
Novo

Renault KADJAR
Acessórios



Design exterior

Design interior

P.02  

P.05

Design outdoor reforçado

Prepare o seu novo Renault KADJAR para enfrentar os

caminhos mais difíceis, terrenos escarpados… ou as simples

deslocações diárias. A nossa gama de acessórios úteis,

robustos e estéticos responde tanto às utilizações mais

extremas como às mais básicas, sempre com o mesmo look

SUV.
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1. 2.

3.

A robustez com estilo

1. Capas de espelhos retrovisores - cromadas                     

(82 01 668 740)

2. Jantes de 19” Jaipur Dark Silver diamantadas  

(82 01 539 754)

Centro de jante Renault Azul Iron

(40 31 569 77R)

3. Barras de estilo cromadas iluminadas 

(82 01 583 947)

4. Jantes de 18” Fleuron Cinzento Gun Metal    

(82 01 723 223)

Proteções das cavas das rodas

(Frente : 82 01 589 155 / Atrás:  82 01 589 161)

Degraus

(Direito: 82 01 558 665 / Esquerdo:  82 01 558 668)

Explore plenamente a natureza temerária do seu SUV,

equipando-o com as jantes de 18” Cinzento Gun Metal ou

Jaïpur de 19” com centro de jante em Azul Iron e

proteções das cavas das rodas* que protegem a carroçaria

contra as projeções ou pequenos toques, capas de

retrovisores cromadas ou acetinadas… Pense também no

conforto, instalando degraus** com revestimento

antiderrapante ou barras de estilo cromadas iluminadas;

os LED integrados iluminam o solo logo que abre as

portas. Muito prático quando se decide por aquela

escapadela todo o terreno!

*Proteções das cavas das rodas incompatíveis com os sistemas de deteção de 

ângulo morto e de estacionamento semiautomático.

**Necessário averbamento junto do IMT

Design exterior
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2.

Conforto por medida 1.

1. Soleiras de portas dianteiras iluminadas Renault 

(82 01 726 302)

2. Pedais sport em inox                                                         

caixa manual (82 01 589 798)

caixa automática (82 01 589 803)

Tapetes de habitáculo têxtil Premium Bose® Black Édition

(82 01 661 078)

Conforto revisto em alta, estofos macios, ergonomia

inspirada... o interior do novo Renault KADJAR foi

concebido para o bem-estar do aventureiro que está

adormecido em si. As soleiras de porta iluminam-se para

o receber, sempre que abre a porta. Os pedais sport

com revestimento antiderrapante oferecem-lhe um

toque desportivo. Os acessórios Renault valorizam o

habitáculo do seu SUV, como o tapete Black Edition,

cujo pesponto vermelho remete para a harmonia

específica com este acabamento!

Design interior





Quando a aventura fala mais alto

Nunca mais será apanhado desprevenido! Seja qual for o seu

hobby, paixão ou desejo de descoberta, o seu novo Renault

KADJAR será o seu companheiro! Bem equipado, enfrenta com

a mesma energia estradas cobertas de neve e trilhos de

bicicleta, puxa um reboque ou uma caravana, sem nunca

sacrificar a segurança e o espírito prático.

Transporte  

Proteção  

Vida a bordo  

Segurança

P.08
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1.

2.

1. Barras de tejadilho de alumínio QuickFix sobre barras 

longitudinais (82 01 502 652)

(barras no tejadilho – 82 01 502 632)

Porta-bicicleta ProRide 80

(77 11 577 325)

2. Porta-esquis deslizante 4 pares de esquis / 2 snowboards        

(77 11 420 780)

3. Bagageira de tejadilho rígida 480 L 

Preto  brilhante (77 11 575 525)

Carregado de aventura

Sonha com um passeio na montanha ou aquela

experiência de paddle? Leve consigo todo o material e

com a máxima segurança. O porta-esquis/pranchas

deslizante é fácil de instalar nas barras de tejadilho

QuickFix. E o mesmo acontece se decidir levar as suas

BTT no fim de semana, escolhendo os porta-bicicletas de

tejadilho ProRide 80, rápido de fixar nas barras de

tejadilho e sem necessidade de qualquer regulação. E se

estiver verdadeiramente carregado, instale uma das

nossas bagageiras com sistema de segurança. Estéticas

e práticas, estão disponíveis para a aventura em diversos

tamanhos!

