NOVÝ

RENAULT
KADJAR
nabídka příslušenství

zvýrazněný
outdoorový design
Přizpůsobte svůj nový Renault KADJAR tak, aby snadno zvládal
neudržované cesty, příkrá stoupání i každodenní jízdy. Naše řada
funkčních i estetických doplňků je vhodná pro jízdu v extrémních
podmínkách i pro každodenní běžné jízdy, a ještě více podtrhne
jedinečný SUV charakter vozu.

vnější design
design interiéru
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vnější design

robustní
a stylový
1.

2.
Zjemněte ostrý vzhled svého SUV
hliníkovými disky Jaipur nebo Fleuron,
středovou krytkou Renault v modré barvě
a kryty zpětných zrcátek s chromovaným
povrchem. Nezapomeňte na pohodlí
a pořiďte si boční nášlapy s protiskluzovým
povrchem nebo stylový podsvícený boční
SUV rám z oceli, který při otevření dveří
osvítí zem. Praktická věc, kterou využijete
při výletech v jakémkoli terénu!
1. Kryty zpětných zrcátek – chromované
(82 01 668 740)
2. Hliníkový disk 19" Jaipur – tmavě šedý
(82 01 539 754)
Středová krytka Renault s chromovaným okrajem –
modrá
(40 31 569 77R)
3. Podsvícený boční ocelový SUV rám*
(82 01 583 947)
4. Hlinikový disk Fleuron 18" – šedý*
(82 01 723 223)
Přední a zadní ochrana podběhů kol**
(82 01 589 155 a 82 01 589 161)
Boční nášlapy ***
(82 01 558 665 a 82 01 558 668)

3.

* Není kompatibilní s bočními nášlapy.
** Není kompatibilní se zástěrkami, systémem sledování mrtvého
úhlu a s inteligentním parkovacím asistentem (Easy Park Assist).
*** Nejsou kompatibilní se zástěrkami.
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design interiéru

pohodlí
na míru

1.

Více pohodlí, luxusní čalounění, dokonalá
ergonomie. Komfortní interiér nového vozu
Renault KADJAR je předurčen pro dobrodruha,
který ve vás dřímá. S originálním příslušenstvím
Renault bude dokonalý! Vnitřní osvětlené
prahy se rozsvítí pokaždé, když otevřete dveře.
Nerezové pedály s protiskluzovou úpravou
dodávají sportovní nádech. Textilní koberce
Premium s červenými okraji podtrhují specifickou
harmonii designu.
1. Vnitřní osvětlené prahy dveří – přední
(82 01 726 302)
2. Sportovní pedály z nerezové oceli pro
manuální převodovku
(82 01 589 798)
Sportovní pedály z nerezové oceli pro
automatickou převodovku
(82 01 589 803)
Textilní koberce Premium s červeným
okrajem
(82 01 661 078)

2.
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vzhůru za
dobrodružstvím
Nic vás nezaskočí! Oddejte se svým vášním a touhám po
objevování, váš nový Renault KADJAR do toho půjde s vámi! Je
skvěle vybavený na to, aby zvládl zasněžené cesty nebo vás
v pohodlí odvezl na cyklistický výlet a má dost síly utáhnout
karavan, aniž by se snížila bezpečnost a praktičnost jízdy.

náklad
ochrana
místo pro život
bezpečnost
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náklad

1.

naložen pro
dobrodružství
Jezdíte na hory, nebo si rádi vyrazíte na
vodu? O svoje vybavení nemusíte mít
starost! Na hliníkové střešní tyče QuickFix
snadno upevníte posuvný nosič na lyže
a snowboardy. Pokud se rozhodnete pro
víkend na horských kolech, máte na výběr
mezi střešním nosičem nebo sklápěcím
nosičem na tažné zařízení, který nijak
neomezí přístup do zavazadlového
prostoru. A když vezete něco opravdu
velkého, dejte si na střechu jeden z našich
uzamykatelných boxů! Mají moderní
a praktický design a z velikostí L až XXL
určitě vyberete tu správnou pro své
dobrodružství!

