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K novému vozu Kangoo Van patří také 

praktické příslušenství: hliníkový střešní nosič, 

protiskluzová podlaha, magnetický držák

telefonu a mnoho dalších vychytávek, díky 

kterým vám půjde práce ještě více od ruky.

stále inovativnější 
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4.3.

2.

1.

design exteriéru a interiéru

dynamika a styl
Vyjádřete dynamiku své osobnosti. Postarají 

se o to třeba sportovní samolepky na kapotu.

A interiéru dodají styl i ochranu nepropustné 

gumové nebo textilní koberce. 

1.  Designové polepy na kapotu – sada 2 kusů 
(65 09 271 34R) 

2.  Chromované kryty zpětných zrcátek 
(96 3H 177 05R) 

3.  Gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady 
(82 01 735 286) 

4. Textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední 
řady 
(82 01 735 427)
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1.

3. 4.2.

přeprava

odvezete víc
Na hliníkový střešní nosič s protihlukovými  

deflektory naložíte všechen potřebný 

materiál. Práci vám usnadní také otočný 

nosič na žebřík, praktický v jakékoli situaci.  

Tažná zařízení, standardní, sklopná nebo typu 

labutí krk, se snadno montují a jsou dostatečně 

robustní, aby odtáhla jakýkoli naložený přívěs 

nebo zařízení, které potřebujete ke své práci. 

1.  Otočný žebřík 
(77 11 785 789)

2.  Sada tažného zařízení Standard, vysoká  
poloha 13-pin 
(51 11 287 04R, 75 61 073 70R, 24 1D 886 79R)

3.  Sada tažného zařízení labutí krk, vysoká  
poloha 13-pin 
(51 11 225 36R, 75 61 073 70R, 24 1D 886 79R)

4.  Hliníkové střešní tyče – L1, L2 – sada 2 kusů 
(82 01 729 142)
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4.3.

2.

1.

ochrana

dopřejte si sílu
Univerzální gumové zástěrky ochrání karoserii 

před nečistotami a odletujícími kamínky. 

Interiér vozu můžete chránit odolnými 

materiály, které se snadno udržují, takže se 

nemusíte bát vozit těžký a špinavý náklad.

Zvlášť efektivní ochranu nákladového prostoru 

zajistí dřevěné podlahy Premium a Standard, 

navržené speciálně tak, aby zůstaly přístupné 

kotevní háčky. Verze obložení s protiskluzovým 

povrchem zajistí optimální ochranu při 

nakládání i vykládání za jakékoli situace.

1.  Univerzální zástěrky – přední nebo zadní,  
sada 2 kusů 
(82 01 212 479) 

2.  Dřevěné obložení zavazadlového prostoru Premium 
s protiskluzovým povrchem – šedé 
(77 11 945 538, 77 11 945 547, 77 11 945 550)

3.  Dřevěné obložení zavazadlového prostoru  
(77 11 945 514, 77 11 945 523, 77 11 945 526)

4.  Polypropylenové obložení zavazadlového prostoru 
Innovation 
(77 11 945 533, 77 11 945 534, 77 11 945 532)
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1. 3.

2.

bezpečnost

bezstarostná jízda
Zadní parkovací senzory vás varují před kolizí 

s jiným vozidlem nebo jakoukoli další překážkou. 

Nebo budete klidnější, když všechno uvidíte 

na vlastní oči? Se zadní permanentní kamerou 

budete mít okolí svého vozu Kangoo Van pod 

kontrolou neustále za každé situace. Co se týká 

rizika vloupání, k dispozici je citlivý alarm, jenž 

zachytí jakýkoli pokus o vniknutí do vašeho 

vozidla nebo pohyb v nákladovém prostoru.  

1.  Zadní parkovací senzory – kompatibilní pouze 
s multimediálním systémem EasyLink 
(82 01 733 192) 

2.  Alarm s obvodovou i prostorovou detekcí 
a modulem proti odtažení 
(82 01 734 261) 

3.  Zadní permanentní kamera zabudovaná 
ve zpětném zrcátku  
(82 01 733 899)
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1.

2.

život na palubě

usnadněte si život
S magnetickým držákem budete mít svůj telefon 

na cestách stále po ruce. Na důležité drobnosti 

je tu přihrádka ve středové loketní opěrce, pro 

co největší pohodlí výškově nastavitelné.  

1.  Magnetický držák telefonu do ventilační mřížky 
(77 11 784 774)

2.  Přední loketní opěrka 
(87 75 045 04R) 
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kompletní seznam příslušenství

Business Cool

Disky kol

Disky
82 01 658 727 Hliníkový disk 16" NOGA - stříbrno-černý   • •

40 31 520 85R Středová krytka Renault - lesklá černá s chromovaným okrajem • •

Kryty kol
40 31 518 97R Ozdobný kryt kola 16" • •

82 01 382 270 Bezpečnostní poklice 15" - šedý grafit • •

Exteriér
82 01 733 566 Chromované kryty klik dveří • •

Interiér
82 01 726 985 Ochrana hrany zavazadlového prostoru • •

77 11 945 445 Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří • •

Komfort a ochrana

Zavazadlový prostor
77 11 945 703 Dřevěná skříňka na levou stranu zavazadlového prostoru • •

