
  
Renault KADJAR 
Accesorii 



Simplificați-vă viața, profitați din 
plin de fiecare clipă și fiți fără 
grijă! 
Accesoriile Renault, concepute 
special pentru mașina 
dumneavoastră Renault, vă oferă 
zi de zi momente unice la volan.  
Mai inovatoare, mai protectoare 
și mai intuitive, vă simplifică viața 
și se pun în slujba 
dumneavoastră. 

Pregătiți-vă pentru experiențe 
intense. 

 

Aveți grijă de 
dumneavoastră! 
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Design  
atletic 

Personalizați aspectul mașinii dumneavoastră după 
plac, adăugându-i robustețe și originalitate.  
Mașina dumneavoastră va exprima forța 
personalității dumneavoastră. KADJAR devine un 
obiect unic, pe gustul dumneavoastră. 

01 



Design exterior 

01 Bare de protecție 
iluminate pentru partea 
inferioară a caroseriei 

Estetice și practice deopotrivă. Subliniază 
alura atletică a mașinii dumneavoastră 
KADJAR protejând-o totodată de micile 
impacturi cotidiene.  
În momentul deschiderii ușilor, lumina albă 
de la nivelul solului asigură o vizibilitate 
mai bună și un acces mai ușor în mașină, 
adăugându-i în același timp o notă 
estetică și modernă. 
Totul pentru ca mașină dumneavoastră 
KADJAR să își afirme personalitatea cu 
autoritate și distincție. 

82 01 583 947 

02 Personalizare exterior 

Trepte și protecţii de aripi, ideale pentru a 
accentua aspectul robust al mașinii 
dumneavoastră  crossover conferindu-i un 
plus de personalitate. 
Treptele sporesc realmente confortul, 
datorită stratului lor antideparant.  
Pentru o viață trăită din plin în libertatea 
naturii. 

82 01 558 665/82 01 558 668 Trepte 
laterale 
82 01 589 155 Protecţie aripa faţă 

82 01 589 161 Protecţie aripa spate 
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02 Jante aliaj 19"  
Cusco  
Produsul unui design sportiv care nu trece 
neobservat. 
Culoare: negru mat diamantat. 

82 01 452 099 
 

03 Jante aliaj 17"  
Java 
Model minimalist și atent desenat pentru o 
alură pe deplin dinamică. 
Culoare: gri argintiu. 

82 01 485 175 
 

04 Jante aliaj 17"  
Aquila 
Robuste și estetice, pentru mai multă forță 
de caracter.  
Culoare: negru metal diamantat sau 
negru.  

82 01 539 752 (negru metal diamantat) 
82 01 564 005 (negru) 

Jante 

01 Jante aliaj 19"  
Jaipur  
Elegante și distinse, desăvârșesc 
aspectul mașinii. 
Culoare: argintiu închis diamantat. 

82 01 539 754 
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Design interior 

01 Pedalier sport  

Adăugați o notă originală și sportivă 
habitaclului prin pedalierul din inox șlefuit. 

82 01 589 798 (cutie manuală) 
82 01 589 803 (cutie automată)  

 

02 Praguri de uși iluminate 

Un element de protecție semnat Renault. 
Din inox, purtând sigla Renault, protejează 
estetic partea inferioară a portierelor din 
față.  

Lumina albă, care se aprinde în momentul 
deschiderii ușilor, accentuează latura 
modernă a mașinii. 

82 01 452 090  

02 
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Protecție 
zi de zi 

Oferiți-vă o protecție personalizată cu o durată fără 
egal. Elementele complementare Renault sunt 
deopotrivă estetice și funcționale și se adaptează 
perfect habitaclului mașinii.  

Fiți mereu gata de aventură la bordul KADJAR. 

02 
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Protecție 
exterioară 

01 Bavete 

Protejează eficient dedesubtul caroseriei 
împotriva noroiului și a pietrelor. 
Concepute special pentru Kadjar, se 
adaptează perfect designului mașinii 
dumneavoastră.  

82 01 452 072 (față) 
82 01 452 077 (spate) 01 



Viața la bord 

01 Umeraș atașat tetierei 

Permite așezarea cu grijă a hainelor prin 
agățarea umerașului de spătarul din 
spate pentru a le transporta în cele mai 
bune condiții.  
Amovibil, ușor de fixat, devine 
indispensabil zi de zi.    
Finisarea cromată îi conferă un aspect 
modern, elegant și estetic.  

