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02 Jekleni strešni nosilci
Primerni so za namestitev nosilca za 
kolesa, nosilca za smuči ali strešnega 
kovčka in tako povečajo zmogljivost 
prevoza prtljage. So Renaultova 
originalna oprema in ustrezajo 
najvišjim zahtevam standardov na 
področju varnosti in odpornosti. 
Komplet 2 nosilcev.
Popoln seznam nosilcev je na str. 14.

01 Strešni prtljažnik
Za povsem varen prevoz večjega tovora na strehi 
vozila. Z lahkoto sprejme do 100 kg* tovora. 
Njegova izdelava jamči za trpežnost, saj je bil 
preizkušen v vetrovniku in zaščiten pred rjavenjem.
Zračni usmerjevalnik odpravlja kakršen koli 
aerodinamični hrup in tako zagotavlja še večje 
udobje.
Odvisno od dolžine vozila je na voljo v aluminiju in 
jeklu.
Popoln seznam strešnih prtljažnikov je na str. 14.

* Največja dovoljena obremenitev. 
Vključno s težo strešnega prtljažnika.

Nosilni pripomočki za gospodarska vozila
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01 Tekstilne preproge Confort Évolution
Kakovostna in priročna plišasta preproga s preprostim 
vzdrževanjem.
77 11 423 637 (s sponkami)

Preproge
Svojemu vozilu zagotovite dodatno zaščito.
Izdelane so po meri, prilagojene vozilu in se hitro pritrdijo z dvema varovalnima sponkama. Prestale so zelo zahtevne teste 
in tako zagotavljajo najvišjo stopnjo kakovosti, varnosti in trajnosti. Vsak komplet vsebuje 2 ali 4 preproge, ki zagotavljajo 
popolno zaščito poda v potniškem prostoru.

Prevleke
02 Prevleke za prednje sedeže 

Aquila Évolution
Poskrbite za popolno zaščito 
originalnega oblazinjenja v svojem 
vozilu in mu obenem dodajte 
osebni pečat. Izdelane so po meri in 
omogočajo preprosto namestitev ter 
čiščenje.
Popoln seznam prevlek je na str. 14.

02 01
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Stekla
04 Prednji zračni 

usmerjevalniki
Omogočajo udobno vožnjo pri 
priprtih steklih, saj preprečujejo 
vrtinčenje zraka in prepih.
So nevpadljivi, izdelani po meri 
in zelo vzdržljivi, zato so primerni 
za pranje v avtomatski pralnici 
in odporni proti vremenskim 
neprilikam.
Komplet 2 usmerjevalnikov (levi 
in desni).
77 11 423 525 (OV in GV)

Priročna oprema
01 Prednji naslon za roke

Zagotavlja več udobja med vožnjo in ponuja dodaten 
odlagalni prostor. Barva: temno siva.
Prostornina: 1 liter.
77 11 424 373 (OV s krajšo konzolo)
77 11 425 131 (OV z daljšo konzolo)

02 Obešalnik na vzglavniku
Zelo uporaben pripomoček za skrbno obešanje oblačil 
na hrbtni strani prednjega sedeža. Je odstranljiv 
in preprost za namestitev, zato hitro postane 
nepogrešljiv v vsakdanjem življenju. Prevleka iz kroma 
mu daje pridih elegantnega pripomočka lepega 
videza.
82 01 705 509 (OV)

Zaščita karoserije
03 Kolesne zavesice

Učinkovito ščitijo spodnji del karoserije vašega 
vozila pred škropljenjem vode ali blata in pred udarci 
kamenja. Komplet 2 kolesnih zavesic (za levo in desno 
stran).
Na voljo za prednji in zadnji del.
77 11 423 612 (spredaj)
77 11 423 613 (zadaj)
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Oprema 
prtljažnega 
prostora
01 Pregradna mreža

Zagotavlja pravo pregrado med 
prtljažnim in potniškim prostorom. 
Uporaben pripomoček za prevoz 
hišnega ljubljenčka ali različnih 
predmetov v prtljažniku.
82 01 369 249 (OV s krajšo konzolo)

