce
7711423637 Textilné koberce Komfort Evolution – s klipmi, 4 kusy – Kangoo osobné Strana 12

8201247229 Textilné koberce Komfort Evolution – s fixací, 4 kusy – Kangoo osobné -

7711423638 Textilné koberce Expression (4 kusy) – Kangoo osobné -

7711423636 Textilné koberce Standard (4 kusy) – Kangoo osobné -

7711424640 Textilné koberce (2 kusy) – Kangoo Express -

7711424424 Gumové koberce Empreinte (4 kusy) – Kangoo osobné -

7711424642 Gumové koberce Empreinte (2 kusy) – Kangoo Express -

7711423639 Gumové koberce Novestra (4 kusy) – Kangoo osobné -

7711423635 Gumové koberce Novestra (2 kusy) – Kangoo Express -

8201350880 Textilná ochrana operadiel sedadiel – 2. zadný rad (2 kusy) – Kangoo osobné & L2 -

8201350873 Koberec batožinového priestoru – Kangoo osobné & L2 – 5 miest -

Pohodlie na cestách
7711578137 Vešiak kabátov na opierku hlavy – Kangoo osobné Strana 13

7711424373 Lakťová opierka predná – krátka – Kangoo osobné Strana 13

7711425131 Lakťová opierka predná – dlhá – Kangoo osobné Strana 13

8201375535 Fajčiarsky paket (popolník, zapalovač) -

7711431405 Chladnička -

L0 – krátka verzia, L1 – stredná verzia, L2 – dlhá verzia (Grand Kangoo/Maxi Kangoo)

Poťahy
8201435743 Poťahy predných sedadiel Aquila Evolution – predné sedadlá – Kangoo Express Strana 12

7711424782
Poťahy predných sedadiel Aquila Evolution - sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné -
Kangoo Express

-

7711424781 Poťahy predných sedadiel Aquila Evolution – sklopné sedadlo pasažiera - Kangoo Express -

7711424780
Poťahy predných sedadiel Aquila Evolution – štandardné sedadlo vodiča/pasažiera –
Kangoo Express

-

7711424801
Poťahy predných sedadiel Burano – 2 predné sedadlá so sklopným sedadlom pasažiera –
s lakťovou opierkou – Kangoo osobné

-

7711424372
Poťahy predných sedadiel Burano – 2 predné sedadlá bez plášťa, s nesklopiteľným
sedadlom pasažiera – bez lakťovej opierky – Kangoo osobné

-

7711424371
Poťahy predných sedadiel Burano – 2 predné sedadlá s plášťom, s nesklopiteľným
sedadlom pasažiera – bez lakťovej opierky – Kangoo osobné

-

7711424803 Poťahy zadných sedadiel Burano – sedadlá 1/3 - 2/3 – 2. rad – Kangoo osobné -

7711424802
Poťahy predných sedadiel Chivasso – 2 predné sedadlá, sklopné sedadlo pasažiera – s 
lakťovou opierkou – Kangoo osobné

-

7711424800
Poťahy predných sedadiel Chivasso – 2 predné sedadlá bez plášťa, nesklopitelné sedadlo 
pasažiera – bez lakťovej opierky – Kangoo osobné

-

7711424799
Poťahy predných sedadiel Chivasso – 2 predné sedadlá s plášťom, nesklopitelné sedadlo 
pasažiera – bez lakťovej opierky – Kangoo osobné

-

7711424804 Poťahy zadných sedadiel Chivasso – sedadlá 1/3-2/3 – 2. rad – Kangoo osobné -

8201443917 Poťahy zadných sedadiel Montana – 2 zadná sedadlá – 3. rad – Kangoo osobné & L2 -

7711428239 Ochranná plachta na karosériu -

Organizácia batožinového priestoru
8201369249 Deliaca mreža – Kangoo osobné Strana 14

