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ponuka príslušenstva



Elegantný dizajn nového vozidla 
Kangoo ešte viac vynikne 
s originálnym príslušenstvom Renault. 
Vyberte si z množstva dizajnových 
prvkov, chrómovaných alebo s inou 
prémiovou povrchovou úpravou, 
a prispôsobte si exteriér aj interiér 
podľa svojho vkusu.

osobitý štýl





1.



2.

3.

Objavte dizajn, ktorý ide s dobou. So športovými 
polepmi na kapotu jasne vyjadríte svoju 
osobnosť. Chrómované kryty spätných zrkadiel 
a kľučiek dverí prinášajú dotyk elegancie. 
Exkluzívne 16” hliníkové disky kolies podčiarkujú 
robustný vzhľad, zdôrazňujú mestský charakter 
a poskytujú pritom nekompromisnú bezpečnosť. 
Štýl svojho nového vozidla máte jednoducho 
úplne vo svojich rukách.

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

2. chrómované kryty spätných zrkadiel
(96 3H 177 05R)
chrómované kryty kľučiek dverí
(82 01 733 566)

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

moderný 
vzhľad

dizajn exteriéru



1. 2.

3.

Vylaďte si interiér svojho nového vozidla 
Kangoo s doplnkami, ktoré v sebe spájajú 
dizajn a ochranu. Vnútorné osvetlené 
kryty prahov dverí dodávajú vo dne aj 
v noci originálny nádych a zároveň sú 
vysokoodolné proti poškrabaniu a ďalšiemu 
poškodeniu. Chrómovaná ochrana hrany 
batožinového priestoru predstavuje 
elegantné riešenie, ako efektívne ochrániť 
hranu piatych dverí pri nakladaní ťažkých 
vecí. A nakoniec si môžete vybrať z ponuky 
kvalitných podlahových kobercov. Sú 
vysokoodolné, pohodlné a ich prémiová 
povrchová úprava skrášľuje celý priestor 
kabíny.

1. vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí 
s nápisom Kangoo
(77 11 945 445)

2. textilné koberce Comfort – sada 4 kusov
(82 01 735 431) 

3. textilné koberce Premium – sada 4 kusov
(82 01 735 433) 

4. ochrana hrany batožinového priestoru
(82 01 726 985) 

prispôsobte si 
interiér

dizajn interiéru



4.





S naším príslušenstvom, navrhnutým 
špeciálne tak, aby vám uľahčilo 
život, nie je nič nemožné. Starostlivo 
spracovaný interiér evokuje pocit 
dobrodružstva a zároveň ponúka 
vyššiu úroveň pohodlia a maximálnu 
bezpečnosť pri jazde. Prispôsobte 
si svoje vozidlo tak, ako potrebujete 
práve vy.

výbava na 
každý deň



1.



2.

3.

S naším príslušenstvom, navrhnutým 
špeciálne tak, aby vám uľahčilo život, nie 
je nič nemožné. Starostlivo spracovaný 
interiér evokuje pocit dobrodružstva 
a zároveň ponúka vyššiu úroveň pohodlia 
a maximálnu bezpečnosť pri jazde. 
Prispôsobte si svoje vozidlo tak, ako 
potrebujete práve vy.

1. predná lakťová opierka 
(87 75 045 04R)

2. vešiak za opierku hlavy
(77 11 785 946)

3. magnetický držiak telefónu – do ventilačnej 
mriežky
(77 11 784 774)

pohodlie
a funkčnosť
zároveň

výbava na každý deň
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3.

2.

Uľahčite si každodenné nakladanie a vykladanie 
všetkého možného a zároveň ochráňte 
batožinový priestor. Vaňa batožinového 
priestoru je navrhnutá špeciálne pre milovníkov 
outdoorových aktivít a ich zašpinené vybavenie. 
Ochrana EasyFlex ochráni pri preprave celý 
batožinový priestor, a to aj pri sklopených 
zadných sedačkách. Silný a odolný koberec 
ochráni originálny povrch a jeho pôvodný vzhľad. 
Nech si zvolíte ktorúkoľvek možnosť, bude úložný 
priestor vášho vozidla ešte odolnejší a stále plne 
funkčný.

1. vaňa batožinového priestoru
(82 01 735 902)

2. ochrana batožinového priestoru EasyFlex
(82 01 735 903)

3. obojstranný koberec batožinového priestoru
(82 01 735 435)

pripravený na
každodenný
život

ochrana batožinového 
priestoru



2.1.

3.

Vyraziť za akýmkoľvek dobrodružstvom je 
jednoduché, keď so sebou máte všetko, čo 
potrebujete – príves, lyže, až štyri bicykle 
alebo akúkoľvek ďalšiu batožinu. S našimi 
inteligentne navrhnutými systémami je 
ľahké prevážať čokoľvek. Máme pre vás 
strešné boxy, pevné a ľahko odnímateľné 
ťažné zariadenia alebo strešné nosiče, 
ktoré vám pomôžu užiť si váš voľný čas ešte 
aktívnejšie.

