
Renault KADJAR

Więcej pasjonujących informacji o akcesoriach
dedykowanych dla Twojego Renault Kadjar
znajdziesz na renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania ich do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania 
swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy RENAULT będą 
powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek lub w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, 
w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. Użyte zdjęcia służą do celów 
poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne 
druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco się różnić od rzeczywistych.
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Wygląd zewnętrzny P.02

Wygląd wnętrza P.04

Przygotuj Twoje Nowe Renault KADJAR do jazdy po 

krętych drogach, nierównym terenie lub do użytkowania 

na co dzień. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę 

użytecznych, solidnych i estetycznych akcesoriów 

z myślą zarówno o najbardziej ekstremalnych, jak 

i podstawowych zastosowaniach, które jednocześnie 

podkreślają charakter twojego SUV-a Renault.

Bardziej atletyczny  
wygląd zewnętrzny
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1. 2.

3. 4.

Survivalowy  
styl

1. Chromowane osłony lusterek bocznych  
(82 01 668 740)

2. Felgi aluminiowe Jaipur 19” – diamentowe, kolor ciemny 
metalik  
(82 01 539 754)  
Kołpaczek Renault – niebieski z chromowanym 
wykończeniem  
(40 31 569 77R)

3. Boczne osłony rurowe z wbudowanymi diodami LED  
(82 01 583 947) 

4. Felgi aluminiowe Fleuron 18” – kolor ciemnoszary  
(82 01 723 223)  
Osłony nadkoli  
(82 01 589 155 oraz 82 01 589 161)  
Dodatkowe boczne stopnie  
(82 01 558 665 oraz 82 01 558 668)

Podkreśl drapieżny wygląd swojego SUV-a za pomocą 
18-calowych felg aluminiowych w kolorze ciemnoszarym lub 
19-calowych aluminiowych obręczy kół Jaipur z niebieskimi 
kołpaczkami z chromowanym wykończeniem, osłon nadkoli* 
chroniących nadwozie, chromowanych lub satynowych osłon 
lusterek bocznych. Nie zapomnij również o komforcie: masz 
możliwość montażu zestawu antypoślizgowych bocznych 
stopni lub bocznych osłon rurowych z wbudowanymi diodami 
LED, które podświetlą podłoże przy każdym otwarciu drzwi. 
To praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz w pełni 
cieszyć się eskapadą w terenie!

* Osłony nadkoli nie są kompatybilne z systemem monitorowania martwego 
pola oraz półautomatycznym systemem wspomagającym parkowanie.

Wygląd zewnętrzny
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2.

Komfort stworzony 
na miarę

1.

1. Podświetlane nakładki na progi Renault – stal 
nierdzewna  
(82 01 726 302)

2. Sportowe nakładki na pedały ze stali nierdzewnej – 
wersja kompatybilna z mechaniczną skrzynią biegów  
(82 01 589 798)  
Zestaw dywaników tekstylnych Premium Bose® 
Black Edition  
(82 01 661 078)

Bardziej komfortowe wnętrze wykończone 
materiałami wysokiej jakości, ergonomiczne 
wzornictwo i wiele innych nowoczesnych 
elementów wyposażenia. Wnętrze Nowego 
Renault KADJAR pobudza wyobraźnię każdego 
poszukiwacza przygód. Dzięki nakładkom na progi 
z wbudowanymi diodami, po każdym otwarciu 
drzwi wita Cię podświetlany napis. Antypoślizgowe 
nakładki na pedały dodają wnętrzu sportowego 
charakteru. Akcesoria Renault dodatkowo 
podkreślają styl wnętrza kabiny twojego SUV-a. 
Na przykład tekstylne dywaniki Black Edition 
z czerwonymi przeszyciami doskonale komponują 
się z harmonijnym wnętrzem charakterystycznym 
dla tej wersji wyposażenia! 

Wygląd wnętrza



Zawsze gotowe, by stawić czoła przygodzie! Twoje Nowe 

Renault KADJAR to idealny partner, który pozwoli Ci 

realizować pasje i sprawi, że poczujesz mocniejsze 

bicie serca. Dowiezie cię w każde miejsce, jakie sobie 

wymarzysz. Dzięki swojemu wyposażeniu, bezpiecznie 

przewiezie cię z ośnieżonych dróg na rowerowe trasy, 

a holując przyczepę lub przyczepę kempingową nie 

zatraci swojej praktyczności.

Każdy dzień może stać się 
przygodą

Transport P.08

Ochrona P.12

Komfort  P.14

Bezpieczeństwo P.16
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1.

2. 3.

1. Aluminiowe poprzeczki dachowe z systemem 
QuickFix na relingi  
(82 01 502 652) 
Uchwyt Proride 80 do przewożenia roweru na dachu 
(77 11 780 147)

2. Uchwyt do przewożenia nart  
(6 par nart lub 4 snowboardy) 
(77 11 940 001)

3. Kufer dachowy – 480 l – czarny błyszczący 
(77 11 785 586)

Na spotkanie  
z przygodą!
Masz ochotę na górską wędrówkę lub pragniesz 
spróbować swoich sił na desce z wiosłami? Teraz 
możesz zabrać ze sobą cały sprzęt i bezpiecznie 
ruszyć w drogę. Dzięki aluminiowym poprzeczkom 
dachowym z systemem QuickFix, uchwyt do 
przewożenia nart czy deski snowboardowej jest 
bardzo łatwy w montażu. Jeśli masz ochotę zabrać 
ze sobą na weekend rowery górskie … jest to równie 
proste: masz do wyboru uchwyt ProRide 80 do 
przewożenia roweru na dachu lub bagażnik do 
przewożenia rowerów na haku, który jest składany i 
odchylany, aby zawsze zapewnić ci łatwy dostęp do 
bagażnika.  Jeśli musisz zabrać ze sobą naprawdę 
dużo sprzętu, zamontuj jeden z oferowanych przez 
nas kufrów dachowych. Stylowe i praktyczne, 
dostępne w rozmiarach L, XL i XXL, idealnie 
sprawdzą się podczas każdej twojej podróży!

