
RenaultKANGOO
Originální příslušenství



My se staráme, 
vy si užívejte 
život!

Zjednodušte si život, vezměte si 
ze všeho to nejlepší a užívejte si 
každého okamžiku. 

Originální příslušenství Renault 
vytvořené speciálně pro Váš vůz 
udělá z každodenní cesty 
jedinečný zážitek.

Více inovací, více bezpečnosti, 
více jednoduchosti - originální 
příslušenství Vám usnadní život a 
je Vám k službám. 

Připravte se na neopakovatelný 
zážitek!
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Příslušenství pro
profesionály
Zjednodušte si život i práci na palubě. 
Originální příslušenství Renault je užitečné, 
praktické a spolehlivé. Vždy vyhoví všem Vašim 
potřebám, bez ohledu na druh Vašeho 
podnikání. S příslušenstvím Renault ušetříte 
čas a budete maximálně efektivní za všech 
okolností.  



Ochrana nákladového prostoru

Podlahy
Ideální pro ochranu podlahy zavazadlového prostoru při přepravě nákladu. Podlahy zachovávají přístup ke 
kotvícím bodům. V nabídce najdete několik tipů podlah: plastové, dřevěné, protiskluzové i podlahy pro 
nadměrné zatížení.

03 Protiskluzová dřevěná
podlaha

Povrch podlahy zabraňuje sklouznutí a 
navíc poskytuje zvýšenou ochranu při 
každodenním používání. 

Kompletní seznam podlah: strana 36.

01 Plastová podlaha

Voděodolná podlaha 
zajišťující snadnou údržbu.

Kompletní seznam podlah: 
strana 36.

02 Dřevěná podlaha pro
nadměrné zatížení

Podlaha z lakovaného dřeva s dlouhou 
životností. K dispozici také ve standardním 
provedení.

Kompletní seznam podlah: strana 36.

04 Dřevěné obložení stěn

Obložení bočních stěn a podběhů kol. 
Dostupné v dřevěné verzi, ve 
standardním provedení nebo ve verzi 
pro nadměrné zatížení. 

Kompletní seznam podlah: strana 36.

05

05 Okenní mříže

Převážejte veškeré předměty s naprostým 
klidem. Okenní mříže účinně chrání zadní 
okna i křídlové dveře.
77 11 423 215 (křídlové dveře)
77 11 423 217 (pravé boční dveře)

03 - 04

01

02 - 04
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Střešní nosiče a galerie

02 Střešní tyče - ocelové

Ideální pro připojení nosiče kol, lyží 
nebo střešního boxu. Zvyšují přepravní 
kapacitu vozu. Originální příslušenství 
Renault splňuje nejvyšší nároky na 
bezpečnost a odolnost. Dodáváno po 
2 kusech.

Kompletní seznam střešních tyčí –
strana 36.

01 Střešní galerie

Převážejte v naprostém bezpečí i objemné 
náklady až do 100 kg* na střeše Vašeho 
vozu. Střešní galerie jsou pevné a robustní, 
testované ve větrném tunelu a ošetřené proti 
korozi. Pro větší komfort na cestě je součástí 
galerie deflektor, který odstraní veškerý hluk 
způsobený větrem. Galerie je k dispozici v 
hliníkovém nebo ocelovém provedení, v 
závislosti na délce vozidla. 

Kompletní seznam galerií – strana 36.

* Maximální garantovaná 
nosnost včetně váhy galerie.

01
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Komfort a 
ochrana 

Nabídka na míru vytvořených ochranných
a komfortních prvků s bezkonkurenční
životností. Originální příslušenství pro
ochranu a komfort je stejně estetické jako
funkční a skvěle zapadne do Vašeho vozu.
Cestování s Vaším vozem Renault nebylo
nikdy tak pohodlné a klidné.



01 Přední loketní opěrka

Dopřejte si větší pohodlí při řízení. 
Loketní opěrka navíc nabízí i úložný 
prostor o objemu 1 litr.
Barva: karbon.

