Renault KADJAR

Pakiety akcesoriów

SERWIS RENAULT. Ciesz się jazdą. Ciesz się życiem.

renault.pl

Pakiet Advanture za 1 115 zł 1 360 zł

poprzeczki dachowe na relingi + wkład do bagażnika
+ dywaniki gumowe

7711815169

Pakiet Country za 2 589 zł 3 235 zł

hak holowniczy montowany bez użycia narzędzi + zestaw
montażowy + wiązka 13-biegunowa + komplet chlapaczy przód i tył

Pakiet Comfort za 599 zł 749 zł

dywaniki gumowe + składany wkład
do bagażnika Easy flex

Promocja wiosenna

Od dzisiaj wszystkie
weekendy są Twoje
Już od

519

PLN

Bagażnik rowerowy wysokiej jakości w nowej cenie

7711815170

7711815171

Pakiet Styling za 3 519 zł 4 280 zł

dodatkowe stopnie boczne + osłony nadkoli przód i tył
(niekompatybilne z czujnikami parkowania)

7711815172*

Popularne akcesoria Renault KADJAR
Nazwa

Cena

8201495015

Numer

Gumowe dywaniki z uniesionymi brzegami (komplet przód i tył)

249

8201583479

Wkład do bagażnika

279

8201569371

Dywaniki tekstylne - Premium (komplet przód i tył)

8201502652

Aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix

8201485175

Felga aluminiowa Java 17" - srebrnoszara (215/60 R17)

649

8201709344

Belka poprzeczna do haka montowanego bez użycia narzędzi

2829

8201719968

Zestaw montażowy do do haka montowanego bez użycia narzędzi

479

8201719965

Ładowarka indukcyjna

329

montowane na relingach
(z systemem antykradzieżowym)

269
839

Prezentowane w ulotce zdjęcia akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnic się od rzeczywistych. Cena akcesoriów w pakiecie to cena brutto, która zawiera koszt montażu.
Podana cena w sekcji „Popularne akcesoria” to cena brutto bez kosztu montażu. Parametry i specyfikacja akcesoriów, ceny oraz koszty usług serwisowych są aktualizowane i ulegają zmianom. Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Nabycie akcesoriów, określenie ich właściwości i specyfikacji następuje w indywidualnie zawieranej umowie z Autoryzowanym Partnerem Renault. Wszystkie szczegóły oraz dostępność akcesoriów
do sprawdzenia u Autoryzowanego Partnera Renault.
* pakiet niekompatybilny z chlapaczami oraz wersją wyposażoną w czujniki martwego pola przód / tył