77 11 945 508 Dřevěné obložení podlahy Access – kompatibilní se všemi typy překážek a se všemi konfiguracemi posuvných dveří, L1 • •

77 11 945 514 Dřevěné obložení podlahy Standard – kompatibilní se všemi typy překážek a se všemi konfiguracemi posuvných dveří, L1 • •

77 11 945 532 Polypropylenové obložení podlahy Innovation s protiskluzovým povrchem – kompatibilní se všemi typy překážek a se všemi konfiguracemi posuvných dveří, L1 • •

77 11 945 538 Dřevěné obložení podlahy Premium s protiskluzovým povrchem – šedé, kompatibilní se všemi typy překážek a se všemi konfiguracemi posuvných dveří, L1 • •

77 11 945 556 Dřevěné obložení podlahy Premium s protiskluzovým povrchem – hnědé, kompatibilní se všemi typy překážek a se všemi konfiguracemi posuvných dveří, L1 • •

77 11 945 509 Dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Access – kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1/L2 • •

77 11 945 523 Dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Standard – kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1/L2 • •

77 11 945 533 Polypropylenové vnitřní obložení podběhů kol Innovation – kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1/L2 • •

77 11 945 547 Dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Premium – šedé, kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1/L2 • •

77 11 945 557 Dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Premium – hnědé, kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1/L2 • •

77 11 945 510 Dřevěné obložení bočních stěn Access – kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1 • •

77 11 945 526 Dřevěné obložení bočních stěn Standard – kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1 • •

77 11 945 534 Polypropylenové obložení bočních stěn Innovation – kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1 • •

77 11 945 550 Dřevěné vnitřní obložení bočních stěn Premium – šedé, kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1 • •

77 11 945 558 Dřevěné vnitřní obložení bočních stěn Premium – hnědé, kompatibilní s pravými posuvnými dveřmi, L1 • •

Okna
77 11 947 786 Přední vzduchové deflektory • •

Business Cool

Ochrana karoserie
82 01 212 479 Univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů • •

77 11 785 072 Ochranná plachta karoserie Renault – černá • •

Koberce
82 01 735 286 Gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady • •

82 01 735 429 Textilní koberce Premium – sada 2 kusů do přední řady • •

82 01 735 427 Textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední řady • •

Zážitky na palubě
87 75 045 04R Přední loketní opěrka • •

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

Potahy sedadel
87 00 922 48R Potah sklopného sedadla spolujezdce – Aquila • •

Telefon
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 • •

Přeprava

Tažná zařízení 
77 11 226 912 Adaptér 13/7 pin • •

51 11 283 18R Tažné zařízení „labutí krk“ – souprava pro upevnění tažného zařízení, nízká pozice • •

51 11 225 36R Tažné zařízení „labutí krk“ – souprava pro upevnění tažného zařízení, vysoká pozice • •

51 11 293 41R Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí – souprava pro upevnění tažného zařízení, nízká pozice • •

51 11 213 72R Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí – souprava pro upevnění tažného zařízení, vysoká pozice • •

51 11 235 34R Tažné zařízení Standard – souprava pro upevnění tažného zařízení, nízká pozice • •

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

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 všechny typy tažného zařízení • •

24 1D 886 79R Kabeláž tažného zařízení – 13 pin – pro všechny typy tažného zařízení • •

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

77 11 780 886 Rozšíření na nosič Coach (3 + 1 kolo) • •

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 11 577 326 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 • •
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Business Cool

Střešní přeprava
82 01 729 142 Hliníkové střešní tyče – L1, L2 – sada 2 kusů • •

82 01 733 969 Hliníková střešní tyč – L1, L2 – 1 kus • •

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 • •

77 11 940 001 Nosič lyží Thule 7326 (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy) • •

77 11 940 000 Nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) • •

77 11 780 147 Nosič jízdního kola na střešní tyče • •

77 11 785 789 Otočný žebřík • •

77 11 574 510 Nosič trubek na střešní tyče • •

82 01 729 143 Hliníková střešní galerie – L1 • •

Bezpečnost

Asistenti řízení
82 01 733 192 Zadní parkovací senzory – kompatibilní pouze s multimediálním systémem EasyLink • •

82 01 733 899 Zadní permanentní kamera zabudovaná ve zpětném zrcátku • •

Bezpečnost
77 11 596 323 Autolékárnička • •

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

77 11 572 497 Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta, lano) • •

Ochrana proti krádeži
82 01 734 261 Alarm s obvodovou i prostorovou detekcí a modulem proti odtažení • •

77 11 971 169  Kamera s displejem pro nahrávání provozu • •

77 11 969 880 Přední kamera pro nahrávání provozu s Wi-Fi přenosem   • •

77 11 782 488 Ochrana zásuvky palubní diagnostiky • •

77 01 418 662 Zámek řazení Construct • •

82 01 724 187 Bezpečnostní šrouby kol – šedé • •

82 01 724 188 Bezpečnostní šrouby kol – šedé v barvě Thatcham • •

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

kompletní seznam příslušenství





Více o novém vozidle Renault Arkana na www.renault.cz.

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 karoserie 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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