7711227502 Sieť batožinového priestoru vertikálna – Kangoo osobné Strana 14

7711422533 Sieť batožinového priestoru horizontálna – Kangoo osobné Strana 14

7711422429 Vaňa batožinového priestoru – Kangoo osobné -

Okná
7711423525 Vzduchové deflektory – predné Strana 13

7711428031 Zatemňovacia fólia – predné okná – Kangoo osobné -

7711428035 Zatemňovacia fólia – zadné bočné okná a krídlové dvere – Kangoo osobné -

7711428034 Zatemňovacia fólia – zadné bočné okná, elektrické a krídlové dvere – Kangoo osobné -

7711428033 Zatemňovacia fólia – zadné bočné okná a výklopné dvere – Kangoo osobné -

7711428032 Zatemňovacia fólia – zadné bočné okná, elektrické a výklopné dvere – Kangoo osobné -

7711428102 Zatemňovacia fólia – predné okná – Kangoo Express -

7711428104 Zatemňovacia fólia – zadné bočné okná, pravé a krídlové dvere – Kangoo Express -

7711428103 Zatemňovacia fólia – zadné bočné okná a krídlové dvere – Kangoo Express -

Ochrana karosérie
7711423612 Lapače nečistôt predné – Kangoo osobné & Kangoo Express Strana 13

7711423613 Lapače nečistôt zadné - Kangoo osobné & Kangoo Express Strana 13

7711424365 Ochrana zadných dverí -

PREPRAVA

Ťažné zariadenie
8201358771 Štandardné ťažné zeriadenie Strana 18

8201358769 Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia Strana 18

8201339174 Ťažné zariadenie Labutí krk -

8201443573 Kabeláž k ťažnému zariadeniu – 7 pin -

8201443575 Kabeláž k ťažnému zariadeniu – 13 pin -

Ťažné zariadenie
7711226774 Prídavná kabeláž k ŤZ 12 V -

7711780884 Nosič bicyklov Coach na ŤZ – 2 bicykle (13 pin) -

7711780885 Nosič bicyklov Coach na ŤZ – 3 bicykle (13 pin) -

7711780886 Nosič bicyklov Coach – rozšírenie pre 3+1 bicykle -

7711577326 Nosič bicyklov Hang-on na ŤZ – 2 bicykle Strana 18

7711577327 Nosič bicyklov Hang-on na ŤZ – 3 bicykle Strana 18

7711577328 Nosič bicyklov Hang-on na ŤZ – 4 bicykle Strana 18

Nosiče
7711420778 Nosič lyží – 4 páry/2 snowboardy -

7711577325 Nosič bicyklov na strešné tyče Proride 80 – 1 bicykel -

7711421178 Adaptér na strešné tyče pre nosič bicyklov/lyží – hliník -

7711420781 Adaptér na strešné tyče pre nosič bicyklov/lyží – oceľ -

7711419549 Mäkký strešný box 340 l – čierny -

7711575524 Pevný strešný box Renault 380 l – čierny Strana 19

7711575525 Pevný strešný box Renault 480 l – čierny Strana 19

7711575526 Pevný strešný box Renault 630 l – čierny Strana 19

7711578086 Nastaviteľný strešný box Urban Loader 300 až 500 l – sivý -

MULTIMÉDIA

Audio
7711762333 Autorádio Pioneer DEH-1800UB -

7711762332 Autorádio Pioneer DEH-2800UI -

7711762330 Autorádio Pioneer DEH-4800BT Strana 22

7711663508 Autorádio Pioneer DEH-X8700BT -

7711578131 Sústava reproduktorov Focal Music Drive 2.0 (2 predné reproduktory) -

7711575881 Sústava reproduktorov Focal Music Live 4.0 (2 výškové, 2 predné) -

7711575882 Sústava reproduktorov Focal Music Premium 6.1 (Balík Drive + Balík Live + box) Strana 22

Video
7711574991 Držiak na tablet (7-10“) -

7711575977 Prenosný video systém Logicom DJIX 7“ -

L0 – krátka verzia, L1 – stredná verzia, L2 – dlhá verzia (Grand Kangoo/Maxi Kangoo)36 37
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BEZPEČNOSŤ

Asistenti riadenia
7711238161 Parkovací asistent predný – Kangoo osobné & Kangoo Express Strana 26

