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NIEUWE

de accessoires

Surf voor nog meer Renault KANGOO 
naar www.renault.be

renault.com
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar 
constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk 
aan de Renault-verdelers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg 
daarom je plaatselijke Renault-verdeler voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van 
de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

Nieuwe Renault KANGOO - April 2021. 

Schrijf u in op MY.RENAULT.BE 
en laat u verwennen!

My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen én een lifestyle magazine in één.  
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook tips,  
technische informatie, wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor evenementen enz…

U BENT NOG NIET INGESCHREVEN?  HET IS ZEER EENVOUDIG:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw wagen bij de hand. Surf naar www.my.renault.be, schrijf u gratis in!



buitendesign P.04

interieur P.06

Ons assortiment exclusieve accessoires 
accentueert nog meer het elegante design van 
nieuwe Kangoo. Met verchroomde accenten en 
verfijnde afwerkingen geef je zowel de buitenkant 
als het interieur van je wagen een persoonlijke 
toets. Een paar goed gekozen details en de nieuwe 
Kangoo-stijl wordt in één oogopslag jouw stijl.

een selectie aan stijlen
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2.

1.

hedendaagse 
uitstraling

1.   Verchroomde spiegelkappen  
(96 3H 177 05R) 
 Verchroomde deurgreepkappen -  
set van 4 
(82 01 733 566)

2.   16” Noga aluminium velgen  
(82 01 658 727)

Als je gaat voor dat vleugje elegantie, kies dan 
de verchroomde spiegel- en deurgreepkappen. 
De exclusieve 16” aluminium velgen zorgen 
daarentegen voor een meer stedelijke en 
robuuste uitstraling in combinatie met een 
compromisloze veiligheid. Hoe dan ook, de 
mooiste stijl ligt in jouw handen.

buitendesign
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interieur 
op maat

2.

3. 4.

1.   Verlichte portierdrempels vooraan  
(77 11 945 445)

2.   Comfort stoffen tapijten vooraan –  
voor de zitplaatsen vooraan  
(82 01 735 427)

3.   Premium stoffen tapijten vooraan –  
voor de zitplaatsen vooraan  
(82 01 735 429)

4.   Inox kofferdrempel 
(82 01 726 985)

Verfijn de stijl van het interieur van je nieuwe 
Kangoo met accessoires die design en 
bescherming combineren. Dag en nacht 
voegen de verlichte Kangoo-portierdrempels 
een originele toets toe terwijl zij ook nog eens 
het koetswerk van je voertuig beschermen. 
Ontdek daarnaast een elegante manier om 
de toegang tot de kofferruimte onbeschadigd 
te houden dankzij een perfect aanpaste 
roestvrijstalen kofferdrempel. Kies tot slot 
voor ons assortiment hoogwaardige tapijten. 
Ze worden met behulp van clips bevestigd 
en bieden comfort en duurzaamheid 
evenals een eersteklas uitstraling die de hele 
passagiersruimte opwaardeert.

interieur

1.



Met onze accessoires die speciaal bedoeld zijn om 
je leven te vereenvoudigen, is alles mogelijk. Meer 
comfort, meer vrijetijd, een interieur dat er steeds 
netjes bij ligt en maximale veiligheid aan boord. Breid 
de functionaliteit van je voertuig naar wens uit.

maak je dagelijkse leven 
gemakkelijk

leven aan boord P. 10

bescherming P. 12

transport en trekhaken P. 14

veiligheid P. 16
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1.   Centrale armsteun vooraan 
(87 75 045 04R )

2.   Multifunctionele houder op hoofdsteun met 
kledinghanger 
(77 11 785 946)

3.   Magnetische smartphonehouder 
op ventilatierooster 
(77 11 784 774)

het nuttige en  
het aangename
Richt je wereld aan boord in hoe je het  
ook wenst en op maat van je levensstijl.  
100% comfort door je voertuig uit te rusten  
met een armsteun vooraan. 100% praktisch met 
de verwijderbare kledinghanger waarmee je 
kleding kreukvrij je bestemming bereikt. Of 100% 
geconnecteerd dankzij de smartphonehouder 
op het ventilatierooster dat perfect bij het 
dashboard past. Doordachte details die  
reizen anders maken en je steeds meer  
comfort bieden.

leven aan boord

2.

3.1.
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2.

3.

1.   Kofferbak 
(82 01 735 902)

2.   Moduleerbare Easyflex-kofferbescherming 
(82 01 735 903)

3.   Koffertapijt 
(82 01 735 435)

helemaal paraat 
voor het dagelijkse 
leven
Kies de beste oplossing om elke dag je koffer te 
laden en te lossen zonder hem te beschadigen. 
Waterdichte kofferbak speciaal aangepast 
voor buitenactiviteiten waar vuil en modder bij 
te pas komen. De Easyflex-kofferbescherming 
bedekt – ongeacht de zetelconfiguratie – 
de volledige kofferruimte en de achterbank 
wanneer je grote voorwerpen vervoert. Dik 
en duurzaam tapijt om de oorspronkelijke 
bekleding te beschermen. Al deze opties 
dragen bij tot een functionelere en duurzamere 
kofferruimte.

bescherming

1.
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1. 2.

in alle vrijheid op reis

1.   Dwarsgeplaatste dakstaven op dak 
(82 01 729 142)

2.   Harde dakkoffer 480 liter 
(77 11 785 586)

3.   Pack 13-polige trekhaak, demonteerbaar 
zonder gereedschap 
(77 11 947 821)

4.   Coach-fietsendrager voor 3 fietsen 
(77 11 780 885)

Op reis gaan is gemakkelijk als je alles wat je 
wenst mee te nemen ook kunt meenemen. 
Aanhangwagen, ski’s, extra bagage en tot 
maximaal 4 fietsen achteraan, je kunt alles 
gemakkelijk vervoeren dankzij onze slimme 
transportsystemen. Dakkoffer, vaste of zonder 
gereedschap verwijderbare trekhaken en 
dwarsgeplaatste dakstaven zijn allemaal 
handige accessoires als je er even  
tussenuit wilt.

transport en trekhaken

4.3.
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1.   Scheidingsrooster 
(82 01 735 148)

2.   Achteruitrijcamera 
(TBC)

3.  Kinderzitje Sirona S I-size  
(77 11 650 318)

meer gemoedsrust
Nieuwe Kangoo zorgt voor jouw gemoedsrust. 
Voorzie je voertuig van een scheidingsrooster 
tussen de kofferruimte en de passagiersruimte 
zodat je huisdier in alle veiligheid kan 
meereizen. Alles is ook voorzien om het 
manoeuvreren te vereenvoudigen. De 
achteruitrijcamera begeleidt je om obstakels 
achter de wagen te vermijden. En om met 
een gerust hart de baan op te gaan. Bied je 
kinderen met onze kinderzitjes alle comfort 
zonder afbreuk te doen aan hun veiligheid.

veiligheid
2.

1. 3.


