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Renault KADJAR
Utstyr og tilbehør
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Pass på deg selv...
Gjør livet enklere, få mest mulig ut av hvert eneste  
øyeblikk og nyt tryggheten . Renault tilbehør er spesi-
elt utviklet for din Renault og gjør enhver kjøretur unik. 
Renault tilbyr innovasjon, bedre sikkerhet, mer intuiti-
ve funksjoner og har gitt en helt ny vinkling på livet. 
Gjør deg klar til å leve hver dag til det fulle!
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01   ALUFELG
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Alle felger du kan drømme om, 
nesten...

Renault er en av verdens største bilfabrikker og naturligvis er vårt 
utvalg av originale felger til våre modeller veldig stort. 

Alle felger er utviklet og testet spesifikk til våre biler og du vil derfor 
være sikker på at du får en godkjent felg som passer best til din bil 
hos oss.



9

Alufelger

17`` Aquila*

Delenummer felg : 238201539752

17`` Impulsion*

Delenummer felg : 23403002509R
Delenummer senterkopp: 23403155931R

17`` Aquila Glossy Sort*

Delenummer felg : 238201564005

17`` Java Sølv / Grå*

Delenummer felg : 238201485175

19`` Egeus*

Delenummer felg : 23403005400R

19`` Extreme*

Delenummer felg : 23403007598R

* Dekk følger ikke med
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Alufelger

19`` Cusco Sølv / Sort matt*

Delenummer felg : 238201452099

16`` Pragma hjulkapsel**

Delenummer : 23403156356R

19`` Jaipur Sølv / Grå*

Delenummer felg : 238201539754

* Dekk følger ikke med
** Dekk og felg følger ikke med
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17`` hjulpakke (215/60x17): 

02REN60361ND / Nokian pigg ,TPMS

02REN60361NUPD / Nokian piggfri , TPMS

02REN603614D / Conti pigg , TPMS

02REN603614UPD / Conti piggfri , TPMS

16`` hjulpakke (215/65x16): 

02REN60360ND / Nokian pigg ,TPMS

02REN60360NUPD / Nokian piggfri , TPMS

02REN603604D / Conti pigg , TPMS

02REN603604UPD / Conti piggfri , TPMS

Vinterhjulpakker
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02   LAST OG SIKKERHET



13



14



15

Lastestativ
Lastestativ, aluminium med Quick Grip system

Delenummer takmontering : 238201502632

Delenummer rails montering: 238201502652
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Sykkelstativ takmontering
Elegant design

Passer alle typer sykler med rammestørrelse  22 – 80mm       

Oval ramme 80X100mm) 

Dobbel låsmekanisme for sykkel

Delenummer 237711236315
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Skistativ
Skistativ, aluminium

Låsbart og finnes for 4 og 6 par ski og passer alle originale lastestativ

Delenummer skistativ 4 par ski: 237711420778

Delenummer skistativ 6 par ski: 237711420779
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Sykkelstativ, hengerfeste
Sykkelstativ for 3 sykler stående
• Maks lastevekt 51 kg
• Blir levert med skiltplate og 13 pins kontaktstykke
• Kompatibel med alle typer sykler med en rammediameter 

mellom 22 og 80 mm.
• Trippel låsmekanisme for sykler
• Vekt 22 kg
• TUV godkjent

Delenummer : 237711577332

Tilbehør sykkelstativ:
13/7 pin adapter: 237711226912 
7/13 pin adapter: 237711226911 
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Sykkelstativ, hengerfeste
Sykkelstativ for 2 sykler stående
• Maks lastevekt 36 kg
• Blir levert med skiltplate og 13 pins kontaktstykke
• Kompatibel med alle typer sykler med en      rammediameter 

mellom 22 og 70 mm        
• Dobbel låsmekanisme for sykler
• Vekt 14 kg
• TUV godkjent

Delenummer : 237711577331

Tilbehør sykkelstativ :
13/7 pin adapter : 237711226912 
7/13 pin adapter : 237711226911 

Sykkelstativ for 4 sykler hengende
Maks lastevekt 60kg

Delenummer : 237711577328

Tilbehør til sykkelstativ
• Adapter for mountain bikes og damesykler : 237711419103 
• 7 pins skiltplate kit : 237711210431 
• 13 pins skiltplate kit : 237711223733 
• Låsekit : 237711422443
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Urban takboks
Takboks, 300 - 500L med 