77 11 424 373 
(Kangoo osobní – krátká stř. konzole)
77 11 425 131 
(Kangoo osobní - dlouhá stř. konzole)

02 Věšák kabátů na opěrku
hlavy

Věšák pro umístění na zadní stranu 
hlavové opěrky. Ve velmi kvalitním 
chromovaném provedení. Slouží pro 
jednoduché pověšení oblečení během 
cesty.

77 11 578 137 (Kangoo osobní)

Pohodlí na cestách
Koberce

Dodejte svému vozu dodatečnou ochranu. Koberce Renault skvěle padnou do 
Vašeho vozu díky dvěma bezpečnostním klipům. Všechny koberce Renault podléhají 
přísnému testování, které zaručuje nejvyšší kvalitu, bezpečnost a trvalost. Jedno 
balení obsahuje 2 nebo 4 koberce, které zajistí potřebnou ochranu podlahy vozu.

04 Vzduchové deflektory –
přední 

Zabraňují tvorbě průvanu a 
vzduchových vírů uvnitř kabiny při jízdě 
s otevřenými okny. Přesně sedí tvarům 
vozu. Dodáváno po 2 kusech (pravý a 
levý).

77 11 423 525 
(Kangoo Express i osobní)

02

01

04

Ochrana 
karosérie

03 Lapače nečistot

Efektivně ochrání spodní část vozu před 
stříkající vodou, blátem a štěrkem. 
Dodáváno po 2 kusech (levý a pravý). K 
dispozici pro přední i pro zadní kola.

77 11 423 612 (přední)
77 11 423 613 (zadní)

01 Textilní koberce 
Evolution

Kvalitní textilní koberce, praktické a 
snadné na údržbu.

77 11 423 637 (s klipy)

02

12 13

Potahy

02 Potahy sedadel 
Aquila Evolution -
přední

Dokonale ochrání čalounění 
Vašeho vozu. Jednoduché na 
instalaci i na údržbu.

Kompletní seznam potahů –
strana 37.

Okna
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01 Dělící mříž

Umožňuje oddělení zavazadlového 
prostoru od kabiny. Ideální pro přepravu 
Vašeho domácího mazlíčka.

82 01 369 249 (Kangoo osobní)

02 Sítě zavazadlového prostoru

Umožňují fixaci předmětů během jízdy. 
Přizpůsobitelné velikosti vozidla. V provedení 
horizontálním nebo vertikálním.

77 11 227 502 (Kangoo osobní - vertikální)
77 11 422 533 (Kangoo osobní - horizontální)

02

01

Organizace zavazadlového 
prostoru

14
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Převážejte 
více a lépe

Užívejte si naplno svůj volný čas!
Příslušenství Renault je rychlé na
instalaci a jednoduché na používání.
Vždy Vám zajistí bezpečnost a usnadní
přepravu zavazadel či jiného nákladu.



01

Tažná zařízení

Nosiče

01 Pevný střešní box

Rozšíří úložné prostory Vašeho 
vozidla. Prostorný a praktický. 
Elegantní design, provedení v lesklé 
černé barvě.
K dispozici ve třech velikostech: 
380, 480 a 630 litrů.

Kompletní seznam střešních 
boxů – strana 37.

01 Tažné zařízení 
demontovatelné bez 
nářadí

K bezpečnému tažení nebo připevnění nosiče 
kola, přívěsu, lodě, karavanu a dalšího 
profesionálního vybavení. Plně kompatibilní s 
vozem Renault. Rychlá montáž bez pomoci 
nářadí.

82 01 358 769

02 Tažné zařízení Standard

Umožňuje bezpečně převážet veškerý náklad 
pro soukromé i firemní účely. Plně 
kompatibilní s vozem. Ideální pro časté 
používání. Vhodný pro užitková vozidla. 
Nabízí možnost připevnění koule, háku, 
kulové fixní spojky, tažného třmene s kulovou 
hlavou.