Transporte
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1. Gancho de reboque retrátil manual (travessa, conjunto de 

fixações) (82 01 709 344)

2. Cablagem de reboque retrátil (13 pinos) (82 01 719 968 )

Viva plenamente os seus 
momentos de lazer

Por vezes, precisa de um reboque para transportar a

sua mota de água ou ir acampar. Mas... e depois?

Para preservar o design do seu novo Renault KADJAR,

o nosso gancho de reboque retrátil pode ser recolhido

para debaixo do para-choques traseiro em alguns

segundos. Igualmente disponíveis na versão

desmontável sem ferramenta ou tipo pescoço de cisne

(disponível brevemente), os nossos ganchos de

reboque permitem rebocar ou transportar com a

máxima segurança qualquer material.
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1.
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2.

4.3.

1. Proteção de bagageira modulável EasyFlex (82 01 589 708)

2. Caixa fundo de bagageira (82 01 583 479)

3. Tapetes de habitáculo em têxtil Premium                     

(82 01 569 371)

4. Tapetes de habitáculo em borracha com rebordo elevado           

(82 01 495 015)

Zonas protegidas
Poeira, areia, terra... são os inimigos de quem viaja. Para

proteger tudo o que é importante para si, sejam quais

forem as condições exteriores, tem à sua disposição a

proteção de bagageira EasyFlex. Modulável, antiderrapante

e impermeável, cobre todo o espaço de carga. As botas

cobertas de lama, os objetos sujos já não são problema.

Opte pela caixa fundo de bagageira, flexível e impermeável,

que se adapta perfeitamente à forma do seu novo Renault

KADJAR.

E para cuidar do seu habitáculo, escolha entre a gama de

tapetes de borracha ou em material têxtil especificamente

concebidos para o seu Renault.

Proteção
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2. 3.

4.

1. Suporte-base multifunções no apoio de cabeça            

(77 11 785 944)

Mesa de apoio na traseira dos bancos dianteiros           

(77 11 785 947)

2. Suporte de tablet Nextbase

(7711783 364)

3. Cabide para sistema multifunções                   

(77 11 785 946)

4. Carregador de smartphone por indução             

(82 01 719 965)

Bem-vindo à sua casa
Agora já é possível ir numa escapadela de fim de semana

sem ter de abdicar de tudo o que torna agradável a vida

do dia a dia: um termo de café colocado numa prateleira

amovível, um carregador de smartphone por indução*

para continuar contactável durante o tempo da sua

expedição, um suporte multimédia fixado no apoio de

cabeça permite aos seus passageiros visualizarem as suas

séries preferidas. Uma vez chegado ao destino, vista o

traje que transportou impecavelmente pendurado no

seu cabide de viagem.

Vida a bordo

* Verificar se o seu smartphone possuí esta funcionalidade
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1.

3.2.

1.Alarme perimétrico e volumétrico, com módulo anti-elevação

(82 01 719 562)

2.Cadeira para criança Kidfix Isofix - Grupo 2-3 

(77 11 422 951)

3.Correntes de neve Premium Grip para jantes de 19”                         

(77 11 780 258)

4.Sistema de ajuda ao estacionamento  dianteiro 

(82 01 726 615)

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro             

(82 01 723 598)

Circule serenamente
Graças à proteção perimétrica e volumétrica, o alarme

tem um efeito dissuasor de qualquer tentativa de furto.

A bordo, faça as suas manobras com toda a segurança

com os sistemas de ajuda ao estacionamento do novo

Renault KADJAR. No inverno, para circular sobre

superfícies com neve, equipe as suas rodas com as

correntes Premium Grip. E para viajar com as crianças,

escolha as nossas cadeiras Isofix*. Práticas e seguras,

oferecem uma retenção perfeita. Reguláveis em

inclinação, ajudam as crianças a adormecer mais

depressa!

