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Външен дизайн 

Вътрешен дизайн

стр.02  

стр.04

Вземи своя нов автомобил Renault KADJAR и 
бъди готов да поемеш по трудни пътища, 
неравен терен ... или просто на ежедневни 
пътувания. Ние разполагаме с гама полезни, 
здрави и естетично приятни аксесоари, които 
имат от най-екстремни до най-основни 
приложения, като същевременно 
подчертаваме SUV визията на твоето Renault.
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1. Хромирани капаци на огледалата за задно виждане

(8201668740)

2. 19” Jaipur тъмно сива джанта с диамантен ефект 

(8201539754)

Сини централни Renault капачета 

(403156977R)

3. Стилни хромирани светещи странични тръби 

(8201583947)

18” сива джанта 

(8201723223)

Арки над колелата

(8201589155 и 8201589161)

Странични степенки

(8201558665 и 8201558668)

Подчертай дръзкият външен вид на твоя SUV с 18-

инчови сиви или 19-инчови Jaipur джанти с централни

сини капачета, арки над колелата* за защита на

каросерията, хромирани или сатенени капаци на

огледалата за обратно виждане... И не забравяй също за

комфорта: можеш да поставиш странични степенки с

противоплъзгащо покритие или стилни хромирани

тръби; техните светодиоди ще осветяват земята, веднага

щом се отворят вратите. Практично е, ако искаш да се

насладиш пълноценно на всякакви екстремни терени!

* Арките над колелата не са съвместим със сензори за сляпа 

точка и полу-автоматичната система за паркиране..

Външен дизайн
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1. Предни светещи Renault лайстни

за врати (8201726302)

2. Комплект спортни педали от неръждаема 

стомана при ръчна скоростна кутия

(8201589798)

Премиум Bose® Black Edition текстилни 

стелки комплект (8201661078)

Максимален комфорт, с качествена тапицерия, и

вдъхновяващ ергономичен дизайн. Интериорът

на Renault KADJAR е създаден, за да се грижи за

авантюриста в теб. Светещите лайсни на вратите

се включват, за да те посрещнат всеки път,

когато вратата се отвори. Спортните

противоплъзгащи педали придават спортна

агресивност. Аксесоарите на Renault подсилват

SUV вида на интериора - стелките Black Edition с

червен горен шев са в съответствие със

специфичната хармония на интериора!

Вътрешен дизайн





Никога не оставай неподготвен! Каквито и 
да са твоите хобита, каквото и да ти 
повишава пулса, което и място да искаш да 
откриеш, твоето ново Renault KADJAR ще те 
последва! То разполага с цялото 
необходимо оборудване и може да 
премине от заснежени пътища към 
велосипедни турове със същата енергия, 
както тегли ремарке или каравана, без да 
прави компромиси по отношение на 
безопасността или практичността.

Транспорт 

Защита

Практичност на борда 

Безопасност

стр.08

стр.12

стр.14

стр.16
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1. QuickFix алуминиеви релси за покрив с монтаж върху 

надлъжните релси на автомобила 

(8201502652)

Proride 80 стойка за велосипед 

(7711780147)

2. Плъзгаща се стойка за ски – 6 комплекта ски / 4 

сноуборда (7711420780)

3. Твърда батажна кутия – 480 л. – Черна

(7711575525)

Атакувай планинско планинско изкачване с

велосипед или искаш да опиташ някакъв нов

воден спорт? Вземи оборудването си при пълна

безопасност. С QuickFix релсите за покрив,

плъзгащата се стойка за ски / сърф лесно се

монтира. И ако искаш да вземеш със себе си

планински велосипед за уикенда ... това е също

толкова просто: можеш да избираш между

ProRide 80 велостойка за покрив и багажника за

велосипеди, който се монтира на теглич, като

се накланя надолу, така че стойката да е винаги

достъпна. И ако наистина имаш много неща да

взимаш с теб, постави някоя от нашите багажни

кутии. Стилно проектирани и практични, те

идват в различни размери за твоите L, XL или

XXL приключения!

Транспорт
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1. Прибиращ се теглич комплект

(7711940676)

2. Стойка за велосипеди за теглич – 2 колелета 

(7711780884)

Понякога трябва да теглиш ремарке за твоя джет

или твоето къмпинг оборудване. Но какво ще

кажеш за останалото време? За да запазиш новия

си автомобил Renault KADJAR стилен, нашата

прибираща се система за теглене може да бъде

скрита под задната броня за броени секунди.