77 11 578 137 

Geamuri 

02 Deflectoare de aer 

Vă deplasați cu geamurile întredeschise, 
dar în deplin confort. 
Foarte ușor de montat. Rezistente, 
protejează împotriva turbulențelor și 
curenților de aer. 

82 01 551 407 

03 Pare-soleil 

Parasolare 

Asigurând o protecție optimă împotriva 
soarelui și a razelor ultra-violete, vă 
îmbunătățesc gradul de confort zilnic. 
Fabricate din pânză rezistentă, sunt ușor 
de montat și demontat. 
Disponibile pentru toate geamurile și 
luneta din spate. 

82 01 589 746 (pachet complet) 
82 01 589 733 (pachet geamuri spate) 
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Protecție 
interioară 

01 Covoraşe textile             
Premium 

Asigură protecția completă a solului 
habitaclului. Sunt concepute special 
pentru Kadjar. Ușor de întreținut, 
protejează zonele foarte solicitate ale 
mașinii. Disponibile și în versiunea de 
finisare Confort. 

82 01 569 371 (Premium)                  
82 01 569 389 (Confort) 
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02 Protecţie pentru 
portbagaj 

Perfect adaptată formei portbagajului 
mașinii dumneavoastră, este ideală 
pentru transportul obiectelor care pot 
murdări. 
Extrem de practică, se fixează și se 
curăță cu ușurință datorită materialului 
semi-rigid din care este produsă. 

82 01 583 479 

03 Covoraşe din cauciuc 

Asigură o protecție completă a solului 
habitaclului. 
Sunt concepute special pentru Kadjar. 
Cu margini înalte, etanșe și ușor de 
întreținut, păstrează timp îndelungat 
strălucirea interiorului mașinii. 

82 01 495 015 

01 
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Amenajarea 
portbagajului  

01 Grilaj de separare 

Asigură o reală separare  între portbagaj 
și habitaclu sporind confortul. Util pentru 
transportul animalului dumneavoastră 
de companie. 

82 01 598 451 

02 Plasă portbagaj 

Asigură stabilitatea perfectă a obiectelor 
în portbagaj pe durata transportului. 
Este adaptată dimensiunilor vehiculului. 
Disponibilă în versiune orizontală și 
verticală. 

77 11 422 533 (orizontal) 
82 01 568 849 (vertical) 
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03 Protecție portbagaj 
EasyFlex 

Multifuncțională, polivalentă și extrem de 
practică. Esențială atât pentru drumurile 
zilnice cât și pentru aventurile în natură. 
Antiderapantă și impermeabilă, permite 
chiar și transportul obiectelor care pot 
provoca murdărirea.  
Se depliază ușor, adaptându-se poziției 
scaunelor din spate. Desfăcută complet, 
acoperă întreaga suprafață a 
portbagajului (sol, prag de încărcare, 
pereți laterali).  

82 01 589 708 

03 

01 
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Transportăm  
mai mult și mai 
bine 

Trăiți-vă pasiunile din plin. 
Din ce în ce mai ușor de montat și 
mai ușor de utilizat, accesoriile 
Renault răspund exigențelor de 
securitate. Sunt deopotrivă simple 
și ingenioase. 
Cu Renault, transportați tot ce 
doriți, unde doriți și călătoriți în 
deplină libertate. 

 

03 
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Atelaj 
remorcare 

01 Atelaj retractabil 

Retractabil dintr-o singură mișcare, gata 
de utilizare în câteva secunde, fixarea 
făcându-se fără nicio unealtă și fără 
efort.   
Invizibil când e rabatat sub bara de 
protecție, nu influențează designul 
mașinii dumneavoastră atunci când nu 
este utilizat.  
Conceput de Renault, este perfect 
compatibil cu mașina dumneavoastră și 
o protejează de orice risc de deformare.   

82 01 428 468 Atelaj 

82 01 566 775 Cablaj 13 pini 

02 Support biciclete 
Euroride/ Euroway 

Cu fixare rapidă pe atelaj, permite 
transportul cu ușurință și în deplină 
siguranță a tuturor bicicletelor familiei.  
Pliabil și basculant în vederea unui 
acces ușor la portbagaj.  
Disponibil pentru 2 sau 3 biciclete. 