02 Odlagalna mreža
Prava rešitev za ureditev vašega 
prtljažnika. Prilagojena je meram vašega 
vozila in med prevozom učinkovito 
zadržuje predmete na njihovem mestu.
Na voljo je v ležeči ali pokončni izvedbi.
77 11 227 502 (pokončna za OV)
77 11 422 533 (ležeča za OV)
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Vlečna kljuka
01 Prosto snemljiva vlečna kljuka

Omogoča povsem varno vleko ali prevoz nosilca 
za kolesa, tovorne ali počitniške prikolice, čolna ali 
profesionalne opreme ...
Zagotavlja popolno združljivost z vašim vozilom 
Kangoo. Hitro snemanje brez orodja, neopazen 
po odstranitvi vlečne kljuke. Priporočljiv je za 
prilagodljivo uporabo.
82 01 358 769

02 Standardna vlečna kljuka
Omogoča povsem varno vleko ali prevoz kakršne koli 
opreme za profesionalno ali osebno uporabo.
Zagotavlja popolno združljivost z vašim vozilom. 
Idealen je za intenzivno uporabo, zlasti na 
gospodarskih vozilih. Ponuja številne možnosti 
uporabe, saj lahko na njegovo nosilno konzolo 
pritrdite vlečno kroglo, kavelj, kombiniran vlečni 
kavelj ali vlečne vilice.
82 01 358 771

03 Nosilec za kolesa Hang On na vlečni 
kljuki
Če potujete sami ali v družbi, vzemite svoja kolesa 
kamor koli s seboj na hiter, preprost in varen način. 
Hitra namestitev na vlečno kljuko brez nastavljanja, 
to je najbolj priročen in varen pripomoček za prevoz 
največ štirih koles. Idealen za prevoz težkih koles, ki 
zavzamejo veliko prostora in jih je težko dvigniti. Ker 
je zložljiv in nagiben, boste vedno imeli dostop do 
prtljažnega prostora, tudi če so kolesa nameščena 
na nosilcu za kolesa. Na voljo trije modeli za prevoz 
2 do 4 koles.
Popoln seznam nosilcev za kolesa je na str. 15.
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Nosilni pripomočki
01 Trdostenski strešni kovček 

Renault
Povečajte nakladalno zmogljivost svojega 
vozila in se brezkompromisno podajte na 
pot. Priročen, trpežen in lepega videza, to so 
kakovostne lastnosti, ki bodo poskrbele za 
vaše zadovoljstvo.
Opremljen je s ključavnico, zato so vaši 
predmeti v njem na varnem. Barva: svetleča 
črna.
Na voljo v treh velikostih: 380, 480 in 630 
litrov.
Popoln seznam strešnih kovčkov je na str. 
15.

Avdio oprema
01 Avtoradio KENWOOD  

KDC-10UR
Za še prijetnejšo vožnjo dopolnite svoje vozilo 
s kakovostnim avtoradiem. 
Izkusite največjo moč 4 x 50 W in izjemno 
kakovost zvoka, ki jo zagotavlja tehnologija 
ojačanja nizkih tonov. 
Vhodi USB in AUX omogočajo optimalno 
upravljanje zunanjih naprav. 
Na voljo je aplikacija Kenwood Music Play za 
Android. Združljiv je z originalnimi stikali na 
volanu.
77 11 784 805

01
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Navigacija
01 Navigacijski sistem TomTom START 42

Poenostavite in optimizirajte svoja potovanja! Sistem GPS, ki 
vključuje 11 xm (4,3") zaslon z večprstnim upravljanjem, zagotavlja 
vožnjo po pravi poti in izogibanje prometnim zastojem. Pridobili 
boste dragoceni čas in ostali osredotočeni na vožnjo. Zemljevid 
Evrope (45 držav) z doživljenjskimi posodobitvami. Opozorila za 
nevarna območja in napredno vodenje pri menjavi voznih pasov. 
Pritrditev EasyPort z vdelanim priseskom. 2 h delovanja z enim 
polnjenjem. Notranji pomnilnik velikosti 8 GB. 
Razširitvena reža za pomnilniško kartico micro SD.
77 11 577 895

Telefon
02 Oprema za prostoročno telefoniranje Parrot 

Néo Minikit
Omogoča povsem varno uporabo mobilnega telefona med vožnjo. 
Ni vam treba odmakniti pogleda s ceste ali rok z volana. Kličite in 
sprejemajte klice brez pritiska na gumb.
Poslušajte izbrano glasbo in uživajte v izredni kakovosti zvoka. 
Svoje doživetje vožnje še bolj obogatite z aplikacijo za Android in 
iPhone.
77 11 575 613