8201373014 Parkovací asistent zadný - Kangoo osobné & Kangoo Express Strana 26

7711228161 Vypínač parkovacieho asistenta – zadný parkovací asistent -

7711228080 Predľžovací kábel – zadný parkovací asistent -

8201611561 Zadná kamera Strana 26

Bezpečnosť a signalizácia
7711460708 Súprava povinnej výbavy -

7711561357 Autolekárnička

7711575302 Bezpečnostné nálepky pre úžitkové vozidlá – trieda A -

7711575303 Bezpečnostné nálepky pre úžitkové vozidlá – trieda B -

Bezpečnostné prvky
7711561357 Kamera na predné sklo Road Eyes Strana 26

7711239249 Alarm Strana 26

7711424116 Modul pre alarm proti odtiahnutiu vozidla -

7711431429 Zámok volantu -

7711460723 Zámok radiacej páky Defend Lock, 5-stupňová prevodovka Strana 27

7711458289 Zámok radiacej páky Defend Lock, 6-stupňová prevodovka Strana 27

7711561443 Zámok radiacej páky Construct, 5-stupňová prevodovka Strana 27

7711561444 Zámok radiacej páky Construct, 6-stupňová prevodovka Strana 27

Bezpečnosť detí
7711427434 Detská sedačka Babysafe Plus – kategória 0+ - Kangoo osobné -

7711427427 Základňa Isofix pre detskú sedačku Babysafe Plus - Kangoo osobné -

7711423381 Detská sedačka Duoplus Isofix – kategória 1 - Kangoo osobné Strana 27

7711422951 Detská sedačka Kidfix Isofix – kategória 2-3 - Kangoo osobné Strana 27

7711423382 Detská sedačka Kidplus – kategória 2-3 - Kangoo osobné -

Snehové reťaze a návleky
7711578477 Snehové reťaze štandardné 7 mm – veľkosť 70 (185/70 R14 88T) -

7711578478 Snehové reťaze štandardné 7 mm – veľkosť 80 (195/65 R15 91T a 95T) -

7711578479
Snehové reťaze štandardné 7 mm – veľ. 90 (205/55 R16) – Kangoo L1 & Kangoo
osobné L0

-

7711578468 Snehové reťaze štandardné 9 mm – veľkosť 70 (185/70 R14 88T) -

7711578469 Snehové reťaze štandardné 9 mm – veľkosť 80 (195/65 R15 91T a 95T) -

7711578470
Snehové reťaze štandardné 9 mm – veľ. 90 (205/55 R16) – Kangoo L1 & Kangoo
osobné L0

-

7711780252 Snehové reťaze Premium Grip – veľkosť 52 (185/70 R14 88T) Strana 27

7711780254 Snehové reťaze Premium Grip – veľ. 60 (195/65 R15 91T a 95T a 205/55 R16) Strana 27

7711780255
Snehové reťaze Premium Grip – veľ. 70 (205/60 R16 96T a 92H) – Kangoo L1 & 
Kangoo osobné L0

Strana 27

7711578649 Snehové návleky – veľkosť 52 (185/70 R14 88T) Strana 27

7711578651 Snehové návleky – veľkosť 54 (195/65 R15 91T a 95T) Strana 27

7711578650 Snehové návleky – veľkosť 53 (205/55 R16) – Kangoo L1 & Kangoo osobné L0 Strana 27

7711578653
Snehové návleky – veľkosť 81 (205/60 R16 96T a 92H) – Kangoo L1 & Kangoo
osobné L0

Strana 27

KOMPLETNÝ ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

DESIGN

Exteriér
7711423647 Prahy predných dverí – nerezová oceľ – Kangoo osobné & Kangoo Express -

7711577340 Dodatočné denné svietenie -

Disky kolies
403001458R Disky kolies z ľahkej zliatiny 16“ Egeus – strieborné – 205/55 R16 Strana 30

7711239099 Bezpečnostné skrutky – oceľový disk -

7711239101 Bezpečnostné skrutky – disk z ľahkej zliatiny -

7711239104 Bezpečnostné skrutky – disk z ľahkej zliatiny (vrátane chrómovaných skrutiek) -

Puklice
7711426510 Puklice Eldo 16“ – strieborné -

8201392441 Bezpečnostné puklice Gradiant 15“ – strieborné -



Objavte viac na
Renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky neustáleho 
zdokonaľovania svojich produktov si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom 
oznámi v čo najkratšom čase. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich 
produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo 
materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva sú vyhradené. Zmluvná záruka Renault, jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
objednávky nového vozidla Renault. Obsah tejto publikácie spadá pod ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie 
alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault, je zakázaná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 
000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
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