Renault KADJAR
Cenik dodatne opreme

DIZAJN

Kataloška številka

Cena z DDV

Stopnica – desna

8201558665

272,37 €

Stopnica – leva

8201558668

297,68 €

Obloge blatnikov – spredaj (leva in desna)

8201589155

191,93 €

Obloge blatnikov – zadaj (leva in desna)

8201589161

263,74 €

Kromirana ohišja vzvratnih ogledal

8201668740

71,71 €

Osvetljene letve za zaščito pragov vrat (kromirane, osvetlitev za 30 sekund)

8201583947

608,05 €

19" lita platišča Jaipur – Dark Silver z diamantnim leskom (225/45 R19)

8201539754

421,07 €

19" lita platišča Cusco – mat črna z diamantnim leskom (225/55 R19 ali 225/45 R19)

8201719416

381,29 €

19" lita platišča Extreme – mat črna z diamantnim leskom (225/45 R19)

403007598R

376,97 €

17" lita platišča Java – siva Silver (215/60 R17)

8201485175

216,16 €

Pokrovček pesta Renault – bleščeče črn s kromirano obrobo

403152085R

9,21 €

Pokrovček pesta Renault – bleščeče črn

403154214R

22,96 €

Pokrovček pesta Renault – Silver

8200043899

9,21 €

Pokrovček pesta Renault – Dark Silver

403152766R

9,21 €

Varnostni vijaki za aluminijasta platišča – komplet (4 vijaki M12 + ključ)

8201724187

47,35 €

Varnostni vijaki za aluminijasta platišča – komplet (20 vijakov M12 + ključ)

7711239104

76,59 €

Športni pedali – ročni menjalnik (aluminij, tridelni komplet)

8201589798

87,29 €

Športni pedali – avtomatski menjalnik (aluminij, dvodelni komplet)

8201589803

87,29 €

Pragovi vrat – spredaj (nerjaveče jeklo, desno in levo)

8201726303

104,03 €

Osvetljeni pragovi vrat – spredaj (nerjaveče jeklo, desno in levo)

8201726302

163,15 €

Kolesne zavesice po meri – spredaj (nezdružljive s stopnicami in oblogami blatnikov)

8201452072

39,81 €

Kolesne zavesice po meri – zadaj (nezdružljive s stopnicami in oblogami blatnikov)

8201452077

39,81 €

Standardne kolesne zavesice – spredaj ali zadaj

8201212479

22,46 €

Obešalnik na vzglavniku (kromiran)

8201705509

48,37 €

Komplet opreme za kadilce (pepelnik in vžigalnik za cigarete)

8201375535

34,79 €

Zračni usmerjevalniki – spredaj (desni in levi)

8201551407

118,91 €

Senčniki – celoten komplet (5 zastiral za vsa zadnja bočna stekla in zadnje steklo)

8201589746

119,30 €

Avtomatsko zapiranje zunanjih vzvratnih ogledal

7711780552

65,33 €

Senčniki – komplet za zadnja bočna stekla (4 zastirala)

8201589733

85,22 €

Zunanjost

Platišča

Notranjost

UDOBJE IN ZAŠČITA
Zunanja zaščita

Priročna oprema

Okna

UDOBJE IN ZAŠČITA

Kataloška številka

Cena z DDV

Tekstilne preproge – Premium (štiridelna garnitura, spredaj in zadaj)

8201569371

65,73 €

Tekstilne preproge – Premium Bose (štiridelna garnitura, spredaj in zadaj)

8201569383

65,73 €

Tekstilne preproge – Confort (štiridelna garnitura, spredaj in zadaj)

8201569389

41,08 €

Tekstilne preproge – Confort Bose (štiridelna garnitura, spredaj in zadaj)

8201569392

41,08 €

Gumijaste preproge (štiridelna garnitura, spredaj in zadaj)

8201495015

56,50 €

Gumijaste preproge – Bose (štiridelna garnitura, spredaj in zadaj)

8201574567

56,50 €

Notranja zaščita

Oprema prtljažnika
Korito za dno prtljažnika

8201583479

72,57 €

Zaščita prtljažnega prostora EasyFlex

8201589708

148,50 €

Pregradna mreža

8201598451

217,06 €

Ležeča odlagalna mreža

7711422533

30,37 €

Pokončna odlagalna mreža

8201568849

49,25 €

Komplet zložljivega vlečnega priključka (vlečna kljuka + kabelski snop)

7711579697

863,99 €

Zložljiv vlečni priključek

8201428468

732,00 €

Kabelski snop za zložljivi vlečni priključek (13-polna vtičnica)

8201566775

154,32 €

Komplet podaljšane vlečne kljuke (prečni nosilec, vijačni material, kabelski snop)

7711579696

446,80 €

Prečni nosilec podaljšane vlečne kljuke

8201428486

109,80 €

Vijačni material za podaljšano vlečno kljuko

8201428482

134,52 €

Kabelski snop za podaljšano vlečno kljuko (13-polna vtičnica)