Нашите тегличи се предлагат и в демонтируеми

версии без “лебедова шия” за монтаж на въртящи

се стойки за велосипеди за два, три или четири

велосипеда. Няма повече оправдания да не караш

колело, сам или с приятели ...
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1. EasyFlex модулна защита за багажник 

(8201589708)

2. Корито за багажник

(8201583479)

3. Premium текстилни стелки 

(8201569371) – несъвместими с 

наличие на оборудване Bose®

4. Гумени стелки с висок борд

(8201495015)

Прах, пясък, кал... това са враговете на

пътешественика. За да запазиш всичко, което

взимаш, безопасно, независимо от външните

условия, помисли за защитата на багажника си с

EasyFlex. Модулна, противоплъзгаща се и

водоустойчива, тя покрива цялото товарно

пространство. Ако твоите ботуши са покрити с

кал или имаш други мръсни предмети, които да

пренасяш, вземи си корито за багажник;

гъвкаво и водоустойчиво, то се вписва

перфектно към новото ти Renault Kadjar. А за да

се погрижиш за пътническия салон, избери

измежду цяла гама от специално разработени

текстилни или гумени стелки.

Защита
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1. Мултифунционална стойка за таблет за подглавника

(7711785944)

Самолетен тип рафтче с мултифункционална система 

(7711785947)

2. Nextbase таблет 

(7711783364)

3. Закачалка за дрехи с мултифункции 

(7711785946)

4. Безжично смартфон зарядно устройство 

(8201719965)

Наслади се на уикенд почивката си, без да се

налага да правиш компромиси с това, което прави

ежедневието приятно: подложка за термос за

кафе, безжично зарядно устройство за смартфони,

за да можеш да останеш свързан, колкото и дълго

да е твоето пътуване, мултимедийно устройство,

прикрепено към подглавника, така че твоите

спътници да могат да гледат любимите си филми...

Когато пристигнеш до мястото на пътуването,

вземи ненамачканото си яке от преносимата

закачалка.

Практичност на борда 
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1. Аларма (периметрича и обемна,  с модул против 

повдигане)

(8201719562)

2. Детско столче - Isofix Kidfix – за Група 2-3 

(7711422951) – от 15-месечни до 12-годишни деца

3. Premium Grip стандартни вериги за сняг за 19” джанти

(7711780258)

4. Предни паркинг сензори (8201726615)

Задни паркинг сензори (8201723598)

С периметрична и обемна защита, алармата действа

като възпиращ ефект за всички потенциални кражби.

Веднъж зад волана, маневрите могат да се изпълняват

при пълна безопасност, благодарение на новата система

за паркиране на Renault KADJAR. За шофиране по

заснежени пътища през зимата, монтирай на колелата

си веригите Premium Grip. И ако пътуваш с деца, избери

нашите детски седалки Isofix *. Практични и безопасни,

те ще осигурят на децата пълна безопасност. Те могат да

бъдат накланяни назад, за да заспят децата по-лесно!

Безопасност
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ДИЗАЙН

ЕКСТЕРИОР
82 01 558 665 Странична степенка - Дясна

82 01 558 668 Странична степенка - Лява

77 11 940 526 Офроуд странични тръби – Дясна и лява

82 01 583 947 Стилни хромирани тръби – Дясна и лява

82 01 589 155 Арки над колелата - Предни

82 01 589 161 Арки над колелата - Задни

82 01 668 740 Капаци за огледала за задно виждане – хромиран завършек

77 11 940 768 Капаци за огледала за задно виждане – сатенов завършек

77 11 940 769 Хромиран съраунд елемент за багажната врата

82 01 719 967 Антена тип „Акула“ – Звездно черен цвят

ДЖАНТИ
40 31 563 56R 16” Pragma тас– сребристо сив (215/65 R16)

77 11 788 786 17” Tiraka джанта – сребристо сива (215/60 R17)

82 01 485 175 17” Java джанта - сребристо сива (215/60 R17)

82 01 564 005 17” Aquila джанта – черна (215/60 R17)

82 01 723 223 18” Floweret джанта – оръжейно сива (215/55 R18)

82 01 452 099 19” Cusco джанта – матово черна с диамантен ефект (225/55 R19 или 225/45 R19)

40 30 075 98R 19” Extreme джанта – цвят на тъмен метал с диамантен ефект (225/45 R19)

82 01 539 754 19” Jaipur джанта – тъмно сива с диамантен ефект (225/45 R19)