77 11 577 331 (2 biciclete) 
77 11 577 332 (3 biciclete) 

18 
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01 Bare transversale 
QuickFix 

Permit montarea unui accesoriu 
suplimentar pe pavilion. Ușoare și rapid 
de montat datorită noului sistem de 
fixare QuickFix. 
Pot fi instalate pe barele longitudinale 
sau pe pavilion. 

82 01 502 652 (pe bare) 

82 01 502 632 (pe pavilion) 

02 Suport biciclete  
Proride 80 

Se fixează rapid, fără niciun reglaj, pe 
barele transversale, și permite 
transportul unei biciclete în deplină 
siguranță. 

77 11 577 325 

03 Suport-schi 

Foarte ușor de folosit, asigură 
transportul în deplină siguranță pe 
pavilionul mașinii a oricărui model de 
schi sau de placă de surf.   

77 11 420 778 (4 perechi) 
77 11 420 779 (6 perechi) 

04 Portbagaj de pavilion 
Urban Loader 

Datorită capacității sale extensibile, 
permite ajustarea a capacității de 
transport a mașinii de la 300 la 500 de 
litri, în funcție de necesități.  

Ușor și rapid de montat datorită 
sistemului de fixare intuitiv Easy-Snap. 
Design aerodinamic. 

77 11 578 086 
05 

04 

03 

02 

01 

05 Portbagaj de pavilion 
rigid 

Permite mărirea volumului de încărcare a 
mașinii dumneavoastră. 
Practic și robust, se dovedește esențial 
pentru călătoriile în care vrei să ai totul la 
îndemână. 
Design aerodinamic și foarte stilat, negru 
strălucitor. 

77 11 575 524 (380 l) 
77 11 575 525 (480 l) 
77 11 575 526 (630 l) 

Bare transversale & Portbagaj exterior 
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Experiență 
multimedia 

Viața la bord devine mai plină de senzații cu ajutorul soluțiilor 
multimedia performante. Pentru ca fiecare călătorie să se 
transforme într-un moment intens 

04 
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Video 

01 Sistem video mobil 
Nextbase 9" 

Permite urmărirea producțiilor video 
preferate pe parcursul întregii călătorii. 
Compus din 2 ecrane de 9" separate, 
dotat cu un cititor DVD. Pentru a putea 
fi folosit mai ușor, este prevăzut cu 2 
căști infraroșii și telecomandă. Robust 
și ușor de montat. 

77 11 430 555 

02 Suport tabletă 

Se fixează ușor pe tetieră și permite 
pasagerilor din spate să vizioneze 
confortabil producții video pe o tabletă 
tactilă. 
Compatibil cu orice tip de tabletă de 7 
până la 10 inch. 

77 11 574 991 

22 
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Audio 

03 Pachet difuzoare 
Focal Music Premium 
6.1 

Înaltă fidelitate, încorporat, experiență 
audio HIFI Premium.  
Acest pachet cu 6 difuzoare și o cutie 
de bas de 400 W în total este referința 
sistemelor sonore încorporate. Finețe, 
claritatea, putere…Imprimați ritm 
deplasărilor dumneavoastră și 
bucurați-vă de plăcerea audiției. 

77 11 579 537 
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Nicio grijă 

Călătoriți peste tot fără griji.  

Rezistente, gândite pentru a asigura 
securitatea și ușor de folosit. 
Accesoriile concepute special de 
Renault pentru mașina 
dumneavoastră Renault vă 
garantează lipsa grijilor în orice 
situație. 

 

05 
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02 Cutie neagră 

Autonomă, înregistrează automat 
parcursul călătoriilor dumneavoastră pe un 
card de memorie. Devine astfel un martor 
obiectiv al incidentelor de drum, permițând 
rememorarea obiectivă a oricărei situații.   
Consultarea conținutului video este 
posibilă prin intermediul unui aplicații 
Goople Maps. 

77 11 577 533 

03 Card mâini libere 

Identic cu cardul original, permite 
deschiderea ușilor la distanță și pornirea 
automată a mașinii fără introducerea cheii 
în contact.  

Livrat cu o cheie de rezervă inclusă. 

28 59 771 47R + 28 5C 721 04R (alb) 

  

Asistență la 
condus 

04 Asistență la parcare 

Indispensabilă pentru manevre lipsite de 
griji. Datorită senzorilor săi, detectează 
orice obstacol din fața și/sau din spatele 
mașinii, emițând o avertizare sonoră. 
Sistemul poate fi dezactivat prin simpla 
apăsare a unui buton. 

