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nabídka příslušenství



Elegantní design nového vozu Kangoo 
ještě více vynikne s originálním 
příslušenstvím Renault. Vyberte 
si z množství designových prvků, 
chromovaných nebo s jinou prémiovou 
povrchovou úpravou, a přizpůsobte si 
exteriér i interiér podle svého vkusu. 

osobitý styl





1.



2.

3.

Objevte design, který jde s dobou. Se sportovními 
polepy na kapotu jasně vyjádříte svoji osobnost. 
Chromované kryty zpětných zrcátek a klik 
dveří přinášejí dotek elegance. Exkluzivní 16" 
hliníkové disky kol podtrhují robustní vzhled, 
zdůrazňují městský charakter a poskytují přitom 
nekompromisní bezpečnost. Styl svého nového 
vozu máte jednoduše plně ve svých rukou. 

1. designové polepy na kapotu
(65 09 249 35R)

2. chromované kryty zpětných zrcátek
(96 3H 177 05R)
chromované kryty klik dveří 
(82 01 733 566)

3. hliníkový disk 16" Noga
(82 01 658 727)

moderní 
vzhled

design exteriéru
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3.

Vylaďte si interiér svého nového vozu 
Kangoo s doplňky, které v sobě spojují 
design a ochranu. Vnitřní osvětlené 
kryty prahů dveří dodávají ve dne i v noci 
originální nádech a zároveň jsou vysoce 
odolné vůči poškrábání a dalšímu 
poškození. Chromovaná ochrana hrany 
zavazadlového prostoru představuje 
elegantní řešení, jak efektivně ochránit 
hranu pátých dveří při nakládání těžkých 
věcí. A nakonec si můžete vybrat z nabídky 
kvalitních podlahových koberců. Jsou 
vysoce odolné, pohodlné a jejich prémiová 
povrchová úprava zkrášluje celý prostor 
kabiny.

1. vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří 
s nápisem Kangoo
(77 11 945 445)

2. textilní koberce Comfort – sada 4 kusů 
(82 01 735 431) 

3. textilní koberce Premium – sada 4 kusů
(82 01 735 433) 

4. ochrana hrany zavazadlového prostoru
(82 01 726 985) 

přizpůsobte si 
interiér

design interiéru



4.





S naším příslušenstvím, navrženým 
speciálně tak, aby vám usnadnilo život, 
není nic nemožné. Pečlivě zpracovaný 
interiér evokuje pocit dobrodružství 
a zároveň nabízí vyšší úroveň pohodlí 
a maximální bezpečnost při jízdě. 
Přizpůsobte si své vozidlo tak, jak 
potřebujete právě vy.

výbava pro 
každý den
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2.

3.

Praktické detaily, které vám zpříjemní 
cestu a zajistí pohodlí. Vybavte si 
svoje nové Kangoo tak, aby dokonale 
odpovídalo vašim preferencím 
a životnímu stylu: pohodlí při řízení 
s přední loketní opěrkou, praktičnost díky 
odnímatelnému věšáku, se kterým do cíle 
vždy dorazíte s vyžehleným oblečením. 
Neustále ve spojení zůstanete díky 
magnetickému držáku telefonu do 
ventilační mřížky, který perfektně ladí 
s palubní deskou.

1. přední loketní opěrka
(87 75 045 04R)

2. věšák za opěrku hlavy
(77 11 785 946)

3. magnetický držák telefonu – do ventilační 
mřížky
(77 11 784 774)

pohodlí 
a funkčnost 
zároveň

zážitky na palubě
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2.

Ulehčete si každodenní nakládání a vykládání 
všeho možného a zároveň ochraňte zavazadlový 
prostor. Vana zavazadlového prostoru je 
navržena speciálně pro milovníky outdoorových 
aktivit a jejich zašpiněné vybavení. Ochrana 
EasyFlex ochrání při přepravě celý zavazadlový 
prostor, a to i při sklopených zadních sedačkách. 
Silný a odolný koberec ochrání originální povrch 
a jeho původní vzhled. Ať zvolíte kteroukoli 
možnost, bude úložný prostor vašeho vozu ještě 
odolnější a stále plně funkční. 

1. vana zavazadlového prostoru
(82 01 735 902)

2. ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex
(82 01 735 903)

3. oboustranný koberec zavazadlového 
prostoru
(82 01 735 435)

připraven na 
každodenní 
život

ochrana zavazadlového 
prostoru
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3.

Vyrazit za jakýmkoli dobrodružstvím je 
jednoduché, když s sebou máte vše, co 
potřebujete – přívěs, lyže, až čtyři jízdní kola 
nebo jakákoli další zavazadla.
S našimi chytře navrženými systémy je 
snadné převážet cokoli. Máme pro vás 
střešní boxy, pevná i snadno odnímatelná 
tažná zařízení nebo střešní nosiče, které 
vám pomohou užít si volný čas ještě 
aktivněji.