2.
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1. Hliníkové střešní tyče QuickFix – na podélné
střešní lišty (se zámkem)
(82 01 502 652)
Nosič kol na střešní tyče
(77 11 780 147)
2. Posuvný nosič lyží X-Tender pro 6 párů lyží /
4 snowboardy
(77 11 420 780)
3. Střešní box Touring Line 480 l černý lesklý
(77 11 575 525)

3.
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1.
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přeprava

užívejte si
volný čas po
svém!
Když se jede kempovat, nebo s člunem
k vodě, bez přívěsu se to neobejde. Naše
demontovatelné tažné zařízení se snadno
odejme bez použití nářadí. Nabízíme i výklopné
tažné zařízení, které se za pár vteřin skryje a
neruší tak design vozu, nebo tažné zařízení „labutí
krk“. Všechna naše tažná zařízení umožňují
instalaci sklápěcích nosičů pro dvě až čtyři kola.
Už žádné výmluvy! Sám nebo s partou, jede se na
kolo!
1. Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí
(82 01 709 335)
2. Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení –
2 kola – 13 pin
(77 11 780 884)

2.
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1.
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ochrana

chráněná
místa

2.

Prach, písek a bláto dokážou znepříjemnit každou
cestu, když se dostanou dovnitř auta. Pokud
chcete mít jistotu, že vaše věci zůstanou čisté
bez ohledu na to, jak je venku, nezapomeňte na
ochranu zavazadlového prostoru EasyFlex. Je
modulární, vodotěsná, má protiskluzový povrch
a bezvadně kryje celý zavazadlový prostor.
Na zablácené boty a špinavé věci vyzrajete
s vodotěsnou vanou vyrobenou přesně na míru
vašemu novému vozu Renault KADJAR. Podlahu
prostoru pro posádku perfektně ochrání některé
z řady speciálně navržených textilních nebo
gumových koberců.

1. Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex
(82 01 589 708)
2. Vana zavazadlového prostoru
(82 01 583 479)
3. Textilní koberce Premium
(82 01 569 371)
4. Gumové koberce se zvýšeným okrajem
(82 01 495 015)

3.

4.
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místo pro život

vítejte doma

Na víkend plný zážitků a dobrodružství můžete
vyrazit, aniž byste se vzdávali samozřejmostí,
které zpříjemňují život: termosky s kávou
položené na sklopném stolku, bezdrátové
nabíječky na mobil, se kterou zůstanete ve
spojení bez ohledu na délku výpravy, či držáku
na tablet na opěrce hlavy, aby pasažéři mohli
sledovat oblíbené seriály.
1. Univerzální nástavec na sklopný stolek nebo
na věšák za opěrku hlavy
(77 11 785 944)
Sklopný stolek za přední sedadla
(77 11 785 947)
2. Držák na tablet
(77 11 783 364)
3. Věšák za opěrku hlavy
(77 11 785 946)
4. Bezdrátová nabíječka na mobilní telefon
(82 01 719 965)
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bezpečnost

1.

jezděte
s rozvahou
Bezpečnostní systém s obvodovou
i prostorovou ochranou spolehlivě zabrání
jakémukoli pokusu o odcizení. Díky
parkovacímu asistentovi budete s vozem
manévrovat lehce a bezpečně. Bezpečnou
jízdu na zasněžených silnicích výrazně
usnadní sněhové řetězy Premium Grip.
A pokud cestujete s dětmi, doporučujeme
pořídit praktické a bezpečné dětské
sedačky*, které umožňují měnit sklon
opěradla a pomáhají tak dětem rychle
usnout.

2.

3.