82 01 358 771

03 Nosič jízdních kol Hang-on 
na tažné zařízení

Ať jedete sami nebo s celou rodinou, všechna Vaše kola 
můžete bezpečně převézt s sebou. Nosič je rychle 
nainstalovaný na tažné zařízení a převeze až 4 jízdní 
kola. Je ideální na přepravu těžkých a neskladných kol, 
která se těžko zvedají. Jednoduše sklopný pro snadný 
přístup do zavazadlového prostoru, dokonce i s 
přimontovanými koly. Dostupný ve 3 modelech – pro 2 
až 4 jízdní kola.

Kompletní seznam nosičů jízdních kol – strana 37.
03
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Zažijte 
multimédia

Užijte si více emocí na palubě s 
multimediálním zařízením, se kterým 
se každá Vaše cesta stane 
nezapomenutelným zážitkem.



02

Audio

22 23

01

01 Autorádio Pioneer 

Vybavte své vozidlo kvalitním autorádiem a užívejte si skvělý 
zvuk na cestách. Kvalitní autorádio Pioneer DEH-4800BT o 
výkonu 4x50W s CD mechanikou, vstupem pro USB/AUX, 
hlasovým ovládáním pro iPhone a možností připojení 2 
telefonů naráz pomocí Bluetooth.  

Kompletní nabídku naleznete v ceníku autorádií Pioneer.

02 Soustava reproduktorů
Focal Music Premium 6.1

Soustava 6 reproduktorů a 1 subwooferu. Celkový výkon 400 
W. Vysoká kvalita zvuku, HIFI Premium. Zažijte maximální 
zážitek z poslechu hudby a užijte si cestování plné zábavy.

77 11 575 882

Mobilní telefon

03 Magnetický držák pro mobilní telefon

Univerzální magnetický držák je vyroben z vysoce kvalitního 
hliníku a ABS. Silná magnetická přilnavost umožnuje 
bez problému otáčení až o 360° a uživatel si tak může zvolit 
ideální natočení svého mobilního telefonu. Elastická konstrukce 
a pevné uchycení klipu do ventilační mřížky umožnuje výrobek 
využívat v jakékoliv situaci. Tento výrobek je kompatibilní 
s jakýmkoli mobilním telefonem.

Kompletní nabídku naleznete v ceníku držáků mobilních telefonů.

0304

04 Držák pro mobilní telefon - otočný

Teleskopické nastavení držáku se snadno přizpůsobí různé šířce 
telefonu. Boky s protiskluzovou úpravou nabízejí bezpečnější 
uchycení telefonu. Kuželovitý klip společně s kloubovým 
mechanismem umožňuje pevné uchycení ve ventilační mřížce 
automobilu a zároveň natočení mobilního telefonu i pro ty 
nejnáročnější uživatele. Výrobek je vyroben z vysoce kvalitního 
materiálu (ABS), který je nejen příjemný na dotek, ale také odolný 
vůči mechanickému poškrábání a nízkým i vysokým teplotám. 

Kompletní nabídku naleznete v ceníku držáků mobilních telefonů.



05 Klid v duši

Cestujte s naprostým klidem.
Odolné, jednoduché na použití
a bezpečné za každých okolností,
to je příslušenství Renault pro 
Váš vůz Kangoo.

25



Bezpečnostní 
prvky

Asistenti řízení 

04 Kamera na čelní sklo 
Road Eyes

Historie a videa z Vašich cest. Balení obsahuje: 
Full HD kameru, 2,5“ displej, GPS modul, 
SD kartu.

77 11 577 533

03 Alarm
Snižte riziko krádeže Vašeho vozu nebo jeho 
vybavení. Alarm zjistí jakýkoliv pokus o 
vniknutí do vozidla.

77 11 239 249

01 Parkovací asistent

Nepostradatelný pomocník pro bezpečné 
parkování. Detekuje překážky před a za vozidlem 
a upozorňuje akustickým signálem.

77 11 238 161 (přední)
82 01 373 014 (zadní)

02 Zadní parkovací kamera
Zajistěte si maximální komfort při couvacích 
manévrech. Obraz je aktivován při zařazení 
zpátečky, usnadňuje tak parkování po celou dobu 
manévru. Navíc Vám s parkováním pomůžou 
vodící linky v obraze.