03 Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon, 
za namestitev na zračnik
Za povsem varno uporabo vseh storitev pametnega telefona med 
vožnjo. Ta majhen in neopazen nosilec se prilega dizajnu vašega 
vozila. Njegov magnetni sistem omogoča, da pametni telefon z 
eno samo potezo pritrdite na zračnike vozila. Je odstranljiv, zato ga 
lahko prestavljate iz enega vozila v drugo.
77 11 784 774
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Oprema za pomoč pri 
vožnji
02 Sistem pomoči pri parkiranju

Nepogrešljiv za povsem brezskrbno parkiranje. Sistem 
z neopazno vgrajenimi tipali zazna kakršno koli oviro 
pred in za vozilom. Na oviro vas opozarja zvočni signal, 
ki ga lahko izklopite.
Na voljo za sprednji in zadnji del.
77 11 238 161 (spredaj)
82 01 373 014 (zadaj)

03 Kamera za vzvratno vožnjo
Poskrbite za več udobja med usmerjanjem vozila! 
Ko vklopite vzvratno prestavo, lahko neposredno na 
zaslonu vidite območje za vozilom.
S pomočjo črt za vodenje na slikovnem prikazu lahko 
glede na ovire ocenite razdalje.
82 01 611 561

Zaščita pred 
vlomom in nadzor
01 Alarmna naprava

Nepogrešljiva oprema za vašo varnost in občutek 
brezskrbnosti, ki učinkovito zmanjšuje tveganje 
za krajo vašega vozila in predmetov v potniškem 
prostoru.
Dodatno je na voljo tudi modul za zaznavanje 
dviga vozila.
77 11 239 249
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Varnost otrok
01 Otroški sedež Duoplus 

Isofix
Zagotavlja najboljšo varnost in 
zaščito otrok, starih od 9 mesecev do 
4 let. Izjemno udoben z nastavljivim 
nagibom v tri položaje, med katerimi je 
tudi položaj za spanje. Pritrdilni sistem 
Isofix.
77 11 940 744

02 Otroški sedež Kidfix Isofix
Je zelo udoben z nastavljivim 
vzglavnikom in objemajočim 
naslonjalom, ki zagotavljata povsem 
varno namestitev otrok, starih od 4 do 
10 let. Pritrdilni sistem Isofix omogoča 
preprosto in hitro namestitev ter 
zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti 
vaših otrok.
77 11 940 745

01 - 02
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Platišča
Pokažite svoj značaj z Renaultovimi 
ekskluzivnimi platišči. Za odločen videz 
in brezkompromisno varnost.

01 40 cm (16”) aluminijasto platišče Egeus
Barva: srebrno siva.
Pnevmatika: 205/ 55 R16.
40 30 014 58R
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Dobrodošli v svetu električnih vozil!
Preprosto ga napolnite in nadzirajte razdaljo, ki jo lahko 
prevozite.

01 Polnilni kabel
Svoj električni Kangoo hitro in povsem varno napolnite na polnilni postaji Wall Box, 
v javnih polnilnicah ali prek gospodinjske vtičnice.
Priključite ga na polnilno postajo Wall Box ali v gospodinjsko vtičnico, na voljo pa je 
v različnih izvedbah glede na vaše tržišče.
82 01 353 131
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Popoln seznam dodatne opreme

OPREMA ZA PROFESIONALNE UPORABNIKE

Zaščita tovornega prostora GV 

Plastičen pod
77 11 424 097 GV brez bočnih drsnih vrat -

77 11 424 096 GV z enimi bočnimi drsnimi vrati -

Lesene bočne zaščite – blatniški koši – za običajno uporabo
77 11 783 631 GV z enimi bočnimi drsnimi vrati -

77 11 423 217 Mreža za zaščito stekla na desnih bočnih vratih stran 2 

77 11 424 092 Pritrdilni kaveljčki – GV L1 -

Nosilni pripomočki za GV 

82 01 160 995 Prečni strešni nosilci iz jekla – za namestitev na streho – OV in GV L1 in L2 – 
brez strešne lopute stran 3

77 11 423 536 Večnamenski vzdolžni strešni nosilci iz aluminija – za namestitev na streho – 
OV in GV L1 – brez strešne lopute -