82 01 537 464 (față) 
82 01 537 455 (spate) 

26 

Antiefracție și 
supraveghere 

01 Alarmă 

Reduce cu eficacitate tentativele de 
furt al mașinii dumneavoastră și al 
obiectelor din interior. 

Datorită modulului antiridicare și de 
protecție perimetrală și volumetrică din 
componența sa, detectează orice 
tentativă de deschidere, de pătrundere 
sau mișcările din zona de încărcare. 
Totul pentru liniștea și lipsa grijilor 
dumneavoastră. 

82 01 579 504 

03 

01 

04 02 
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Scaun copii 

01 Scaun copii Duoplus 
Isofix 

Asigură perfecta siguranță și protecție 
a copiilor cu vârsta între 9 luni și 
4 ani. Foarte confortabil, datorită 
înclinației reglabile în 3 poziții din care 
una de somn. 
Fixare Isofix. 

77 11 423 381 

Lanțuri de 
zăpadă 

02 Lanțuri de zăpadă 
Premium 

Testate special de Renault, 
garantează un maxim de siguranță și 
aderență în cele mai dificile condiții de 
iarnă (zăpadă și polei). Rapid et și ușor 
de montat datorită unui sistem intuitiv 
automatizat. Niciun risc de zgâriere a 
jantelor. 

77 11 578 671 (R16 și R17) 
77 11 578 665 (R19) 

03 

01 

02 

04 

03 Lanțuri de zăpadă 

Testate special de Renault, garantează 
un maxim de siguranță și aderență în 
cele mai dificile condiții de iarnă 
(zăpadă și polei).  

77 11 578 473 (R16 și R17) 
77 11 578 474 (R19) 

04 Huse antiderapante  

Ușoare și simplu de manipulat,             
cu un montaj intuitiv și rapid, în condiții 
cu zăpadă moderată garantează o 
ținută la drum în deplină siguranță. 

77 11 578 655 (R16, R17 et R19) 
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Renault  
Boutique 

Descoperiți colecția noastră de obiecte unice și 
practice, concepute special pentru desăvârșirea 
experienței KADJAR. 
Plonjați în universul excelenței,  
la intersecția designului și a aventurii. 
Toate ingredientele sunt întrunite pentru a vă 
oferi tot ce e mai bun din experiența Renault și 
experiența KADJAR deopotrivă. 

06 
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Stil de viață 

02 Carcasă iPhone 
KADJAR 

Renault KADJAR până la capăt. 
Robustă și etanșă, stilizată pentru a 
reflecta spiritul de aventură al KADJAR.  
Concepută pentru iPhone.  
Inscripție Renault pe lateral și KADJAR 
pe spate. 
Culoare: negru.  

77 11 579 871 
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01 
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Miniaturi 

01 Miniatură KADJAR 

Model destinat amatorilor de piese de 
colecție.  
Scara: 1/43. 
Material: zamac.  
Culori: roșu flacără sau negru. 

77 11 578 441 (roșu ) 

77 11 579 598 (negru) 

02 
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Lista accesoriilor 
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DESIGN 