82 01 611 561

04

01

04 Sněhové řetězy Premium Grip

Speciálně testované pro Renault. Garantují maximální 
bezpečnost a přilnavost v extrémních podmínkách (sníh a led). 
Rychlá a intuitivní instalace. Malé rozměry. Dostupné pro pneu v 
různých rozměrech. Dodáváno po dvou kusech.

Kompletní seznam sněhových řetězů – strana 38.

Bezpečnost dětí

02 Dětská sedačka 
Duoplus Isofix

Zajišťuje nejlepší ochranu a bezpečnost 
dítěte od 9 měsíců do 4 let. Zajištění 
Isofix. Velmi komfortní, díky možnosti 
nastavení do 3 poloh, včetně polohy pro 
spánek.

77 11 423 381

03 Dětská sedačka 
Kidfix Isofix

Velmi pohodlná sedačka s opěrkou 
hlavy. Zajišťuje perfektní usazení dítěte 
od 4 do 10 let. Fixace Isofix, 
jednoduchá instalace, zajišťující 
maximální bezpečnost Vašeho dítěte. 

77 11 422 951

04

05

Sněhové řetězy a návleky

05 Sněhové návleky

Velmi jednoduché na manipulaci, intuitivní montáž. 
Garantují bezpečnost jízdy při mírných sněhových 
podmínkách. Dodáváno po dvou kusech. 

Kompletní seznam sněhových návleků – strana 38.

02 - 03

02

03

26 27

05 Autolékárnička

Autolékárnička složením odpovídající aktuální 
vyhlášce. Povinná výbava vozidla. 

77 11 596 323

05

01 Mechanické zabezpečení
Defend Lock / Construct
77 11 596 347 (DL, 5-stupňová převodovka)
77 11 251 272 (DL, 6-stupňová převodovka)
77 11 558 809 (Construct, 5-st. převodovka)
77 11 558 810 (Construct, 6-st. převodovka)



06 Design
exteriéru

Přizpůsobte si vzhled Vašeho 
vozu podle vlastní chuti. Vaše 
Kangoo získá na eleganci a 
osobitosti. 

29



01 Hliníkový disk 16” Egeus

Barva: stříbrná.
Pneu: 205/ 55 R16.

40 30 014 58R

Disky kol

Podtrhněte osobitost Vašeho 
vozu s exkluzivní řadou 
originálních disků Renault.

01

30



07 Balíky
příslušenství

Buďte chytří. Využijte 20 % 
cenového zvýhodnění v rámci 
akční nabídky balíků příslušenství. 
Sestavili jsme je tak, aby co 
nejlépe vyhovovaly Vašim 
potřebám.

33
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01

Balíky příslušenství

Složení balíku: 
Příčné střešní tyče, gumové koberce, 
vana zavazadlového prostoru

02
Složení balíku: 
Tažné zařízení Labutí krk (včetně 7-pin 
kabeláže), vana zavazadlového prostoru, 
gumové koberce Novestra