Transport
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2.1.

1. Składany hak holowniczy *  
(82 01 709 344)

2. Uchwyt do przewożenia dwóch rowerów na haku 
holowniczym  
(77 11 780 884)

Ciesz się wolnym 
czasem
Przewiezienie skutera śnieżnego lub sprzętu 
kempingowego wymaga holowania przyczepy. 
Jednak na co dzień hak holowniczy nie jest żadną 
ozdobą. W Nowym Renault KADJAR możesz 
go schować w kilka sekund pod zderzakiem, 
zachowując dzięki temu atrakcyjny wygląd 
samochodu. W ofercie dostępny jest również 
demontowany hak holowniczy przystosowany 
do montażu uchwytu do przewożenia dwóch, 
trzech lub czterech rowerów. Nic już nie stoi 
na przeszkodzie, aby wybrać się na wycieczkę 
rowerową samemu lub z przyjaciółmi.

* wymaga montażu 13 biegunowej wiązki przewodów 
(82 01 719 968)
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2.

4.3.1.

1. Składany wkład EasyFlex  
(82 01 589 708)

2. Wkład do bagażnika  
(82 01 583 479)

3. Dywaniki tekstylne Premium (komplet przód i tył)  
(82 01 569 371)

4. Gumowe dywaniki z wysokimi brzegami (komplet 
przód i tył)  
(82 01 569 383) (do wersji Bose)

Zabezpieczone 
powierzchnie
Pył, piasek, ziemia to nieodłączni towarzysze 
każdej podróży. Chcąc przewozić bezpiecznie 
wszystkie przedmioty niezależnie od warunków 
panujących na zewnątrz, użyj składanego wkładu 
EasyFlex, który zabezpieczy bagażnik. Modułowy, 
antypoślizgowy i nieprzemakalny, w razie potrzeby 
przykryje całą powierzchnię przestrzeni bagażowej. 
Jeżeli twoje buty są ubrudzone błotem lub masz 
do przewiezienia brudne przedmioty, skorzystaj 
z praktycznego wkładu do bagażnika. Wykonany 
z nieprzepuszczającego wody materiału, idealnie 
dopasowuje się kształtem do bagażnika Nowego 
Renault KADJAR. Szeroka gama dostępnych 
dywaników tekstylnych i gumowych pomoże Ci 
zachować czystość w kabinie.

Ochrona wnętrza
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1.

2. 3.

4.

Wielofunkcyjny uchwyt bazowy montowany na 
zagłówku*  
(77 11 785 944)
1. Składany stolik z uchwytem na kubek – element   

systemu wielofunkcyjnego*  
(77 11 785 947)

2. Uchwyt na tablet  
(77 11 783 364)

3. Wieszak na ubrania – element systemu 
wielofunkcyjnego*  
(77 11 785 946)

4. Ładowarka indukcyjna do smartfonów  
z technologią Qi   
(82 01 719 965)

* elementy wymagające montażu wraz z uchwytem 
wielofunkcyjnym

Poczuj się  
jak w domu
Ciesz się weekendową przerwą nie rezygnując przy 
tym z udogodnień, które uprzyjemniają codzienne 
życie – rozkładanego stolika, na którym możesz 
postawić termos z kawą, bezprzewodowej ładowarki 
do smartfonów, dzięki której zachowasz łączność 
ze światem niezależnie od tego, jak długo będzie 
trwała twoja eskapada, przenośnego systemu 
wideo mocowanego do zagłówków, dzięki któremu 
pasażerowie siedzący z tyłu mogą oglądać swoje 
ulubione seriale. Kiedy już dotrzesz do celu zdejmij 
swoje wierzchnie okrycie bez żadnych zagnieceń 
z montowanego na zagłówku wieszaka.

Komfort
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1.

3. 4.2.

1. Alarm z modułem antyuniesieniowym  
(82 01 719 562)

2. KIDFIX XP  
(77 11 940 745)

3. Łańcuchy śniegowe Premium Grip R19  
(77 11 780 258)

4. Czujniki parkowania - przód  
(82 01 726 615)   
Czujniki parkowania - tył  
(82 01 723 598)

Zapewnij sobie 
spokój ducha
Obwodowy i wolumetryczny alarm skutecznie 
odstrasza wszelkich potencjalnych złodziei. 
Manewrowanie pojazdem jeszcze nigdy nie było 
tak proste, a wszystko za sprawą nowego systemu 
wspomagania parkowania, w który jest wyposażone 
Nowe Renault KADJAR. Chcąc bezpiecznie poruszać 
się zimą po zaśnieżonych drogach, zamontuj na 
kołach łańcuchy śniegowe Premium Grip. Podczas 
podróży z dzieckiem, zapewnij mu maksymalną 
ochronę dzięki naszym praktycznym i bezpiecznym 
fotelikom dziecięcym z mocowaniem Isofix*. 
Regulowane nachylenie oparcia sprawi, że twoja 
pociecha szybciej zaśnie!

Bezpieczeństwo

* dzieci w wieku od 15 miesięcy do 12 lat.



Poczuj komfort podczas każdej podróży
Nowy Renault KADJAR