1. hliníkové strešné tyče – sada 2 kusov
(82 01 729 142)

2. strešný box pevný 480 l čierny
(77 11 785 586)

3. ťažné zariadenie demontovateľné bez 
náradia
(51 11 293 41R, 51 11 213 72R)

4. nosič bicyklov Coach na ťažné 
zariadenie – 3 bicykle – 13 pin
(77 11 780 885)

voľnosť 
pohybu

preprava
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2.

Nové vozidlo Kangoo kladie vašu bezpečnosť 
a pokoj na cestách na prvé miesto. Pridajte 
deliacu mrežu medzi batožinový priestor 
a kabínu, aby ste mohli bezpečne prepravovať 
svojho psieho parťáka. Urobili sme všetko aj 
preto, aby sme vám uľahčili cúvanie a parkovanie. 
Zadná parkovacia kamera vám ukáže všetky 
prekážky za vozidlom a navedie vás tak, aby ste 
sa im s istotou vyhli.

1. deliaca mreža
(82 01 735 148)

2. zadná parkovacia kamera
(28 44 274 54R)

ešte viac 
pokoja

bezpečnosť



kompletný zoznam príslušenstva
EQUILIBRE TECHNO

dizajn

disky kolies
82 01 658 727 hliníkový disk 16" NOGA – strieborno-čierny • •

40 31 520 85R stredová krytka Renault – lesklá čierna s chrómovaným okrajom • •

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

82 01 382 270 bezpečnostné puklice 15" – sivý grafit • •

82 01 724 187 bezpečnostné skrutky kolies – sivá • •

82 01 724 188 bezpečnostné skrutky kolies – sivá Thatcham • •

exteriér
96 3H 177 05R chrómované kryty spätných zrkadiel • •

82 01 733 566 chrómované kryty kľučiek dverí • •

65 09 249 35R dizajnové polepy na kapotu – 2 kusy, čierne pruhy • •

interiér
82 01 726 985 ochrana hrany batožinového priestoru • •

77 11 945 445 vnútorné osvetlené kryty prahov predných dverí s nápisom Kangoo • •

komfort a ochrana

zážitky na palube
87 75 045 04R predná lakťová opierka • •

77 11 785 944 univerzálny nadstavec na ref. 77 11 785 947 alebo 77 11 785 945 • •

77 11 785 945 vešiak na tašku/kabelku za opierku hlavy na montáž vyžaduje ref. 77 11 785 944 * • •

77 11 785 946 vešiak za opierku hlavy obsahuje univerzálny nadstavec 77 11 785 944* • •

77 11 785 947 sklopný stolík za predné sedadlá na montáž vyžaduje ref. 77 11 785 944* • •

77 11 940 552 cestovný kávovar na kapsuly Handpresso • •

77 11 431 405 chladiaci box 20 litrov (42 × 42 × 30 cm) • •

82 01 375 535 fajčiarsky paket (popolník + zapaľovač) • •

ochrana batožinového priestoru
82 01 735 435 obojstranný koberec batožinového priestoru • •

82 01 735 903 ochrana batožinového priestoru EasyFlex • •

82 01 735 902 vaňa batožinového priestoru • •

77 11 422 533 sieť batožinového priestoru – horizontálna • •

77 11 227 502 sieť batožinového priestoru – vertikálna • •

82 01 735 148 deliaca mreža • •



EQUILIBRE TECHNO

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

82 01 735 433 textilné koberce Premium – sada 4 kusov • •

82 01 735 431 textilné koberce Comfort – sada 4 kusov • •

poťahy sedadiel
87 00 959 41R poťah sedadla vodiča – Aquila • •

87 00 900 56R poťah sedadla spolujazdca – Aquila • •

88 00 901 12R poťahy zadných sedadiel – 1/3 2/3 zadná lavica – Aquila • •

87 00 913 47R poťah sedadla vodiča – Super Aquila • •

87 00 981 50R poťah sedadla spolujazdca – Super Aquila • •

88 00 969 45R poťahy zadných sedadiel – 1/3 2/3 zadná lavica – Super Aquila • •

okná
77 11 947 786 predné vzduchové deflektory • •

ochrana karosérie
82 01 212 479 univerzálne zásterky – predné alebo zadné, sada 2 kusov • •

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

preprava

ťažné zariadenie
77 11 226 912 adaptér 13/7 pin • •

51 11 283 18R ťažné zariadenie labutí krk – sada na upevnenie ťažného zariadenia, nízka pozícia – L2, E-TECH Electric L1/L2 • •

51 11 225 36R ťažné zariadenie labutí krk – sada na upevnenie ťažného zariadenia, vysoká pozícia – L1 • •

51 11 293 41R ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia – sada na upevnenie ťažného zariadenia, nízka pozícia – L2, E-TECH Electric L1/L2 • •

51 11 21372R ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia – sada na upevnenie ťažného zariadenia, vysoká pozícia – L1 • •