03
Složení balíku: 
Tažné zařízení Labutí krk (včetně 7-pin 
kabeláže), střešní galerie, gumové 
koberce Novestra

01 02 03



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

Ochrana nákladového prostoru

Plastové podlahy

7711424097 Kangoo Express – bez bočních posuvných dveří -

7711424096 Kangoo Express – 1 boční posuvné dveře -

7711425484 Kangoo Express – 2 boční posuvné dveře -

Kompletní dřevěné obložení pro nadměrné zatížení – obložení stěn, podběhy kol

7711426648 Kangoo Express – s 0 nebo 1 bočními posuvnými dveřmi -

7711425462 Kangoo Express – 1 boční posuvné dveře -

7711426950 Kangoo Express – 2 boční posuvné dveře -

Dřevěná podlaha pro nadměrné zatížení

7711426060 Kangoo Express L0 -

7711425461 Kangoo Express L1 -

8201151852 Kangoo Express L2 -

Protiskluzová dřevěná podlaha pro nadměrné zatížení

7711427483 Kangoo Express L0 -

7711427484 Kangoo Express L1 -

8201151862 Kangoo Express L2 -

Protiskluzová dřevěná podlaha standardní

7711424422 Kangoo Express L1 – bez bočních posuvných dveří -

7711423654 Kangoo Express L1 – 1 boční posuvné dveře -

7711423655 Kangoo Express L1 – 2 boční posuvné dveře -

8201151867 Kangoo Express L2 – 1 boční posuvné dveře -

8201151870 Kangoo Express L2 – 2 boční posuvné dveře -

7711423653 Kangoo Express L0 – bez bočních posuvných dveří -

Standardní dřevěná podlaha

7711423650 Kangoo Express L0 – bez bočních posuvných dveří -

7711424421 Kangoo Express L1 – bez bočních posuvných dveří -

7711423651 Kangoo Express L1 – 1 boční posuvné dveře -

7711423652 Kangoo Express L1 – 2 boční posuvné dveře -

8201151865 Kangoo Express L2 – 1 boční posuvné dveře -

8201151866 Kangoo Express L2 – 2 boční posuvné dveře -

Dřevěné obložení stěn pro nadměrné zatížení

7711426061 Kangoo Express L0 – bez bočních posuvných dveří -

7711425463 Kangoo Express L1 – bez bočních posuvných dveří -

7711425464 Kangoo Express L1 – 1 boční posuvné dveře -

7711425465 Kangoo Express L1 – 2 boční posuvné dveře -

8201151840 Kangoo Express L2 – 1 boční posuvné dveře -

8201151845 Kangoo Express L2 – 2 boční posuvné dveře -

Dřevěné obložení stěn standardní

8201443317 Kangoo Express L0 – bez bočních posuvných dveří -

8201443318 Kangoo Express L1 – bez bočních posuvných dveří -

8201443322 Kangoo Express L1 – 1 boční posuvné dveře -

8201443324 Kangoo Express L1 – 2 boční posuvné dveře -

8201443321 Kangoo Express L2 – 1 boční posuvné dveře -

8201443323 Kangoo Express L2 – 2 boční posuvné dveře -

Kompletní dřevěné obložení standardní – obložení stěn, podběhy kol

8201446442 Kangoo Express – 0 posuvných dveří & Kangoo Express L2 – 1 posuvné dveře -

8201443330 Kangoo Express – 1 boční posuvné dveře -

8201446444 Kangoo Express – 2 boční posuvné dveře -

8201446442 Kangoo Express L0 & L1 – bez bočních posuvných dveří -

8201443330 Kangoo Express L1 & L2 – 1 boční posuvné dveře -

8201446444 Kangoo Express  L1 & L2 – 2 boční posuvné dveře -

7711423215 Okenní mříže – křídlové dveře Strana 7

7711423217 Okenní mříž – pravé boční dveře Strana 7

7711424092 Kotvící body – Kangoo Express L1 -

Profesionální nosiče
7711423537 Příčné střešní tyče – ocelové – Kangoo Express L1/L2 – se střešním oknem Strana 8

8201160995 Příčné střešní tyče – ocelové – Kangoo osobní & Express L1 & L2 – bez stř.okna Strana 8

7711423536 Multifunkční podélné střešní tyče - hliník - Kangoo os. & Express L1 - bez stř. okna -

7711574510 Nosič trubek na střešní tyče -

7711573938 Markýza na střešní tyče -

Střešní galerie ocelové

7711424099 Kangoo osobní & Express L2 -

7711423535 Kangoo Express L0 – bez střešního okna -

7711423534 Kangoo osobní & Express L1 – se střešním oknem -

7711423533 Kangoo osobní & Express L1 – bez střešního okna -

7711430784 Hliníková střešní galerie - Kangoo osobní & Express L1 – bez střešního okna Strana 8

7711430785 Nakládací váleček pro galerii – hliník - Kangoo osobní & Express L1 – bez stř. okna

KOMFORT A OCHRANA

Koberce
7711423637 Textilní koberce Komfort Evolution – s klipy, 4 kusy – Kangoo osobní Strana 12

