NOVÝ

RENAULT
KANGOO VAN
ponuka príslušenstva

stále inovatívnejší
K novému vozidlu Kangoo Van patrí tiež praktické
príslušenstvo: hliníkový strešný nosič, protišmyková
podlaha, magnetický držiak na telefón a mnoho ďalších
vychytávok, vďaka ktorým vám pôjde práca ešte lepšie.
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2.

dizajn exteriéru a interiéru

dynamika a štýl
Vyjadrite dynamiku svojej osobnosti. Postarajú
sa o to napríklad športové samolepky na
kapotu. A interiéru dodajú štýl aj ochranu
nepriepustné gumové alebo textilné koberce.
1. Dizajnové polepy na kapotu – sada 2 kusov
(65 09 271 34R)
2. Chrómované kryty spätných zrkadiel
(96 3H 177 05R)
3. Gumové koberce – sada 2 kusov
do predného radu
(82 01 735 286)
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4. Textilné koberce Comfort – sada 2 kusov
do predného radu
(82 01 735 427)
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preprava
1.

odveziete viac
Na hliníkový strešný nosič s protihlukovými
deflektormi naložíte všetok potrebný materiál.
Prácu vám uľahčí aj otočný nosič na rebrík,
praktický v akejkoľvek situácii. Ťažné zariadenia,
štandardné, sklopné alebo typu labutí krk, sa
jednoducho montujú a sú dostatočne robustné,
aby odtiahli akýkoľvek naložený príves alebo
zariadenie, ktoré potrebujete k svojej práci.
1. Otočný rebrík
(77 11 785 789)
2. Sada ťažného zariadenia štandard,
vysoká poloha, 13 pin
(51 11 287 04R, 75 61 073 70R, 24 1D 886 79R)
3. Sada ťažného zariadenia labutí krk,
vysoká poloha, 13 pin
(51 11 225 36R, 75 61 073 70R, 24 1D 886 79R)
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3.

4. Hliníkové strešné tyče – L1, L2 – sada 2 kusov
(82 01 729 142)

4.
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ochrana

doprajte si silu
Univerzálne gumové zásterky ochránia karosériu
pred nečistotami a odletujúcimi kamienkami.
Interiér vozidla môžete chrániť odolnými
materiálmi, ktoré sa ľahko udržiavajú, takže
sa nemusíte báť voziť ťažký a špinavý náklad.
Zvlášť efektívnu ochranu nákladového priestoru
zaistia drevené podlahy Premium a Standard,
navrhnuté špeciálne tak, aby zostali prístupné
kotviace háčiky. Verzia obloženia s protišmykovým
povrchom zaistí optimálnu ochranu pri
nakladaní a vykladaní v akejkoľvek situácii.

2.

1. Univerzálne zásterky – predné alebo zadné, sada 2
kusov
(82 01 212 479)
2. Drevené obloženie batožinového priestoru
Premium s protišmykovým povrchom – sivé
(77 11 945 538, 77 11 945 547, 77 11 945 550)
3. Drevené obloženie batožinového priestoru
(77 11 945 514, 77 11 945 523, 77 11 945 526)
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4. Polypropylénové obloženie batožinového priestoru
Innovation
(77 11 945 533, 77 11 945 534, 77 11 945 532)

3.

4.
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2.

bezpečnosť

bezstarostná jazda
Zadné parkovacie senzory vás varujú pred
kolíziou s iným vozidlom alebo akoukoľvek
ďalšou prekážkou. Alebo budete pokojnejší,
keď všetko uvidíte na vlastné oči? So zadnou
permanentnou kamerou budete mať okolie
svojho vozidla Kangoo Van pod kontrolou
neustále v každej situácii. Čo sa týka rizika
vlámania, k dispozícii je citlivý alarm, ktorý
zachytí akýkoľvek pokus o vniknutie do vášho
vozidla alebo pohyb v nákladovom priestore.
1. Zadné parkovacie senzory – kompatibilné iba
s multimediálnym systémom EasyLink
(82 01 733 192)
2. Alarm s obvodovou aj priestorovou detekciou
a modulom proti odtiahnutiu
(82 01 734 261)

1.
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3. Zadná permanentná kamera zabudovaná
v spätnom zrkadle
(82 01 733 899)

3.
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1.