77 11 574 510 Vlagalnik za cevi na strešnih nosilcih -

Jeklen strešni prtljažnik 
77 11 424 099 OV in GV L2 -

77 11 423 535 GV L0 – brez strešne lopute -

77 11 423 534 OV in GV L1 – s strešno loputo -

77 11 430 784 Strešni prtljažnik iz aluminija – OV in GV L1 – brez strešne lopute stran 3   

UDOBJE IN ZAŠČITA 

Preproge 
77 11 423 637 Tekstilne preproge Confort Évolution – s sponkami (4 kosi) – OV stran 4

82 01 247 229 Tekstilne preproge Confort Évolution – s pritrditvami na četrtinski obrat  
(4 kosi) – OV -

77 11 423 638 Tekstilne preproge Expression (4 kosi) – OV -

77 11 423 637 Tekstilne preproge Standard (4 kosi) – OV -

77 11 424 640 Tekstilne preproge (2 kosa) – GV -

82 01 183 179 Gumijaste preproge Empreinte (4 kosi) – OV -

82 01 183 185 Gumijaste preproge Empreinte (2 kosa) – GV -

82 01 183 202 Gumijaste preproge Novestra (4 kosi) – OV -

82 01 183 211 Gumijaste preproge Novestra (2 kosa) – GV -

82 01 350 880 Zaščita iz blaga za hrbtišče sedežev – v 2. vrsti zadaj  
(2 kosa) – OV in L2 – 7 sedežev -

82 01 350 873 Talna obloga prtljažnika – OV in L2 – 5 sedežev -

Priročna oprema
82 01 705 509 Obešalnik na vzglavniku- OV stran 5

77 11 424 373 Prednji naslon za roke – krajša konzola – OV stran 5

77 11 425 131 Prednji naslon za roke – daljša konzola – OV stran 5

82 01 375 535 Komplet za kadilce (pepelnik in vžigalnik za cigarete) -

77 11 431 405 Hladilna torba -

Prevleke
82 01 435 743 Prevleka za prednji sedež Aquila Évolution – prednja sedežna klop – GV stran 4

77 11 424 782 Prevleka za prednji sedež Aquila Évolution – po višini nastavljiv voznikov 
sedež – GV -

77 11 424 781 Prevleka za prednji sedež Aquila Évolution – preklopni sovoznikov sedež – GV -

77 11 424 780 Prevleka za prednji sedež Aquila Évolution – standardni voznikov ali 
sovoznikov sedež – GV -

77 11 424 801 Prevleke za prednje sedeže Burano – 2 prednja sedeža, zložljiv sovoznikov 
sedež – z naslonom za roke – OV -

77 11 424 372 Prevleke za prednje sedeže Burano – 2 prednja sedeža brez pokrova, 
sovoznikov sedež se ne preklopi – brez naslona za roke – OV -

77 11 424 371 Prevleke za prednje sedeže Burano – 2 prednja sedeža s pokrovom, 
sovoznikov sedež se ne preklopi – brez naslona za roke – OV -

77 11 424 803 Prevleka za zadnji sedež Burano – sedežna klop 1/3-2/3 – 2. vrsta sedežev – OV -

77 11 424 802 Prevleke za prednje sedeže Chivasso – 2 prednja sedeža, zložljiv sovoznikov 
sedež – z naslonom za roke – OV -

77 11 424 800 Prevleke za prednje sedeže Chivasso – 2 prednja sedeža brez pokrova, 
sovoznikov sedež se ne preklopi – brez naslona za roke – OV -

77 11 424 799 Prevleke za prednje sedeže Chivasso – 2 prednja sedeža s pokrovom, 
sovoznikov sedež se ne preklopi – brez naslona za roke – OV -

77 11 424 804 Prevleka za zadnji sedež Chivasso – sedežna klop 1/3-2/3 – 2. vrsta sedežev 
– OV -

82 01 443 917 Prevleke za zadnje sedeže Montana – 2 zadnja sedeža – 3. vrsta sedežev – 
OV in L2 -

Oprema prtljažnega prostora
82 01 369 249 Pregradna mreža za OV stran 6

77 11 227 502 Pokončna odlagalna mreža za OV stran 6

77 11 422 533 Ležeča odlagalna mreža za OV stran 6

77 11 422 429 Korito za dno prtljažnika za OV -
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Stekla
77 11 423 525 Prednji zračni usmerjevalniki stran 5