8201247229 Textilní koberce Komfort Evolution – s fixací, 4 kusy – Kangoo osobní -

7711423638 Textilní koberce Expression (4 kusy) – Kangoo osobní -

7711423636 Textilní koberce Standard (4 kusy) – Kangoo osobní -

7711424640 Textilní koberce (2 kusy) – Kangoo Express -

7711424424 Gumové koberce Empreinte (4 kusy) – Kangoo osobní -

7711424642 Gumové koberce Empreinte (2 kusy) – Kangoo Express -

7711423639 Gumové koberce Novestra (4 kusy) – Kangoo osobní -

7711423635 Gumové koberce Novestra (2 kusy) – Kangoo Express -

8201350880 Textilní ochrana opěradel sedadel – 2. zadní řada (2 kusy) – Kangoo osobní & L2 -

8201350873 Koberec zavazadlového prostoru – Kangoo osobní & L2 – 5 míst -

Pohodlí na cestách
7711578137 Věšák kabátů na opěrku hlavy – Kangoo osobní Strana 13

7711424373 Loketní opěrka přední – krátká – Kangoo osobní Strana 13

7711425131 Loketní opěrka přední – dlouhá – Kangoo osobní Strana 13

8201375535 Kuřácký paket (popelník, zapalovač) -

7711431405 Chladnička -

L0 – krátká verze, L1 – střední verze, L2 – dlouhá verze (Grand Kangoo/Maxi Kangoo)

Potahy
8201435743 Potahy předních sedadel Aquila Evolution – přední sedadla – Kangoo Express Strana 12

7711424782 Potahy předních sedadel Aquila Evolution - sed. řidiče výšk. nastavitelné - Kangoo Express -

7711424781 Potahy předních sedadel Aquila Evolution – sklopné sedadlo pasažéra - Kangoo Express -

7711424780 Potahy předních sedadel Aquila Evolution - standardní sed. řidiče/pasažéra - K. Express -

7711424801
Potahy předních sedadel Burano – 2 přední sedadla se sklopným sedadlem pasažéra – s 
loketní opěrkou – Kangoo osobní

-

7711424372
Potahy předních sedadel Burano – 2 přední sedadla bez pláště, s nesklopitelným 
sedadlem pasažéra – bez loketní opěrky – Kangoo osobní

-

7711424371
Potahy předních sedadel Burano – 2 přední sedadla s pláštěm, s nesklopitelným 
sedadlem pasažéra – bez loketní opěrky – Kangoo osobní

-

7711424803 Potahy zadních sedadel Burano – sedadla 1/3 - 2/3 – řada 2 – Kangoo osobní -

7711424802
Potahy předních sedadel Chivasso – 2 přední sedadla, sklopitelné sedadlo pasažéra – s 
loketní opěrkou – Kangoo osobní

-

7711424800
Potahy předních sedadel Chivasso – 2 přední sedadla bez pláště, nesklopitelné sedadlo 
pasažéra – bez loketní opěrky – Kangoo osobní

-

7711424799
Potahy předních sedadel Chivasso – 2 přední sedadla s pláštěm, nesklopitelné sedadlo 
pasažéra – bez loketní opěrky – Kangoo osobní

-

7711424804 Potahy zadních sedadel Chivasso – sedadla 1/3-2/3 – řada 2 – Kangoo osobní -

8201443917 Potahy zadních sedadel Montana – 2 zadní sedadla – řada 3 – Kangoo osobní & L2 -

7711428239 Ochranná plachta na karoserii -

Organizace zavazadlového prostoru
8201369249 Dělící mříž – Kangoo osobní Strana 14