8201566778

120,77 €

Vmesnik za kabelski snop vlečnega priključka (13/7 polov)

7711226912

21,97 €

Nosilec za kolesa EURORIDE – na vlečnem priključku – 2 kolesi (13 polov)

7711780884

442,13 €

Nosilec za kolesa EUROWAY – na vlečnem priključku – 3 kolesa (13 polov)

7711780885

602,06 €

Aluminijasti strešni nosilci QuickFix – na vzdolžnih nosilcih (z zaščito proti kraji)

8201502652

166,37 €

Aluminijasti strešni nosilci QuickFix – na strehi (z zaščito proti kraji)

8201502632

166,37 €

Nosilec za kolesa Electric – na vlečnem priključku – 2 kolesi (13 polov)

7711577333

742,43 €

Nosilec za kolesa Xpress – na vlečnem priključku – 2 kolesi (13 polov)

7711577326

59,63 €

Nosilec za kolesa Proride 80 – na strešnih nosilcih – 1 kolo

7711780147

114,69 €

Nosilec za smuči – za 4 pare

7711940000

147,60 €

Nosilec za smuči – za 6 parov

7711940001

207,51 €

Strešni kovček Urban Loader – prilagodljiv, 300 – 500 l (siv)

7711578086

771,48 €

Trdostenski strešni kovček – 380 l (bleščeče črn)

7711575524

432,22 €

Trdostenski strešni kovček – 480 l (bleščeče črn)

7711575525

451,57 €

Trdostenski strešni kovček – 630 l (bleščeče črn)

7711575526

516,10 €

PREVOZ
Vlečni priključek

PREVOZ

Nosilni pripomočki

MULTIMEDIJSKI SISTEMI

Kataloška številka

Cena z DDV

DVD predvajalnik Nextbase Duo Cinema

7711783362

603,95 €

Vzvratna tablica Nextbase Android 10’

7711783363

317,30 €

Nosilec za tablico Nextbase

7711783364

85,64 €

Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0 (2 spredaj ali zadaj)

7711575880

74,14 €

Komplet zvočnikov Focal Music Live 4.0 (2 visokotonca + 2 zvočnika spredaj ali zadaj)

7711578132

204,61 €

Oprema za prostoročno telefoniranje Bluetooth – Parrot mini-kit Neo

7711575613

103,60 €

Alarmna naprava (protivlomna in prostorska zaščita z modulom proti dviganju vozila)

8201579504

425,80 €

OBD Protivlomna zaščita

7711782488
285979827R
+
285C70175R

92,72 €

Video sistem

Avdio sistem

VARNOST
Zaščita pred vlomom in nadzor

Dodatna kartica za prostoročno upravljanje – bela
Pomoč pri vožnji

99,00 €
19,98 €

Sistem za pomoč pri parkiranju – spredaj (4 senzorji)

8201537464

200,68 €

Sistem za pomoč pri parkiranju – zadaj (4 senzorji)

8201537455

200,68 €

Kamera za vzvratno vožnjo

8201672575

208,66 €

Otroška lupinica Babysafe Plus – skupina 0+

7711427434

229,52 €

Nosilec za otroško lupinico

7711427427

229,52 €

Otroški sedež Duoplus Isofix – skupina 1

7711423381

368,24 €

Otroški sedež Kidfix Isofix – skupina 2–3

7711422951

259,79 €

Otroški sedež Kidplus – skupina 2–3

7711423382

228,35 €

Otroški sedeži

Kataloška številka

Cena z DDV

Miniatura KADJARJA – 1 : 43 – ognjeno rdeča

7711578441

14,93 €

Miniatura KADJARJA – 1 : 43 – črna

7711579598

14,93 €

Moška majica s kratkimi rokavi KADJAR – velikost S

7711579855

37,88 €

Moška majica s kratkimi rokavi KADJAR – velikost M

7711579856

40,47 €

Moška majica s kratkimi rokavi KADJAR – velikost L

7711579857

38,87 €

Moška majica s kratkimi rokavi KADJAR – velikost XL

7711579858

40,47 €

Moška majica s kratkimi rokavi KADJAR – velikost XXL

7711579859

40,47 €

Moški jopič KADJAR – velikost S

7711579860

89,98 €

Moški jopič KADJAR – velikost M

7711579861

97,27 €

Moški jopič KADJAR – velikost L

7711579862

92,32 €

Moški jopič KADJAR – velikost XL

7711579863

96,14 €

Moški jopič KADJAR – velikost XXL

7711579864

89,98 €

Ščitnik armaturne plošče KADJAR

7711579865

30,35 €

Dvostranska odeja KADJAR

7711579869

69,39 €

Šporna torba KADJAR

7711579867

87,19 €

Nahrbtnik KADJAR

7711579868

82,19 €

Štoparica KADJAR

7711579872

172,17 €

RENAULT BUTIK
Miniature

Renault Butik

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

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.
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Renault priporoča
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