Zaščita karoserije
77 11 423 612 Prednje kolesne zavesice – OV in GV stran 5

77 11 423 613 Zadnje kolesne zavesice – OV in GV stran 5

77 11 574 925 Škatla s čistili Clean box (3 čistila, loščilo in 2 čistilni krpi iz mikrovlaken) -

77 11 424 365 Zaščita zadnjih vrat -

PREVOZ 

Vlečne kljuke
82 01 358 771 Standardna vlečna kljuka stran 7 

82 01 358 769 Prostoročno snemljiva vlečna kljuka stran 7

82 01 339 174 Fiksna podaljšana vlečna kljuka -

82 01 443 573 Kabelski snop za vlečno kljuko, 7-polni priključek -

82 01 443 575 Kabelski snop za vlečno kljuko, 13-polni priključek -

Vleka (nadaljevanje)
77 11 226 774 Dodatni 12 V kabelski snop vlečne kljuke -

77 11 780 884 Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki, za 2 kolesi (13-polna vtičnica) -

77 11 780 885 Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki, za 3 kolesa (13-polna vtičnica) -

77 11 780 886 Nosilec za kolesa Coach, podaljšek za 3 + 1 kolo -

77 11 577 326 Nosilec za kolesa Hang-on na vlečni kljuki, za 2 kolesi stran 7 

77 11 577 327 Nosilec za kolesa Hang-on na vlečni kljuki, za 3 kolesa stran 7 

77 11 577 328 Nosilec za kolesa Hang-on na vlečni kljuki, za 4 kolesa stran 7 

Nosilni pripomočki 
77 11 940 000 Nosilec za 4 pare smuči/2 snežni deski -

77 11 780 147 Nosilec za kolo Proride 80, za namestitev na strešne nosilce, za 1 kolo -

77 11 421 178 Vmesnik strešnih nosilcev za nosilec koles/smuči, iz aluminija -

77 11 420 781 Vmesnik strešnih nosilcev za nosilec koles/smuči, iz jekla -

77 11 419 549 Mehkostenski strešni kovček, 340 l – črno platno -

77 11 785 585 Trdostenski strešni kovček Renault, 380 l – svetleča črna stran 8 

77 11 785 586 Trdostenski strešni kovček Renault, 480 l – svetleča črna stran 8 

77 11 785 587 Trdostenski strešni kovček Renault, 630 l – svetleča črna stran 8 

77 11 578 086 Strešni kovček Urban Loader, prilagodljiv 300–500 l – siva -

MULTIMEDIJSKA OPREMA 

Avdio oprema
77 11 784 805 Avtoradio Kenwood KDC-10UR stran 8

77 11 940 639 Avtoradio Kenwood KMM-202 -

77 11 578 131 Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0 (2 spredaj) -

77 11 575 881 Komplet zvočnikov Focal Music Live 4.0 (2 visokotonska zvočnika, 2 spredaj) -

77 11 575 882 Komplet zvočnikov Focal Music Premium 6.1 (Live in Drive in globokotonski 
zvočnik) -

Video oprema
77 11 783 364 Nosilec za tablični računalnik 17 - 25 cm (7–10") -

Navigacija
77 11 577 895 Navigacija sistem TomTom Start 42 stran 9

Telefon 
77 11 575 613 Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Parrot Néo Minikit stran 9

82 01 545 440 Vmesnik opreme za prostoročno telefoniranje Parrot – za vozila z avtoradiem -

77 11 574 999 Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Supertooth Crystal -

77 11 784 774 Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon, za namestitev na zračnik stran 9

77 11 784 774 Prenosni nosilec za pametni telefon, za namestitev na zračnik -

OV: Kangoo – GV: Kangoo Express – ZE: Kangoo Z.E. – L0: krajša izvedenka GV – L1: izvedenka srednje 
velikosti OV / GV – L2: daljša izvedenka OV / GV (Grand Kangoo ali Maxi Kangoo)
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Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike 
nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni 
v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se 
obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. 
Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., DIREKCIJA MARKETING, januar 2020.

Renault priporoča  

Za nova doživetja z vozilom Renault Kangoo
obiščite spletno stran www.renault.si