1. hliníkové střešní tyče – sada 2 kusů
(82 01 729 142)

2. střešní box pevný 480 l – černý
(77 11 785 586)

3. tažné zařízení demontovatelné bez 
nářadí
(51 11 293 41R, 51 11 213 72R)

4. nosič jízdních kol Coach na tažné 
zařízení – 3 kola – 13 pin
(77 11 780 885)

volnost 
pohybu

přeprava
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1.



2.

Nový vůz Kangoo klade vaše bezpečí a klid na 
cestách na první místo. Přidejte dělicí mříž mezi 
zavazadlový prostor a kabinu, abyste mohli 
bezpečně přepravovat svého psího parťáka. 
Udělali jsme vše i pro to, abychom vám usnadnili 
couvání a parkování. Zadní parkovací kamera 
vám ukáže všechny překážky za vozidlem 
a navede vás tak, abyste se jim s jistotou vyhnuli.

1. dělicí mříž
(82 01 735 148)

2. zadní parkovací kamera
(28 44 274 54R)

ještě více klidu
bezpečnost



kompletní seznam příslušenství
EQUILIBRE TECHNO

design

disky kol
82 01 658 727 hliníkový disk 16" NOGA – stříbrnočerný • •

40 31 520 85R středová krytka Renault – lesklá černá s chromovaným okrajem • •

40 31 518 97R ozdobný kryt kola 16" • •

82 01 382 270 bezpečnostní poklice 15" – šedý grafit • •

82 01 724 187 bezpečnostní šrouby kol – šedé • •

82 01 724 188 bezpečnostní šrouby kol – šedá  Thatcham • •

exteriér
96 3H 177 05R chromované kryty zpětných zrcátek • •

82 01 733 566 chromované kryty klik dveří • •

65 09 249 35R designové polepy na kapotu – 2 kusy, černé pruhy • •

interiér
82 01 726 985 ochrana hrany zavazadlového prostoru • •

77 11 945 445 vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří s nápisem Kangoo • •

komfort a ochrana

zážitky na palubě
87 75 045 04R přední loketní opěrka • •

77 11 785 944 univerzální nástavec na ref. 7711785947 nebo 7711785945 • •

77 11 785 945 věšák na tašku/kabelku za opěrku hlavy (k montáži vyžaduje ref. 7711785944) • •

77 11 785 946 věšák za opěrku hlavy (obsahuje univerzální nástavec 7711785944) • •

77 11 785 947 sklopný stolek za přední sedadla (k montáži vyžaduje ref. 7711785944) • •

77 11 940 552 cestovní kávovar na kapsle Handpresso • •

77 11 431 405 chladicí box 20 litrů (42 × 42 × 30 cm) • •

82 01 375 535 kuřácký paket (popelník + zapalovač) • •

ochrana zavazadlového prostoru
82 01 735 435 oboustranný koberec zavazadlového prostoru • •

82 01 735 903 ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex • •

82 01 735 902 vana zavazadlového prostoru • •

77 11 422 533 síť zavazadlového prostoru – horizontální • •

77 11 227 502 síť zavazadlového prostoru – vertikální • •

82 01 735 148 dělicí mříž • •



EQUILIBRE TECHNO

koberce
74 9M 605 42R gumové koberce – sada 4 kusů • •

82 01 735 433 textilní koberce Premium – sada 4 kusů • •

82 01 735 431 textilní koberce Comfort – sada 4 kusů • •

potahy sedadel
87 00 959 41R potah sedadla řidiče – Aquila • •

87 00 900 56R potah sedadla spolujezdce – Aquila • •

88 00 901 12R potahy zadních sedadel – zadní lavice 1/3 + 2/3 – Aquila • •

87 00 913 47R potah sedadla řidiče – Super Aquila • •

87 00 981 50R potah sedadla spolujezdce – Super Aquila • •

88 00 969 45R potahy zadních sedadel – zadní lavice 1/3 + 2/3 – Super Aquila • •

okna
77 11 947 786 přední vzduchové deflektory • •

ochrana karosérie
82 01 212 479 univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů • •

77 11 785 072 ochranná plachta karosérie Renault – černá • •

přeprava

tažné zařízení
77 11 226 912 adaptér 13/7 pin • •

51 11 283 18R tažné zařízení labutí krk – souprava pro upevnění tažného zařízení, nízká pozice – L2, E-TECH Electric L1/L2 • •

51 11 225 36R tažné zařízení labutí krk – souprava pro upevnění tažného zařízení, vysoká pozice – L1 • •

51 11 293 41R tažné zařízení demontovatelné bez nářadí – souprava pro upevnění tažného zařízení, nízká pozice – L2, E-TECH Electric L1/L2 • •

51 11 21372R tažné zařízení demontovatelné bez nářadí – souprava pro upevnění tažného zařízení, vysoká pozice – L1 • •