Segurança

* Idade entre 15 meses e 12 anos.
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Lista de referências

8201558665 Degrau - Direito

8201558668 Degrau - Esquerdo

7711940526 Barras laterais offroad - Direita e esquerda

8201583947 Barras de estilo cromadas iluminadas - Direita e esquerda

8201589155 Proteção cavas de roda - Frente

8201589161 Proteção cavas de roda - Atrás

8201668740 Capas de espelhos retrovisores - Cromadas

7711940768 Capas de espelhos retrovisores - Acetinadas

8201719967 Antena shark - Preto Estrela

403156356R Embelezadores de 16” Pragma - Cinzento Silver (215/65 R16)

7711788786 Jante em liga leve de 17” Tiraka - Cinzento Silver (215/60 R17)

8201485175 Jante em liga leve de 17” Java - Cinzento Silver (215/60 R17)

8201564005 Jante em liga leve de 17” Aquila - Preto (215/60 R17)

8201723223 Jante em liga leve de 18” Fleuron - Cinzento Gun Metal (215/55 R18)

8201452099 Jante em liga leve de 19” Cusco - Preto mate diamantado (225/55 R19 ou 225/45 R19)

403007598R Jante em liga leve de 19” Extrême - Dark Metal diamantado (225/45 R19)

8201539754 Jante em liga leve de 19” Jaipur - Dark Silver diamantado (225/45 R19)

403156977R Centro de jante Renault - Azul Iron com aro cromado

403150291R Centro de jante Renault - Vermelho Flamme com aro cromado

403150677R Centro de jante Renault - Castanho Cappuccino com aro cromado

403152085R Centro de jante Renault - Preto brilhante com aro cromado

403154214R Centro de jante Renault - Preto brilhante

8200043899 Centro de jante Renault - Silver

403152766R Centro de jante Renault - Dark Silver

8201724183 Porcas de segurança jantes em liga leve pretas - kit de 4

8201589798 Pedais sport - Inox - Caixa de velocidades de comando manual (3 peças)

8201589803 Pedais sport - Inox - Caixa de velocidades automática (2 peças)

8201726303 Soleiras de portas Renault - Frente (direita e esquerda)

8201726302 Soleiras de portas com iluminação Renault - Frente (direita e esquerda)

8201661078 Tapetes de habitáculo em têxtil Premium Bose® Black Edition - Frente e Trás

8201569371 Tapetes de habitáculo em têxtil Premium - Frente e Trás 

TAPETES

DESIGN

EXTERIOR

JANTES

INTERIOR

CONFORTO E PROTEÇÃO

8201569383 Tapetes de habitáculo em têxtil Premium Bose® - Frente e Trás 

8201569389 Tapetes de habitáculo em têxtil Confort - Frente e Trás 

8201569392 Tapetes de habitáculo em têxtil Confort Bose® - Frente e Trás 

8201495015 Tapetes de habitáculo em borracha com rebordo elevado - Frente e Trás 

8201574567 Tapetes de habitáculo em borracha com rebordo elevado Bose - Frente e Trás 

7711785069 Capa de proteção

7711785944 Suporte-base multifunções no apoio de cabeça

7711785947 Mesa de apoio na traseira dos bancos dianteiros (suporte 77 11 785 944 vendido em separado)

7711785946 Cabide para sistema multifunções (suporte 77 11 785 944 vendido em separado)

8201705509 Cabide para apoio de cabeça

7711783364 Suporte para tablet multimédia Nextbase

7711940517 Espelho de vigilância crianças

8201375535 Kit fumador

7711431405 Geleira portátil

8201583479 Caixa fundo de bagageira

8201589708 Proteção de bagageira modulável EasyFlex

8201598451 Grelha de separação

7711422533 Rede de arrumação da bagageira - Horizontal

8201568849 Rede de arrumação da bagageira - Vertical

8201585488 Organizador de bagageira amovível

8201551407 Chuventos - Dianteiros

8201589746 Cortinas para-sol - Pack completo

8201589733 Cortinas para-sol - Pack vidros traseiros

8201452072
Palas de roda por medida - Dianteiras (incompatíveis com degraus, barras de estilo e proteção 

das cavas de roda)

8201452077 Palas de roda por medida - Traseiras (incompatíveis com proteção das cavas de roda)

8201212479 Palas de rodas clássicas - Dianteiras ou traseiras

7711574925 Cleanbox (3 produtos de limpeza, 1 produto de lustragem e 2 panos de microfibras)

7711940374 Assistente pessoal Alexa - ROAV

8201719965 Carregador de smartphone por indução (substitui a tomada de isqueiro dianteira)

7711784774 Suporte para smartphone amovível - Fixação nos arejadores - Magnético

7711940323 Suporte de smartphone nómada de indução - Fixação nos arejadores - Magnético

PROTEÇÃO DA CARROÇARIA

COMUNICAÇÕES

CAPAS

VIDA A BORDO

VIDROS

MULTIMÉDIA

BAGAGEIRA



7711940556
Pack Altifalantes Focal Music Confort 6.0 (2 altifalantes de agudos, 2 altifalantes dianteiros, 2 

altifalantes dianteiros)