51 11 235 34R ťažné zariadenie Standard – sada na upevnenie ťažného zariadenia, nízka pozícia – L2, E-TECH Electric L1/L2 • •

51 11 287 04R ťažné zariadenie Standard – sada na upevnenie ťažného zariadenia, vysoká pozícia – L1 • •

75 61 073 70R priečnik a rameno ťažného zariadenia – pre všetky typy ťažných zariadení • •

77 01 408 016 fixná spojka so 4 otvormi • •

77 11 421 985 guľová fixná spojka s 2 otvormi • •

77 01 408 018 guľová fixná spojka so 4 otvormi • •

77 11 943 521 automatická guľová fixná spojka Multis • •

24 1D 833 53R kabeláž ťažného zariadenia – 7 pin - pre vozidlá bez predprípravy z výroby • •

24 1D 886 79R kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin - pre vozidlá bez predprípravy z výroby • •

24 1D 880 26R kabeláž ťažného zariadenia – 7 pin - pre vozidlá s predprípravou z výroby • •

24 1D 826 79R kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin - pre vozidlá s predprípravou z výroby • •

77 11 226 774 kabeláž pre dodatočné napájanie 12 V (napr. svetelné rampy nosiča bicyklov) • •



kompletný zoznam príslušenstva
EQUILIBRE TECHNO

77 11 780 884 nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin • •

77 11 780 885 nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 3 bicykle – 13 pin • •

77 11 780 886 nosič bicyklov Coach – rozšírenie pre 4. bicykel (3 + 1) • •

77 11 577 326 nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang-on – 2 bicykle • •

77 11 577 327 nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang-on – 3 bicykle • •

77 11 577 328 nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang-on – 4 bicykle • •

strešná preprava
73 21 037 17R hliníkové strešné tyče – na pozdĺžne strešné lišty • •

82 01 729 142 hliníkové strešné tyče – L1, L2 – sada 2 kusov • •

82 01 733 969 hliníková strešné tyč – L1, L2 – 1 kus • •

77 11 780 147 nosič bicykla na strešné tyče • •

77 11 940 000 nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží/2 snowboardy) • •

77 11 940 001 nosič lyží Thule 7326 (pre 6 párov lyží/4 snowboardy) • •

77 11 785 585 strešný box pevný 380 l čierny • •

77 11 785 586 strešný box pevný 480 l čierny • •

77 11 785 587 strešný box pevný 630 l čierny • •

multimédiá

smartphone
77 11 784 774 magnetický držiak telefónu – do ventilačnej mriežky • •

77 11 784 775 magnetický držiak telefónu – na palubnú dosku • •

77 11 940 323 magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním – do ventilačnej mriežky • •

77 11 940 324 magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním – na palubnú dosku • •

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 • •

bezpečnosť

ochrana proti krádeži
82 01 734 263 alarm • •

77 11 782 488 ochrana zásuvky palubnej diagnostiky • •

asistenty parkovania
82 01 733 192 zadné parkovacie senzory • •

28 44 274 54R zadná parkovacia kamera • •



EQUILIBRE TECHNO

bezpečnosť
77 11 561 357 autolekárnička • •

77 11 764 847 výstražná vesta (norma STN EN ISO 20471) • •

77 11 460 708 sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano) • •

detské sedačky
77 11 940 741 Isofix základňa pre det. sedačku ref. 7711940742 • •

77 11 940 742 detská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narodenia do 83 cm/13kg/15 mesiacov • •

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

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

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

snehové reťaze
77 11 780 252 snehové reťaze Premium Grip – veľkosť 52 (185/70 R14 88T) • •

77 11 780 255 snehové reťaze Premium Grip – veľkosť 70 (205/60 R16 96T, 92H) • •

77 11 578 477 snehové reťaze Standard 7 mm – veľkosť 70 (185/70 R14 88T) • •

77 11 578 479 snehové reťaze Standard 7 mm – veľkosť 90 (205/55 R16) • •

77 11 578 468 snehové reťaze Standard 9 mm – veľkosť 70 (185/70 R14 88T) • •

77 11 578 470 snehové reťaze Standard 9 mm – veľkosť 90 (205/55 R16) • •

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

77 11 578 650 snehové návleky – veľkosť 53 (205/55 R16) • •

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

• : kompatibilné; - : nekompatibilné;







renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný 
na základe nultej série. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať 
špecifikácie a opisované a predstavované automobily a príslušenstvo. Tieto modifikácie RENAULT svojim koncesionárom oznámi v čo 
najkratšom čase. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako 
sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho koncesionára RENAULT. 
Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb 
karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie požíva ochranu podľa 
autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, 
vykonané akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez vopred udeleného písomného povolenia spoločnosti RENAULT,  
je zakázané. Tlačová chyba vyhradená.

nakonfigurujte a objednajte si 
Nový Renault Kangoo na www.renault.sk