Easy Snap monterings system

Delenummer : 237711578086
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Tak- / vareboks
Renault takboks

Praktisk vareboks for opplasting av ekstra bagasje til ferieturen

Maks lastevekt : 75kg

Delenummer 480L : 237711575525

Delenummer 630L : 237711575526
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Hengerfeste

Hengerfeste fastmontert

-Fastmontert standard hengerfeste 
med lang krok

Delenummer : Se Dialogys for eksakt 
kit til bil pr VIN nummer

Hengerfeste integrert

Integrert hengerfeste som skjules 
under bilen ved betjening fra baga-
sjerommet

Delenummer : 237711579697
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Hunde- / lastegitter
Hunde- / lastegitter i stål, full bredde

Praktisk hunde- / lastegitter som gjør at dyr og ting ikke kommer inn i kupeen

Delenummer : 238201598451
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Lastenett

Lastenett liggende

Praktisk lastenett som holder løse 
enheter på plass i bagasjen

Delenummer : 237711422533

Lastenett stående

Praktisk lastenett som holder løse 
enheter på plass i bagasjen

Delenummer : 238201568849
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Brannslukker
Brannslukker med festebrakett

Ha alltid brannslukker i bilen som en del av sikkerheten

Brannslukker 1 kg, m/trykkmåler

Delenummer slukker : 237711419386

Delenummer brakett : 238201589720
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Snøkjettinger / snøsokk
Snøkjettinger finnes i 2 forskjellige utgaver, Premium og Stan-
dard, samt at Renault leverer også snøsokker

Delenummer Premium 16 og 17`` 237711578671

Delenummer Standard 16 og 17``
237711578473

Delenummer snøsokk 16 og 17``
237711578655

Snøsokk Standard Premium
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03   STYLING
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Hjulbuelister
Hjulbuelister i sort plast

Hjulbuelister som er med å sette et tøft preg på bilen, samt beskytte skjermer / hjulbuer for riper

Delenummer front : 238201589155

Delenummer bak  : 238201589161
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Stigtrinn
Stigtrinn skinne i aluminium

Praktiske stigtrinn i aluminium som setter et ekstra flott utseende på bilen

Delenummer: 238201558665 
  238201558668
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Siderør med lys
Flotte «side bars» i aluminium med integrerte lys som trer i kraft når dørene låses opp

Delenummer : 238201583947 
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Instegslister

Innstegslister front

Lekre innstegslister som beskytter kanalen og forhindrer riper i lakken

Delenummer : 238201452090
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Skvettlapper
Skvettlapper front

Beskytter understell, støtfanger og karosseri mot sterk tilsmussing

Minsker steinsprutskader og vannsprutspredning

Delenummer front : 238201452072 
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Skvettlapper bak

Beskytter understell, støtfanger og karosseri mot sterk tilsmussing

Minsker steinsprutskader og vannsprutspredning

Delenummer : 238201452077
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Vindavviser

Vindavviser front, kit

Delenummer : 238201551407
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04   INTERIØR
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Kleshenger
Kleshenger for nakkestøtte i plast og aluminium

Delenummer : 237711578137
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Barnestoler
Renault Isofix barnestol

Passer barn fra 9 måneder og opp til 4 år

Stol kan reguleres i 3 ulike stillinger inkl sove posisjon

Delenummer : 237711423381
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Multimedia
DVD kit fra Nextbase 

Kitet inneholder 2 skjermer og 2 trådløse hodetelefoner og fjernkontroll

Delenummer : 237711430555
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Nettbrettholder for nakkestøtte

Passer alle nettbrett i størrelse 7-10 `` 

Delenummer : 237711574991
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Beskyttelsematte

Bagasjeromsmatte, skålet

Matten har høye kanter som hjelper til med å 
holde «smuss» på plass.

-Enkel å ta inn og ut av bil

Delenummer : 238201583479

Beskyttelsesmatte for innlasting i bagasjerommet

Matten er utfell bar og rekker over støtfanger slik at 
man forhindrer riper ved inn og utlasting 

Delenummer : 238201589708
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Interiørmatter

Premium tekstilmatte

Tekstilmatte med fin filt og stor Kadjar 
tekst

Delenummer : 238201569371

Comfort tekstil matte

Tekstilmatte med grov filt og liten 
Kadjar logo

Delenummer : 238201569389

Gummimatte, skålet

Gummimatte med høy kant som hjelper 
til med å holde «smuss» på plass. 