7711227502 Síť zavazadlového prostoru vertikální – Kangoo osobní Strana 14

7711422533 Síť zavazadlového prostoru ´horizontální – Kangoo osobní Strana 14

7711422429 Vana zavazadlového prostoru – Kangoo osobní -

Okna
7711423525 Vzduchové deflektory – přední Strana 13

7711428031 Zatemňovací fólie – přední okna – Kangoo osobní -

7711428035 Zatemňovací fólie – zadní boční okna a křídlové dveře – Kangoo osobní -

7711428034 Zatemňovací fólie – zadní boční okna, elektrická a křídlové dveře – Kangoo osobní -

7711428033 Zatemňovací fólie – zadní boční okna a výklopné dveře – Kangoo osobní -

7711428032 Zatemňovací fólie – zadní boční okna, elektrická a výklopné dveře – Kangoo osobní -

7711428102 Zatemňovací fólie – přední okna – Kangoo Express -

7711428104 Zatemňovací fólie – zadní boční okna, pravé a křídlové dveře – Kangoo Express -

7711428103 Zatemňovací fólie – zadní boční okna a křídlové dveře – Kangoo Express -

Ochrana karosérie
7711423612 Lapače nečistot přední – Kangoo osobní & Kangoo Express Strana 13

7711423613 Lapače nečistot zadní - Kangoo osobní & Kangoo Express Strana 13

7711424365 Ochrana zadních dveří -

PŘEPRAVA

Tažná zařízení
8201358771 Tažné zařízení Standard Strana 18

8201358769 Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí Strana 18

8201339174 Tažné zařízení Labutí krk -

8201443573 Kabeláž tažného zařízení – 7 pin -

8201443575 Kabeláž tažného zařízení – 13 pin -

Tažná zařízení
7711226774 Přídavná kabeláž k TZ 12 voltů -

7711780884 Nosič jízdních kol Coach na TZ – 2 kola (13 pin) -

7711780885 Nosič jízdních kol Coach na TZ – 3 kola (13 pin) -

7711780886 Nosič jízdních kol Coach – rozšíření pro 3+1 kola -

7711577326 Nosič jízdních kol Hang-on na TZ – 2 kola Strana 18

7711577327 Nosič jízdních kol Hang-on na TZ – 3 kola Strana 18

7711577328 Nosič jízdních kol Hang-on na TZ – 4 kola Strana 18

Nosiče
7711420778 Nosič lyží – 4 páry/2 snowboardy -

7711577325 Nosič jízdních kol na střešní tyče Proride 80 – 1 kolo -

7711421178 Adaptér na střešní tyče pro nosič kol/lyží – hliník -

7711420781 Adaptér na střešní tyče pro nosič kol/lyží – ocel -

7711419549 Měkký střešní box 340 l – černá -

7711575524 Pevný střešní box Renault 380 l – černý Strana 19

7711575525 Pevný střešní box Renault 480 l – černý Strana 19

7711575526 Pevný střešní box Renault 630 l – černý Strana 19

7711578086 Nastavitelný střešní box Urban Loader 300 až 500 l – šedý -

MULTIMÉDIA

Audio
7711760182 Autorádio Pioneer DEH-1800UB -

7711760181 Autorádio Pioneer DEH-2800UI -

7711760179 Autorádio Pioneer DEH-4800BT Strana 22

7711662281 Autorádio Pioneer DEH-X7800DAB -

7711578131 Soustava reproduktorů Focal Music Drive 2.0 (2 přední reproduktory) -

7711575881 Soustava reproduktorů Focal Music Live 4.0 (2 výškové, 2 přední) -

7711575882 Soustava reproduktorů Focal Music Premium 6.1 (Balík Drive + Balík Live + box) Strana 22

Video
7711574991 Držák na tablet (7-10“) -

7711575977 Přenosný video systém Logicom DJIX 7“ -

L0 – krátká verze, L1 – střední verze, L2 – dlouhá verze (Grand Kangoo/Maxi Kangoo)36 37
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BEZPEČNOST

Asistenti řízení
7711238161 Parkovací asistent přední – Kangoo osobní & Kangoo Express Strana 26