1. Alarm s modulem proti nadzvednutí
(82 01 719 562)
2. Dětská sedačka Kidfix Isofix – kategorie 2–3 (4–10 let)
(77 11 422 951)
3. Sněhové řetězy GRIP – vel. 100 – R16 a R19 (2 kusy)
(77 11 780 258)
4. Přední parkovací asistent
(82 01 726 615)
Zadní parkovací asistent
(82 01 723 598)
* několik variant pro děti do 10 let
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seznam referencí
vnější design
exteriér

pohodlí a ochrana
koberce

82 01 558 665

Boční nášlapy – pravé

82 01 661 078

Textilní koberce Premium s červeným okrajem

82 01 558 668

Boční nášlapy – levé

82 01 569 371

Textilní koberce Premium

77 11 940 526

Boční nášlap (levý a pravý)

82 01 569 389

Textilní koberce Comfort – 4 ks

82 01 583 947

Podsvícený boční ocelový SUV rám

82 01 495 015

Gumové koberce se zvýšeným okrajem

82 01 589 155

Ochrana podběhů kol – přední

82 01 589 161

Ochrana podběhů kol – zadní

místo pro život

82 01 668 740

Kryty zpětných zrcátek – chromované

77 11 785 944

Univerzální nástavec na ref. 7711785947 nebo 7711785946

82 01 719 967

Shark anténa – černá, kompatibilní s AM / FM / DAB+

77 11 785 947

Sklopný stolek za přední sedadla*

77 11 783 364

Držák na tablet

77 11 940 517

Přídavné zpětné zrcátko na dohled dětí

disky
40 31 563 56R

Poklice 16" Pragma – šedé

82 01 375 535

Kuřácký paket

77 11 788 786

Hliníkový disk 17" Tiraka – stříbrnošedý

77 11 431 405

Chladicí box 24 litrů (42 × 42 × 30 cm)

82 01 485 175

Hliníkový disk 17" Java – stříbrnošedý

77 11 785 946

Věšák za opěrku hlavy*

82 01 564 005

Hliníkový disk 17” Aquila – černý

82 01 723 223

Hliníkový disk 18" Fleuron – šedý

vybavení do zavazadlového prostoru

82 01 452 099

Hliníkový disk 19" Cusco – černý matný

82 01 583 479

Vana zavazadlového prostoru

40 30 075 98R

Hliníkový disk 19" Extreme – černý

82 01 589 708

Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex

82 01 539 754

Hliníkový disk 19" Jaipur – tmavě šedý

82 01 598 451

Dělicí mříž

40 31 569 77R

Středová krytka Renault s chromovaným okrajem – modrá

77 11 422 533

Síť na dno zavazadlového prostoru

40 31 502 91R

Středová krytka Renault s chromovaným okrajem – červená

82 01 568 849

Svislá síť zavazadlového prostoru

40 31 506 77R

Středová krytka Renault s chromovaným okrajem – hnědá

82 01 585 488

Organizér zavazadlového prostoru

40 31 520 85R

Středová krytka Renault – lesklá černá s chromovaným okrajem

40 31 542 14R

Středová krytka Renault – lesklá černá

okna

82 00 043 899

Středová krytka Renault – stříbrná

82 01 551 407

Vzduchové deflektory – přední

40 31 527 66R

Středová krytka Renault – tmavě stříbrná

82 01 589 746

Sluneční clony – kompletní sada pro všechna zadní okna

82 01 724 183

Bezpečnostní šrouby kol – 4 kusy

82 01 589 733

Sluneční clony – zadní boční okna

interiér

ochrana exteriéru

82 01 589 798

Sportovní pedály – nerezová ocel – manuální převodovka (3 kusy)

82 01 589 803

Sportovní pedály – nerezová ocel – automatická převodovka (2 kusy)

82 01 726 303
82 01 726 302

82 01 452 072

Přední zástěrky (nejsou kompatibilní se stupátky, stylovými lištami, nástavci na
blatníky)

Vnitřní prahy dveří Renault – přední (nerezová ocel)

82 01 452 077

Zadní zástěrky (nejsou kompatibilní s nástavci na blatníky)