Design exterior 

8201558665 Treaptă - Dreapta (inox) Pagina 6 

8201558668 Treaptă - Stânga (inox) Pagina 6 

8201589155 Extensii aripi – Față (dreapta și stâna) Pagina 6 

8201589161 Extensii aripi – Spate (dreapta și stânga) Pagina 6 

8201583947 
Bare de protecție luminate pentru partea inferioară a caroseriei (cromate, iluminare 30 de 

secunde) 
Pagina 6 

Jante 

8201539754 Jante aliaj 19" Jaipur - Dark silver diamantat (225/45 R19) Pagina 7 

8201452099 Jante aliaj 19" Cusco – Negru mat diamantat (225/55 R19 sau 225/45 R19) Pagina 7 

8201485175 Jante aliaj 17" Java - Gri silver (215/60 R17) Pagina 7 

8201539752 Jante aliaj 17" Aquila - Dark metal diamantat (215/60 R17) Pagina 7 

8201564005 Jante aliaj 17" Aquila – Negru (215/60 R17) Pagina 7 

403152085R Medalion Renault – Negru strălucitor cu cadran cromat - 

403154214R Medalion Renault – Negru strălucitor - 

8200043899 Medalion Renault - Silver - 

403152766R Medalion Renault - Dark silver - 

7711239101 Antifurt jante aluminiu  -  kit de 4 (4 șuruburi M12 + cheie) - 

7711239104 Antifurt jante aluminiu - kit de 20 (20  de șuruburi M12 + cheie) - 

7711239099 Antifurt jante tablă - kit de 4 (4 șuruburi M12 + 2 chei) - 

Design interior 

8201589798 Pedalier sport – Cutie manuală (inox, 3 piese) Pagina 8 

8201589803 Pedalier sport – Cutie automată (inox, 2 piese) Pagina 8 

8201485177 Praguri uși – Față (inox, dreapta și stânga) - 

8201452090 Praguri de uși luminate – Față (inox, dreapta și stânga) Pagina 8 

CONFORT ȘI PROTECȚIE 

Protecție exterioară 

8201452072 Bavete adaptate  - Față (incompatibile cu treptele și extensiile de aripi) Pagina 12 

8201452077 Bavete adaptate - Spate (incompatibile cu treptele și extensiile de aripi) Pagina 12 

8201212479 Bavete standard – Față și spate - 

Viața la bord 

7711578137 Umeraș pe tetieră (cromat) Pagina 13 

8201375535 Kit fumători (scrumieră și brichetă) - 

Geamuri 

8201551407 Deflectoare de aer - (drept și stâng) Pagina 13 

În curând Folii fumurii – Geamuri față (2 folii) - 

În curând Folii fumurii - Geamuri spate (5 folii pentru toate geamurile) - 

8201589746 Parasolar - Pachet complet (5 storuri pentru toate geamurile din spate și portbagaj) Pagina 13 

8201589733 Parasolar – Parasolare geamuri spate (4 storuri pentru geamurile din spate) Pagina 13 

Protecție interioară 

8201569371 Preș textil - Premium (set de 4, față și spate) Pagina 14 

8201569383 Preș textil - Premium Bose (set de 4, față  și spate) - 

8201569389 Preș textil - Confort (set de 4 față și spate) Pagina 14 

8201569392 Preș textil - Confort Bose (set de 4 față și spate) - 

8201495015 Covor cauciuc (set de 4 față și spate) Pagina 14 

8201574567 Covor cauciuc - Bose (set de 4 față și spate), - 

În curând Pachet Protecție interioară - Preș Premium și Cutie de portbagaj - 

8201583479 Cutie portbagaj Pagina 14 

Amenajarea portbagajului 

8201589708 Protecție portbagaj EasyFlex Pagina 15 

8201598451 Grilaj de separare Pagina 15 

7711422533 Plasă portbagaj - Orizontală Pagina 15 

8201568849 Plasă portbagaj - Verticală Pagina 15 

TRANSPORT 

Atelaj 

8201428468        Atelaj escamotabil Pagina 18 

8201566775        Cablaj atelaj escamotabil (13 broșe) - 

7711579696 Pachet Atelaj gât de lebădă (traversă, kit șuruburi, fascicul cabluri) - 

8201428486        Traversă atelaj gât de lebădă - 

8201428482        Kit șuruburi pentru atelaj gât de lebădă - 

8201566778        Fascicul pentru atelaj gât de lebădă (13 broșe) - 

7711226912 Adaptor fascicul de atelaj (13/ 7 broșe) - 

7711577331 Port-biciclete  EURORIDE – pe atelaj - 2 biciclete (13 broșe) Pagina 18 

7711577332 Port-biciclete EUROWAY- pe atelaj – 3 biciclete  (13 broșe) Pagina 18 

Bare transversale & Portbagaj exterior 

8201502652 Bare transversale QuickFix – Pe bare longitudinale (cu antifurt) Pagina 19 

8201502632 Bare transversale aluminiu QuickFix – Pe pavilion (cu antifurt) Pagina 19 
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TRANSPORT 