8201373014 Parkovací asistent zadní - Kangoo osobní & Kangoo Express Strana 26

7711228161 Vypínač parkovacího asistentu – zadní parkovací asistent -

7711228080 Prodlužovací kabel – zadní parkovací asistent -

8201611561 Zadní kamera Strana 26

Bezpečnost a signalizace
7711572497 Sada povinné výbavy -

7711596323 Autolékárnička Strana 26

7711575302 Bezpečnostní nálepky pro užitkové vozy – třída A -

7711575303 Bezpečnostní nálepky pro užitkové vozy – třída B -

Bezpečnostní prvky
7711577533 Kamera na čelní sklo Road Eyes Strana 26

7711239249 Alarm Strana 26

7711424116 Modul pro alarm proti odtažení vozu -

7711431429 Zámek volantu -

7711596347 Zámek řadící páky Defend Lock, 5-stupňová převodovka Strana 27

7711251272 Zámek řadící páky Defend Lock, 6-stupňová převodovka Strana 27

7711558809 Zámek řadící páky Construct, 5-stupňová převodovka Strana 27

7711558810 Zámek řadící páky Construct, 6-stupňová převodovka Strana 27

Bezpečnost dětí
7711427434 Dětská sedačka Babysafe Plus – kategorie 0+ - Kangoo osobní -

7711427427 Základna Isofix pro dětskou sedačku Babysafe Plus - Kangoo osobní -

7711423381 Dětská sedačka Duoplus Isofix – kategorie 1 - Kangoo osobní Strana 27

7711422951 Dětská sedačka Kidfix Isofix – kategorie 2-3 - Kangoo osobní Strana 27

7711423382 Dětská sedačka Kidplus – kategorie 2-3 - Kangoo osobní -

Sněhové řetězy a návleky
7711578477 Sněhové řetězy standardní 7 mm – velikost 70 (185/70 R14 88T) -

7711578478 Sněhové řetězy standardní 7 mm – velikost 80 (195/65 R15 91T a 95T) -

7711578479 Sněhové řetězy stand. 7 mm – vel. 90 (205/55 R16) – Kangoo L1 & Kangoo os. L0 -

7711578468 Sněhové řetězy standardní 9 mm – velikost 70 (185/70 R14 88T) -

7711578469 Sněhové řetězy standardní 9 mm – velikost 80 (195/65 R15 91T a 95T) -

7711578470 Sněhové řetězy stand. 9 mm – vel. 90 (205/55 R16) – Kangoo L1 & Kangoo os. L0 -

7711780252 Sněhové řetězy Premium Grip – velikost 52 (185/70 R14 88T) Strana 27

7711780254 Sněhové řetězy Premium Grip – vel. 60 (195/65 R15 91T a 95T a 205/55 R16) Strana 27

7711780255
Sněhové řetězy Premium Grip – vel. 70 (205/60 R16 96T a 92H) – Kangoo L1 & 
Kangoo osobní L0

Strana 27

7711578649 Sněhové návleky – velikost 52 (185/70 R14 88T) Strana 27

7711578651 Sněhové návleky – velikost 54 (195/65 R15 91T a 95T) Strana 27

7711578650 Sněhové návleky – vel. 53 (205/55 R16) – Kangoo L1 & Kangoo osobní L0 Strana 27

7711578653 Sněhové návleky – vel. 81 (205/60 R16 96T a 92H) – Kangoo L1 & Kangoo os. L0 Strana 27

KOMPLETNÍ SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

DESIGN

Exteriér
7711423647 Prahy předních dveří – nerez ocel – Kangoo osobní & Kangoo Express -

7711577340 Dodatečné denní svícení -

Disky kol
403001458R Hliníkové disky kol 16“ Egeus – stříbrné – 205/55 R16 Strana 30

7711239099 Bezpečnostní šrouby – plechový disk -

7711239101 Bezpečnostní šrouby – hliníkový disk -

7711239104 Bezpečnostní šrouby – hliníkový disk (včetně chromovaných šroubů) -

Ozdobné kryty kol
7711426510 Ozdobný kryt kola Eldo 16“ – stříbrný -

8201392441 Bezpečnostní poklice Gradiant 15“ – stříbrná -
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