Vnitřní osvětlené prahy dveří Renault – přední (nerezová ocel)

82 01 212 479

Univerzální zástěrky Renault – 2 ks

77 11 785 069

Ochranná plachta

* K montáži vyžaduje ref. 77 11 785 944.

multimédia

bezpečnost

telefon

zabezpečení proti vloupání

82 01 719 965

Bezdrátová nabíječka na mobilní telefon

77 11 784 774

Magnetický držák telefonu

82 01 719 562

Alarm s modulem proti nadzvednutí

asistence řízení
náklad

82 01 726 615

Parkovací asistent – přední

82 01 723 598

Parkovací asistent – zadní

tažné zařízení
82 01 709 344

Výklopné tažné zařízení

bezpečí pro děti

82 01 719 968

Elektrická kabeláž pro výklopné TZ (13 pin)

77 11 427 434

Dětská autosedačka Babysafe plus – kategorie 0+ (0–12 měsíců)

82 01 709 335

Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí

77 11 427 427

ISOFIX základní konstrukce

82 01 709 336

Sada šroubů pro upevnění demontovatelného tažného zařízení

77 11 423 381

Dětská sedačka Duoplus Isofix – kategorie 1 (1–4 roky)

82 01 709 330

Tažné zařízení „labutí krk“

77 11 422 951

Dětská sedačka Kidfix Isofix – kategorie 2–3 (4–10 let)

82 01 709 331

Sada šroubů pro upevnění tažného zařízení „labutí krk“

77 11 423 382

Dětská sedačka KID Plus šedá – kategorie 2–3 (3–10 let, nad 15 kg)

82 01 719 964

Elektrická kabeláž pro TZ „labutí krk“ TZ demontovatelné bez nářadí (7 pin)

82 01 719 966

Elektrická kabeláž pro TZ „labutí krk“ a TZ demontovatelné bez nářadí (13 pin)

77 11 226 912

Adaptér 13/7 pin

77 11 226 911

Adaptér 7/13 pin

nosiče
82 01 502 652

Hliníkové střešní tyče QuickFix – na podélné střešní lišty (se zámkem)

82 01 502 632

Hliníkové střešní tyče QuickFix – na střechu

77 11 780 147

Nosič kol na střešní tyče

77 11 940 000

Nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy)

77 11 940 001

Nosič lyží Thule 7326 (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy)

77 11 420 780

Posuvný nosič lyží X-Tender (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy)

77 11 578 086

Střešní box rozkládací Urban Loader stříbrný 300–500 l

77 11 575 524

Střešní box Touring Line 380 l (černý)

77 11 575 525

Střešní box Touring Line 480 l (černý)

77 11 575 526

Střešní box Touring Line 630 l (černý)

77 11 780 884

Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 2 kola – 13 pin

77 11 780 885

Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 3 kola – 13 pin

77 11 780 886

Nosič jízdních kol Coach – rozšíření pro 4. kolo (3 + 1)

77 11 577 333

Nosič kol na tažné zařízení Europower 915 (2 kola) – 13 pin

řetězy
77 11 780 258

Sněhové řetězy Premium Grip – velikost 100 – R16 a R19

77 11 780 259

Sněhové řetězy Premium Grip – velikost 110 – R17 a R18

77 11 578 473

Sněhové řetězy Polaire Standard 9 mm – vel. 104 – R16 a R17

77 11 578 655

Textilní návleky – vel. 83 – R16 a R17 (2 kusy)

první pomoc
77 11 572 497

Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní
rukavice, reflexní vesta, lano)

Více o novém vozidle Renault Kadjar na www.renault.cz.
Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího vydání jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT
vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace oznámí RENAULT svým koncesionářům v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle
toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici ( jako sériové, za příplatek nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého koncesionáře RENAULT. Z technických
a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karosérie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá
ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedené jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem bez předem uděleného
písemného svolení společnosti RENAULT je zakázáno. Tisková chyba vyhrazena.
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