51 11 235 34R tažné zařízení Standard – souprava pro upevnění tažného zařízení, nízká pozice – L2, E-TECH Electric L1/L2 • •

51 11 287 04R tažné zařízení Standard – souprava pro upevnění tažného zařízení, vysoká pozice – L1 • •

75 61 073 70R příčník a rameno tažného zařízení – pro všechny typy tažného zařízení • •

77 01 408 016 fixní spojka se 4 otvory • •

77 11 421 985 kulová fixní spojka se 2 otvory • •

77 01 408 018 kulová fixní spojka se 4 otvory • •

77 11 943 521 automatická kulová fixní spojka Multis • •

24 1D 833 53R kabeláž tažného zařízení – 7 pin – pro vozy bez předpřípravy z výroby • •

24 1D 886 79R kabeláž tažného zařízení – 13 pin – pro vozy bez předpřípravy z výroby • •

24 1D 880 26R kabeláž tažného zařízení – 7 pin – pro vozy s předpřípravou z výroby • •

24 1D 826 79R kabeláž tažného zařízení – 13 pin – pro vozy s předpřípravou z výroby • •

77 11 226 774 kabeláž pro dodatečné napájení 12 V (např. světelné rampy nosiče kol) • •



kompletní seznam příslušenství
EQUILIBRE TECHNO

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 11 577 326 nosič jízdních kol na tažné zařízení Xpress Hang-on – 2 kola • •

77 11 577 327 nosič jízdních kol na tažné zařízení Xpress Hang-on – 3 kola • •

77 11 577 328 nosič jízdních kol na tažné zařízení Xpress Hang-on – 4 kola • •

střešní přeprava
73 21 037 17R hliníkové střešní tyče – na podélné střešní lišty • •

82 01 729 142 hliníkové střešní tyče – L1, L2 – sada 2 kusů • •

82 01 733 969 hliníkové střešní tyče – L1, L2 – 1 kus • •

77 11 780 147 nosič jízdního kola 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 11 785 585 střešní box pevný 380 l – černý • •

77 11 785 586 střešní box pevný 480 l – černý • •

77 11 785 587 střešní box pevný 630 l – černý • •

multimédia

smartphone
77 11 784 774 magnetický držák telefonu – do ventilační mřížky • •

77 11 784 775 magnetický držák telefonu – na palubní desku • •

77 11 940 323 magnetický držák telefonu s indukčním nabíjením – do ventilační mřížky • •

77 11 940 324 magnetický držák telefonu s indukčním nabíjením – na palubní desku • •

audio
77 11 943 336 autorádio Kenwood KMM-BT506DAB – 1 DIN • •

77 11 943 104 autorádio Kenwood KDC-BT740DAB – 1 DIN • •

77 11 943 338 autorádio Kenwood DMX7018DABS – 2 DIN • •

bezpečnost 

ochrana proti krádeži
82 01 734 263 alarm • •

77 11 782 488 ochrana zásuvky palubní diagnostiky • •

asistenti parkování
82 01 733 192 zadní parkovací senzory • •

28 44 274 54R zadní parkovací kamera • •



EQUILIBRE TECHNO

bezpečnost
77 11 596 323 autolékárnička • •

77 11 662 345 výstražná vesta (norma ČSN EN ISO 20471) • •

77 11 596 328 sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta) • •

dětské sedačky
77 11 940 741 základna pro dět. sedačku Isofix – ref. 7711940742 • •

77 11 940 742 dětská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narození do 83 cm / 13 kg / 15 měsíců • •

77 11 940 743 dětská sedačka DUALFIX i-SIZE – od narození do 105 cm / 18 kg / 4 roky • •

77 11 940 744 dětská sedačka TRIFIX² i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 měsíců – 4 roky) • •

77 11 940 745 dětská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4–12 let) • •

sněhové řetězy
77 11 780 252 sněhové řetězy Premium Grip – velikost 52 (185/70 R14 88T) • •

77 11 780 255 sněhové řetězy Premium Grip – velikost 70 (205/60 R16 96T, 92H) • •

77 11 578 477 sněhové řetězy Standard 7 mm – velikost 70 (185/70 R14 88T) • •

77 11 578 479 sněhové řetězy Standard 7 mm – velikost 90 (205/55 R16) • •

77 11 578 468 sněhové řetězy Standard 9 mm – velikost 70 (185/70 R14 88T) • •

77 11 578 470 sněhové řetězy Standard 9 mm – velikost 90 (205/55 R16) • •

77 11 578 649 sněhové návleky – velikost 52 (185/70 R14 88T) • •

77 11 578 650 sněhové návleky – velikost 53 (205/55 R16) • •

77 11 578 653 sněhové návleky – velikost 81 (205/60 R16 96T, 92H) • •

• : kompatibilní; - : nekompatibilní;
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Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku 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 RENAULT svým koncesionářům sdělí 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.

nakonfigurujte a objednejte si 
Nový Renault Kangoo na www.renault.cz