40 31 569 77R Renault централно капаче – метално синьо с хромиран ефект

40 31 502 91R Renault централно капаче – огнено червено с хромиран ефект

40 31 506 77R Renault централно капаче – капучиново кафяво с хромиран ефект

40 31 520 85R Renault централно капаче – лъскаво черно с хромиран ефект

40 31 542 14R Renault централно капаче - лъскаво черно 

82 00 043 899 Renault централно капаче - сиво

40 31 527 66R Renault централно капаче – тъмно сиво

82 01 724 183 Черни секретни болтове за алуминиеви джанти – комплект от 4

ИНТЕРИОР
82 01 589 798 Спортни педали – Неръждаема стомана – Механична скоростна кутия (3 части)

82 01 589 803 Спортни педали – Неръждаема стомана – Автоматична скоростна кутия (2 части)

82 01 726 303 Renault прагови лайсни – Предни (лява и дясна)

82 01 726 302 Renault светещи прагови лайсни - Предни (лява и дясна)

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

СТЕЛКИ

82 01 661 078
Premium Bose® Black Edition текстилни стелки – предни и задни (като стандарт за Black  
Edition)

82 01 569 371 Премиум текстилни стелки – Предни и задни

82 01 569 383 Премиум Bose® текстилни стелки – Предни и задни

82 01 569 389 Комфортни текстилни стелки – Предни и задни

82 01 569 392 Комфортни Bose® текстилни стелки – Предни и задни

82 01 495 015 Гумени стелки с висок борд – Предни и задни

82 01 574 567 Bose® гумени стелки с висок борд – Предни и задни

ПОКРИВАЛА
77 11 785 069 Защитно покривало

ЖИВОТ НА БОРДА
77 11 785 944 Мултифункционална стойка за таблет на подглавника

77 11 785 947 Самолетен тип масичка с мултифукционална система (изисква основа 77 11 785 944)

77 11 785 946 Закачалка за дрехи с мултифункционална система (изисква основа 77 11 785 944)

77 11 783 364 Nextbase унирсална стойка за таблет

77 11 940 517 Огледало за наблюдение на деца

82 01 375 535 Комплект за пушачи

77 11 431 405 Хладилна кутия

П Р И С П О С О БЛ ЕНИ Я  З А  Б АГ АЖН И К А
82 01 583 479 Корито за багажник

82 01 589 708 EasyFlex модулно покриало за багажника

82 01 598 451 Разделителна решетка

77 11 422 533 Мрежа за поставяне на предмети в багажника – Хоризонтална

82 01 568 849 Мрежа за поставяне на предмети в багажника – Вертикална

82 01 585 488 Преносим органайзер за багаж

СТЪКЛА
82 01 551 407 Въздушни дефлектори – Предни

82 01 589 746 Сенник – Пълен пакет

82 01 589 733 Сенник – Пакет за задните стъкла

ВЪНШНА ЗАЩИТА
82 01 452 072 Стилни калобрани – Предни (несъвместими със странични степенки, тръби, арки над

колелата)
82 01 452 077 Стилни калобрани – Задни (несъвместими с арки над колелата)

82 01 212 479 Стандартни калобрани – Предни или задни

77 11 574 925 Кутия за почистване (3 почистващи продукта, 1 полиращ продукт, и 2 микрофибърни кърпи)

МУЛТИМЕДИЯ

ТЕЛЕФОННА СВЪРЗАНОСТ
77 11 940 374 Alexa персонален асистент – ROAV

82 01 719 965 Безжично смартфон зарядно устройство (замества предната запалка)

77 11 782 048 Преносима смартфон стойка – за монтаж на въздуховод - Магнитна

77 11 940 323 Преносима стойка с безжично зарядно за смартфон - за монтаж на въздуховод - Магнитна

Списък с каталожни номера
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АУДИО
77 11 940 556 Comfort 6.0 Focal музикален високоговорителен пакет (2 туитър високоговорителя, 2 предни 

високоговорителя, 2 задни високоговорителя)
77 11 940 554 Premium 6.1 Focal музикален високоговорителен пакет (2 туитър високоговорителя, 2 

предни високоговорителя, 2 задни високоговорителя, 

ТРАНСПОРТ

ТЕГЛЕНЕ
77 11 940 676 Ръчно прибиращ се комплект за теглене 13B – виртуален каталожен номер

82 01 709 344 Ръчно прибиращ се теглич

82 01 719 968 Окабеляване за прибиращ се теглич (13 пина)