Enkel å ta inn og ut av bil, samt rengjøre

Delenummer : 238201495015
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05   BILVARME



45



46

DEFA
Med produkter fra DEFA begynner du dagen med 
en bil like varm som din stue. Du trenger ikke å 
skrape vinduene, og du har et fulladet batteri og 
varm motor.

Defa tilbyr mange løsninger og din forhandler er 
behjelpelig med å finne riktig løsning til ditt behov.
Kontakt derfor din forhandler for et pristilbud

Kupévarmer Motorvarmer Comfort Kit Warm Up
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Eberspächer
Behagelig varme med Eberspächer kupévarmere
Ikke bare kan kupévarmerne fra Eberspächer brukes i praktisk talt alle kjøretøyklasser, de imponerer også med sin innovative 
teknologi - for eksempel bruken av biodiesel (B100) eller bioetanol (E85). De luftbaserte Airtronic kupévarmerne varmer opp 
luften i kupeen direkte. 

Med Hydronic vannvarmere varmes også kjølevannet. Eberspächer er leverandør for OEM-er, er det mange kjøretøyprodusenter 
som leverer ferdig monterte kupévarmere fra fabrikken. Med et globalt salgsnettverk bestående av ca. 4000 monteringspartne-
re kan en kupévarmer fra Eberspächer også raskt og enkelt ettermonteres.

Siden moderne kjøretøy genererer svært lite motorvarme, leveres de ofte ferdig utstyrt med tilleggsvarmere fra Eberspächer. 
Disse kan brukes som et perfekt utgangspunkt for kostnadseffektiv ettermontering av kupévarmere. Selv i innovative løsninger 
som i hybridbiler og elektriske kjøretøy sørger de utslipps- og forbruksgjerrige kupévarmerne fra Eberspächer for pålitelig opp-
varming av kupeen, og utvider kjøretøyets rekkevidde uten å belaste batteriet

Easy Start GSM
Telefonstart av din varmer. 
App til smart telefon. Du kan 
stillen inn 1 forhåndspro-
grammert start tid, sjekke 
temperatur i bilen og starte 
og stoppe varmeren med ett 
trykk.

EasyStart Remote
En elegant og funksjonell 
fjernkontroll. Den innebygde 
lysdioden viser om motorvar-
meren er aktiv. Fjernkontrol-
len er utstyrt  med ett trykks 
start stopp funksjon.

EasyStart Remote+
Har inkludert tre program-
mer for starttider innen sju 
dager, med repetisjonsfunk-
sjon f.eks. man-fre. og long-
press startfunksjonen med 
bare ett trykk. Rekkevidde 
opp til 1 km.

Tidsur EasyStart Timer
En enkel og stilren timer 
med høy oppløselig Matrix 
display, for stasjonær bruk i 
bilen. Har inkludert tre pro-
grammer for starttider innen 
sju dager, med repetisjons-
funksjon f.eks. man-fre. og 
long-press start stopp.
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06   SERVICE / MERCHANDISE PRODUKTER
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Renault batterier

Renault viskerblader

Hvorfor bruke Renault batterier?
…er utviklet for biler som går i kaldt klima
…er utviklet for biler med start og stopp motor VRLA
…har 3 års garanti
…har visuelle øyne som forteller om batteriets tilstand
…har topp kvalitet
…har konkurransedyktige priser

Ta derfor kontakt med din lokale Renault forhandler el-
ler servicepunkt når behovet er tilstede, så er de behjel-
pelig med å finne riktig batteri til nettopp din Renault

Dårlige viskerblad kan lage riper i rute som igjen fører 
til dårlig sikt.

Ta derfor kontakt med din lokale Renault forhandler 
eller servicepunkt når behovet er tilstede, så er de be-
hjelpelig med å finne riktig viskerblader til nettopp din 
Renault
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Renault Kadjar modellbil

Modellbil i skal 1/43
Materiale : Zamak

Finnes i 2 farger : flamme rød og sort

Delenummer flamme rød : 237711578441

Delenummer sort : 237711579598
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www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin politikk for kontinuerlig 
forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse 
endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, 
ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykk-
tekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyre avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt. Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form 
og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
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