život na palube

uľahčite si život
S magnetickým držiakom budete mať svoj telefón
na cestách stále poruke. Na dôležité drobnosti
je tu priehradka v stredovej lakťovej opierke, pre
čo najväčšie pohodlie výškovo nastaviteľnej.
1. Magnetický držiak na telefón – do ventilačnej
mriežky
(77 11 784 774)
2. Predná lakťová opierka
(87 75 045 04R)
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kompletný zoznam príslušenstva
Business

Cool

Cool

Ochrana karosérie

Disky kolies
Disky
82 01 658 727

Hliníkový disk 16" NOGA - strieborno-čierny

•

•

40 31 520 85R

Stredová krytka Renault - lesklá čierna s chrómovaným okrajom

•

•

Kryty kolies
40 31 518 97R

Ozdobný kryt kolesa 16"

•

•

82 01 382 270

Bezpečnostný kryt kolesa 15" - sivý grafit

•

•

Chrómované kryty kľučiek dverí

•

•

82 01 726 985

Ochrana hrany batožinového priestoru

•

•

77 11 945 445

Vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí

•

•

Exteriér
82 01 733 566

Business
82 01 212 479

Univerzálne zásterky – predné alebo zadné, sada 2 kusov

•

•

77 11 785 072

Ochranná plachta karosérie Renault – čierna

•

•

82 01 735 286

Gumové koberce – sada 2 kusov do predného radu

•

•

82 01 735 429

Textilné koberce Premium – sada 2 kusov do predného radu

•

•

82 01 735 427

Textilné koberce Comfort – sada 2 kusov do predného radu

•

•

Koberce

Zážitky na palube
87 75 045 04R

Predná lakťová opierka

•

•

82 01 375 535

Fajčiarsky paket (popolník + zapaľovač)

•

•

Poťah sklopného sedadla spolujazdca – Aquila

•

•

77 11 784 774

Magnetický držiak na telefón – do ventilačnej mriežky

•

•

77 11 784 775

Magnetický držiak na telefón – na palubnú dosku

•

•

77 11 940 323

Magnetický držiak na telefón s indukčným nabíjaním – do ventilačnej mriežky

•

•

77 11 940 324

Magnetický držiak na telefón s indukčným nabíjaním – na palubnú dosku

•

•

Poťahy sedadiel

Interiér

Komfort a ochrana
Batožinový priestor

87 00 922 48R

Telefón

77 11 945 703

Drevená skrinka – na ľavú stranu batožinového priestoru

•

•

77 11 945 508

Drevené obloženie podlahy Access – kompatibilné so všetkými typmi prekážok a so všetkými konfiguráciami posuvných dverí, L1

•

•

77 11 945 514

Drevené obloženie podlahy Standard – kompatibilné so všetkými typmi prekážok a so všetkými konfiguráciami posuvných dverí, L1

•

•

77 11 945 532

Polypropylénové obloženie podlahy Innovation s protišmykovým povrchom – kompatibilné so všetkými typmi prekážok a so všetkými konfiguráciami posuvných dverí,
L1

•

•

Preprava

77 11 945 538

Drevené obloženie podlahy Premium s protišmykovým povrchom – sivé, kompatibilné so všetkými typmi prekážok a so všetkými konfiguráciami posuvných dverí, L1

•

•

77 11 226 912

Adaptér 13/7 pin

•

•

77 11 945 556

Drevené obloženie podlahy Premium s protišmykovým povrchom – hnedé, kompatibilné so všetkými typmi prekážok a so všetkými konfiguráciami posuvných dverí,
L1

•

•

51 11 283 18R

Ťažné zariadenie labutí krk – sada na upevnenie ťažného zariadenia, nízka pozícia

•

•

51 11 225 36R

Ťažné zariadenie labutí krk – sada na upevnenie ťažného zariadenia, vysoká pozícia

•

•

77 11 945 509

Drevené vnútorné obloženie podbehov kolies Access – kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1/L2

•

•

51 11 293 41R

Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia – sada na upevnenie ťažného zariadenia, nízka pozícia

•

•

77 11 945 523

Drevené vnútorné obloženie podbehov kolies Standard – kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1/L2

•

•

51 11 213 72R

Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia – sada na upevnenie ťažného zariadenia, vysoká pozícia

•

•

77 11 945 533

Polypropylénové vnútorné obloženie podbehov kolies Innovation – kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1/L2

•

•

51 11 235 34R

Ťažné zariadenie štandardné – sada na upevnenie ťažného zariadenia, nízka pozícia