7711577333 Port-biciclete Electric - pe atelaj -  3 biciclete (13  pini) - 

7711577326 Port-biciclete Xpress - pe atelaj - 2 biciclete (13 pini) - 

7711577325 Port-biciclete  Proride 80 – pentru plafon - 1 bicicletă Page 19 

7711420778 Port-schi - 4 perechi Page 19 

7711420779 Port-schi - 6 perechi Page 19 

7711578086 Portbagaj de pavilion Urban Loader – extensibil 300-500l (gri) Page 19 

7711575524 Portbagaj de pavilion - 380l (negru strălucitor) Page 19 

7711575525 Portbagaj de pavilion  - 480l (negru strălucitor) Page 19 

7711575526 Portbagaj de pavilion  - 630l (negru strălucitor) Page 19 

MULTIMEDIA 

Video 

7711574991 Suport tabletă (7-10") Page 22 

7711430555 Sistem video mobil Nextbase 9"  (2 ecrane 9" cu cititor DVD, 2 căști infraroșii  Page 22 

Audio 

7711575880 Pachet difuzoare  focal Music Drive 2.0 (2 faţă sau spate) - 

7711578132 Pachet difuzoare focal Music Live 4.0 (2 tweetere, 2 faţă sau spate) - 
7711579537 Pachet difuzoare focal Music Premium 6.1 (2 tweetere, 2 faţă , 2 spqate, 1 subwoofer) Page 22 

7711575613 Kit Bluetooth maini-libere - Parrot mini-kit Neo - 

SECURITATE 

Antiefracție și supraveghere 

8201579504 Alarmă (perimetrală şi volumetrică, cu modul antiridicare) Page 26 

7711574901 Sisteme de geolocalizare Traqueur - 

7711577533 Cutie neagră (ecran 2,5", camera Full HD, cip GPS ) Page 26 

285977147R & 

285C72104R 
Card mâini libere- alb Page 26 

Asistență la condus 

8201537464 Asistență la parcare – Faţă (4 senzori) Page 26 

8201537455 Asistență la parcare – Spate (4 senzori Page 26 

Scaune copii 
7711427434 Scaun bebeluşi Babysafe plus - Grupa 0+ - 

7711427427 Bază pentru scaun bebeluşi - 

7711423381 Scaun copii Duoplus Isofix – Grupa 1 Page 27 

7711422951 Scaun copii  Kidfix Isofix – Grupa 2-3 - 

7711423382 Scaun copii  Kidplus – Grupa 2-3 - 

Lanțuri de zăpadă 
7711578671 Lanțuri de zăpadă Premium - R16 şi R17 /216 Page 27 

7711578665 Lanțuri de zăpadă Premium - R19 /215 Page 27 

7711578473 Lanțuri de zăpadă  - R16 şi R17 (9mm) Page 27 

7711578474 Lanțuri de zăpadă- R19 (9mm) Page 27 

7711578655 Huse antiderapante - R16, R17 şi R19  Page 27 

Securitate 
7711425749 Kit de securitate (vestă, triunghi, trusă de securitate) - 

7711419386 Extinctor 1kg cu manometru - 

8201589720 Fixare extinctor 1kg - 

MERCHANDISING 

Miniaturi 

7711578441 Miniatură KADJAR - 1/43 - roşu  Page 30 

7711579598 Miniatură KADJAR - 1/43- negru Page 30 

Lifestyle 

7711579871 Carcasă IPhone KADJAR (compatibil IPhone 5, 5C şi 5S) Page 30 

Tous les accessoires Renault sont garantis un an., adressez-vous à un vendeur Renault.  



Extindeți experiența Renault KADJAR 
pe www.renault.ro 

Au fost depuse toate diligențele astfel încât conținutul acestei publicații să fie exact și la zi în data publicării. Acest document a fost realizat pornind de la produse aflate în pre-producția de masă sau de la prototipuri. În cadrul politicii sale de îmbunătățire 
continuă, Renault își rezervă dreptul de a aduce modificări specificațiilor, mașinilor și accesoriilor descrise și reprezentate. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința concesionarilor Renault în cel mai scurt timp. Versiunilor pot comporta diferențe în 
funcție de țara de comercializare, existând posibilitatea ca anumite echipamente (standard, opționale sau accesorii)  să nu fie disponibile. Vă rugăm să contactați agentul local pentru a obține cele mai recente informații. Din motive legate de limitările 
tehnicilor de imprimare, culorile reproduse în prezentul document pot comporta diferențe în comparație cu cele ale vopselei sau ale materialelor din interiorul mașinii.  

Toate drepturile rezervate. Reproducerea parțială sau integrală, sub orice formă sau prin orice mijloc, a prezentei publicații este interzisă în absența unui acord scris prealabil din partea Renault. 

Renault s.a.s. Societate pe acțiuni simplificată 533 941 113€ / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. 
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