77 11 940 783 Свалящ се без инструменти комплект за теглене 7B – виртуален каталожен номер

77 11 940 784 Свалящ се без инструменти комплект за теглене 13B – виртуален каталожен номер

82 01 709 335 Свалящ се без инструменти комплект за теглене  - греда

82 01 709 336 Монтажен комплект за свалящ се без инструменти комплект за теглене

77 11 940 785 Комплект за теглене с „Лебедова шия“ 7B – виртуален каталожен номер

77 11 940 786 Комплект за теглене с „Лебедова шия“ 13B – виртуален каталожен номер

82 01 709 330 Комплект за теглене с „Лебедова шия“ - греда

82 01 709 331 Монтажен комплект за комплект за теглене с „Лебедова шия“

82 01 719 964 Окабеляване за комплект за теглене с „Лебедова шия“ / демонтируем без инструменти (7
пина)

82 01 719 966 Окабеляване за комплект за теглене с „Лебедова шия“ / демонтируем без инструменти (13
пина)

77 11 226 912 Адаптер за окабеляване за теглич (13/7 пина)

77 11 226 911 Адаптер за окабеляване за теглич (7/13 пина)

77 11 780 884 Coach стойка за велосипед – за монтаж на теглич - 2 колелета (13 пина)

77 11 780 885 Coach стойка за велосипед – за монтаж на теглич - 3 колелета (13 пина)

77 11 780 886 Coach стойка за велосипед – Удължител за 3 + 1 колелета

77 11 577 333 Europower 915 електрическа стойка за велосипед - за монтаж на теглич - 2 колелета (13
пина)

77 11 577 330 Euroride колелета (7 пина)

77 11 577 329 Euroride - 3 колелета (7 пина)

Б АГ АЖ Н А П О К Р И В А
82 01 502 652 QuickFix алуминиеви релси за покрив – за монтаж върху надлъжните релси

82 01 502 632 QuickFix алуминиеви релси за покрив – за монтаж върху покрива

77 11 780 147 ProRide 80 стойка за велосипед за монтаж върху покривни релси - 1 колело

77 11 420 778 Стойка за ски - 4 комплекта ски

77 11 940 001 Стойка за ски - 6 комплекта ски

77 11 420 780 Плъзгаща се стойка за ски - 6 комплекта ски/4 сноуборда

77 11 578 086 Urban Loader кутия за багаж – Регулируема 300-500 л.

77 11 575 524 Твърда багажва кутия - 380 л. – лъскаво черна

77 11 575 525 Твърда багажва кутия - 480 л. – лъскаво черна

77 11 575 526 Твърда багажва кутия – 630 л. – лъскаво черна

БЕЗОПСНОСТ

ЗАЩИТА ОТ КРАЖБА И КОНТРОЛ
82 01 719 562 Аларма (периферна и обемна, с модул против повдигане)

77 11 782 488 Преносима механична система против кражба (за OBD порт)

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ВОДАЧА
82 01 726 615 Сензори за паркиране - Предни

82 01 723 598 Сензори за паркиране - Задни

ДЕТСКИ СЕДАЛКИ
77 11 427 434 Babysafe Plus столче за бебе - Група 0+

77 11 427 427 Isofix основа за Babysafe Plus столче за бебе

77 11 423 381 Isofix Duoplus детско столче - Група 1

77 11 422 951 Детско столче - Isofix Kidfix – Група 2-3

77 11 423 382 Kidplus детско столче – Група 2-3

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ
77 11 780 258 Premium Grip вериги за сняг – Размер 100 - R16 и R19

77 11 780 259 Premium Grip вериги за сняг – Размер 110 - R17 и R18

77 11 578 473 Стандартни вериги за сняг - 9 мм. – Размер 105 - R16, R17, R18 и R19

77 11 578 655 Чорапи за сняг – Размер 83 - R16, R17, R18 и R19

СПЕШНИ СЛУЧАИ И СИГНАЛИЗИРАНЕ
77 11 780 759 Комплект за безопасност (жилетка, предупредителен триъгълник, комплект за първа помощ)

77 11 419 386 1 

82 01 723 022 Стойка за пожарогасител

П Р О  С П Е Ц И АЛ Н И

КОНВЕРТИРАНЕ КЪМ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
82 01 645 662 Фиксатори за товарен автомобил

82 01 645 667 Екран за товарен автомобил

82 01 645 668 Разделителна решетка за товарен автомобил