7711940554
Pack Altifalantes Focal Music Premium 6.1 (2 altifalantes de agudos, 2 dianteiros, 1 traseiro, 1 

subwoofer)

7711651248 Leitor de DVD Duo 9"

7711651219 Tablet Android 7"

7711783364 Suporte de tablet Nextbase

7711562964 Suporte para tablet 7" a 10"

8201709344 Gancho de reboque retrátil manual (travessa, conjunto de fixações)

8201719968 Cablagem de reboque retrátil (13 pinos)

8201709335 Travessa de gancho de reboque desmontável sem ferramenta

8201709336 Conjunto de fixações para gancho de reboque desmontável sem ferramenta

8201709330 Travessa para gancho de reboque pescoço de cisne

8201709331 Conjunto de fixações para gancho de reboque pescoço de cisne

8201719964 Cablagem para gancho de reboque pescoço de cisne / Desmontável sem ferramenta (7 pinos)

8201719966 Cablagem para gancho de reboque pescoço de cisne / Desmontável sem ferramenta (13 pinos)

7711226912 Adaptador para cablagem de reboque (13/7 pinos)

7711226911 Adaptador para cablagem de reboque (7/13 pinos)

8201502652 Barras de tejadilho de alumínio QuickFix - Sobre barras longitudinais

8201502632 Barras de tejadilho de alumínio QuickFix - No tejadilho

7711577325 Porta-bicicleta Proride 80 - Sobre barras de tejadilho - 1 bicicleta

7711940000 Porta-esquis - 4 pares de esquis/2 snowboard

7711940001 Porta-esquis - 6 pares de esquis/4 snowboard

7711420780 Porta-esquis deslizante - 4 pares de esquis/2 snowboard 

7711578086 Bagageira de tejadilho Urban Loader - Ajustável 300 l-500 l

7711575524 Bagageira de tejadilho rígida - 380 l - Preto brilhante

7711575525 Bagageira de tejadilho rígida - 480 l - Preto brilhante

7711575526 Bagageira de tejadilho rígida - 630 l - Preto brilhante

ÁUDIO

VÍDEO

TRANSPORTE

TRANSPORTE SOBRE BARRAS

GANCHO DE REBOQUE

8201719562 Alarme (perimétrico e volumétrico, com módulo anti-elevação)

7711656371 Alarme 904 - GT

- Alarme (4625 - wireless)

7711782488 Antirroubo mecânico nómada (para tomada OBD)

8201726615 Sistema de ajuda ao estacionamento - Dianteiro

7711656370 Sistema de ajuda ao estacionamento - Dianteiro - GT

8201723598 Sistema de ajuda ao estacionamento - Traseiro

7711656369 Sistema de ajuda ao estacionamento - Traseiro - GT

7711427434 Cadeirinha de bebé Babysafe Plus - Grupo 0+

7711427427 Base Isofix para cadeirinha de bebé Babysafe Plus

7711423381 Cadeira para criança Duoplus Isofix - Grupo 1

7711422951 Cadeira para criança Kidfix Isofix - Grupo 2-3

7711423382 Cadeira para criança Kidplus - Grupo 2-3

7711780258 Correntes de neve Premium Grip - Tamanho 100 - R16 e R19

7711780259 Correntes de neve Premium Grip - Tamanho 110 - R17 e R18 

7711578473 Correntes de neve Standard - 9 mm - Tamanho 105 - R16, R17, R18 e R19 

7711578655 Capas de neve - Tamanho 83 - R16, R17, R18 e R19

7711780759 Kit de segurança (colete refletor, triângulo, bolsa de primeiros socorros)

7711651994 Kit de segurança (colete refletor, triângulo, luvas e lanterna)

7711419386 Extintor de 1 kg com manómetro

8201723022 Fixação de extintor

EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO

CORRENTES

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

SEGURANÇA

ANTI-INTRUSÃO E VIGILÂNCIA

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

Lista de referências





Novo Renault KADJAR

Máximo conforto em qualquer aventura



Prolongue a experiência Renault Kadjar 
em www.renault.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o

direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de

comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na

impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer

meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

Crédito fotos: E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce – Impresso na UE – Janeiro 2019.
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