•

•

77 11 945 547

Drevené vnútorné obloženie podbehov kolies Premium – sivé, kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1/L2

•

•

51 11 287 04R

Ťažné zariadenie štandardné – sada na upevnenie ťažného zariadenia, vysoká pozícia

•

•

77 11 945 557

Drevené vnútorné obloženie podbehov kolies Premium – hnedé, kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1/L2

•

•

75 61 073 70R

Priečnik a rameno ťažného zariadenia – pre všetky typy ťažného zariadenia

•

•

77 11 945 510

Drevené obloženie bočných stien Access – kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1

•

•

77 01 408 016

Fixná spojka so 4 otvormi

•

•

77 11 945 526

Drevené obloženie bočných stien Standard – kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1

•

•

77 11 421 985

Guľová fixná spojka s 2 otvormi

•

•

77 11 945 534

Polypropylénové obloženie bočných stien Innovation – kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1

•

•

77 01 408 018

Guľová fixná spojka so 4 otvormi

•

•

77 11 945 550

Drevené vnútorné obloženie bočných stien Premium – sivé, kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1

•

•

77 11 943 521

Automatická guľová fixná spojka Multis

•

•

77 11 945 558

Drevené vnútorné obloženie bočných stien Premium – hnedé, kompatibilné s pravými posuvnými dverami, L1

•

•

24 1D 833 53R

Kabeláž ťažného zariadenia – 7 pin – pre všetky typy ťažného zariadenia

•

•

24 1D 886 79R

Kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin – pre všetky typy ťažného zariadenia

•

•

77 11 226 774

Kabeláž pre dodatočné napájanie 12 V (napr. svetelné rampy nosiča bicyklov)

•

•

77 11 780 886

Rozšírenie na nosič Coach (3 + 1 bicykel)

•

•

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 11 577 326

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

•

•

Okná
77 11 947 786
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Predné vzduchové deflektory

•

•

Preprava
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kompletný zoznam príslušenstva
Business

Cool

Strešná preprava
82 01 729 142

Hliníkové strešné tyče – L1, L2 – sada 2 kusov

•

•

82 01 733 969

Hliníková strešná tyč – L1, L2 – 1 kus

•

•

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

•

•

77 11 940 001

Nosič lyží Thule 7326 (pre 6 párov lyží/4 snowboardy)

•

•

77 11 940 000

Nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží/2 snowboardy)

•

•

77 11 780 147

Nosič bicykla na strešné tyče

•

•

77 11 785 789

Otočný rebrík

•

•

77 11 574 510

Nosič rúrok na strešné tyče

•

•

82 01 729 143

Hliníková strešná galéria – L1

•

•

Bezpečnosť
Asistenty riadenia
82 01 733 192

Zadné parkovacie senzory – kompatibilné iba s multimediálnym systémom EasyLink

•

•

82 01 733 899

Zadná permanentná kamera zabudovaná v spätnom zrkadle

•

•

77 11 561 357

Autolekárnička

•

•

77 11 764 847

Vesta výstražná (norma STN EN ISO 20471)

•

•

77 11 460 708

Sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano)

•

•

Bezpečnosť

Ochrana proti krádeži
82 01 734 261

Alarm s obvodovou aj priestorovou detekciou a modulom proti odtiahnutiu

•

•

77 11 971 169

Kamera s displejom na nahrávanie premávky

•

•

77 11 971 378

Predná kamera na nahrávanie premávky s Wi-Fi prenosom

•

•

77 11 782 488

Ochrana zásuvky palubnej diagnostiky

•

•

Zámok radenia Construct

•

•

82 01 724 187

Bezpečnostné skrutky kolies – sivé

•

•

82 01 724 188

Bezpečnostné skrutky kolies – sivé Thatcham

•

•

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

16

17

Viac informácií o vozidle Renault Arkana na www.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 kedykolvek modifikovať špecifikácie aj opisované a predstavované automobily a príslušenstvo. Tieto modifikácie RENAULT svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. 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 materiálu použitých v interiéroch vozidla. Všetky práva vyhradené.
Obsah tejto publikácie požíva ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcie celej publikácie alebo jej časti, vykonané akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek
prostriedkom bez vopred udeleného písomného zvolenia spoločnosti RENAULT je zakázané. Tlačová chyba vyhradená.
Renault
doporučuje
Renault
odporúča

renault.cz

renault.sk

