
MODUS & GRAND MODUS 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči.
Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých
produktů si Renault vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisované a představované
automobily. Tyto modifikace Renault svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé ver-
ze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici
(jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem,
aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafických důvodů
se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo
materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle
autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé
doporučuje publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez
předem uděleného písemného svolení společnosti Renault, je zakázána.
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doporučuje

MODUS & GRAND MODUS
PŘÍSLUŠENSTVÍ

(www.renault.cz)
20. NOSIČ KOL NA TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ
Na nosiči jízdních kol, který se
připevňuje na originální tažné
zařízení, můžete v závislosti na
modelu přepravovat až 3 jízdní
kola.

21. SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Kompletní řada sněhových
řetězů pro všechny rozměry
pneumatik a velmi snadnou
montáž.

22. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
S ODNÍMATELNOU  TYČÍ

Díky tomuto modelu můžete
demontovat/instalovat tyč
s kulatou hlavou za pouhých
několik sekund, takže
zachováte estetický vzhled
Vašeho vozidla.

19

21

18

20. Nosič 2 jízdních kol na tažné zařízení X-Press ...................................7711419629
21. Sněhové řetězy
22. Tažné zařízení „Labutí krk“................................................................7711421875

Tažné zařízení RDSO automatické......................................................7711421876

18. STŘEŠNÍ TYČE 
Hliníkové střešní tyče Touring
line byly speciálně navrženy
pro Modus. Lze na ně připevnit
střešní boxy z řady Touring
line, které jsou otevíratelné
z obou stran a jsou zabezpeče-
ny 3bodovým zámkem proti
vloupání. 

19. NOSIČ LYŽÍ* 
Na nosiči lyží, který se
připevňuje na střešní tyče
Touring line, lze v závislosti na
modelu přepravovat až šest
párů lyží.
* je nutno objednat s adaptérem

18. Střešní tyče Touring line hliníkové .....................................................7711423661
Střešní box ( 380 litrů) .......................................................................7711236846

19. Nosič lyží Deluxe 4 páry.....................................................................7711420778
Adaptér pro hliníkové tyče .................................................................7711421178
Adaptér pro ocelové tyče ...................................................................7711420781
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1. SVISLÁ SÍŤ V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
Svislá síť v zavazadlovém prostoru poskytuje
další úložný prostor a udržuje předměty ve ver-
tikální poloze.

3. KOBEREC DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Koberec do zavazadlového prostoru Vám umož -
ňuje přepravu mokrých a špinavých předmětů.
Snadno se vyjímá a je omyvatelný vodou.

2. DĚTSKÁ SEDAČKA DUO PLUS
ISOFIX

Tato sedačka pro zajištění dokonalé
bezpečnosti a spolehlivosti používá
systém ukotvení Isofix. Je vhodná pro
děti od 9 měsíců do 4 let.

4. STŘEDOVÁ LOKETNÍ OPĚRKA
Středová loketní opěrka je dalším
z úložných prostor – její sklon můžete
nastavit podle polohy sedadla.
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5. KOBEREC EXPRESSION
Textilní koberec Expression se sametovou
úpravou chrání interiér proti opotřebení
a vlhkosti a je vyroben na míru Vašemu
vozu.

6. KOBEREC RELIEF EVOLUTION
Tento koberec se skvělým povrchem je
k dispozici ve dvou barvách: černé
Carbone a šedé Grège.
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7. KOBEREC EMPREINTE
Speciální ochranný pryžový koberec
Empreinte má vysoké okraje pro optimální
ochranu při používání v extrémních pod-
mínkách (vlhkost, bláto atd.).

8. POTAH SEDADLA
Pokud chcete ochránit interiér Vašeho
vozu, nejlepším řešením jsou na míru
navržené potahy sedadel Renault.
Špičkový model Blason, který je kombinací
Alcantara a veluru, je speciálně vhodný
pro tmavé interiéry. Je k dispozici
samostatně pro přední a zadní sedadla.
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9. OVLÁDÁNÍ TELEFONU HANDS-FREE
BLUETOOTH® * 

Tento dokonale integrovaný systém
umožňuje řídit Vaše telefonní hovory
pomocí ovládacích prvků rádia a displeje
na palubní desce. Zobrazuje jména vola-
jících a umožňuje příjem/ukončení hovo-
ru, aniž byste museli mobilní telefon vzít
do ruky.

* Doporučujeme Vám, abyste před voláním nebo přijetím
hovoru zastavili s vozidlem na okraji vozovky.

10. AUDIO CONNECTION BOX
Prostřednictvím konektorů USB a iPod
můžete připojit a ovládat Váš Walkman
pomocí dálkového ovládání na volantu,
zatímco konektor jack Vám umožní při-
pojit libovolné zvukové zařízení.

11. ALARM
Alarm chrání Váš Modus a veškeré před-
měty uvnitř proti krádeži.

®
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Made for

iPod
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12. CHROMOVANÉ KRYTY ZPĚTNÝCH
ZRCÁTEK

Dokonale se hodí namísto standardních
krytů a Vašemu vozidlu zajišťují dokonalý
vzhled.

13. SPOJLER
Spojler zlepšuje estetiku Vašeho Modusu
a dodává mu sportovnější vzhled.
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1. Svislá síť v zavazadlovém prostoru.........................................................7711227502
2. Dětská sedačka DUO PLUS ISOFIX šedá .................................................7711423381
3. Koberec do zavazadlového prostoru .......................................................7711227520
4. Loketní opěrka černá Carbone................................................................7711423742

Loketní opěrka béžová ...........................................................................7711423743

5. Koberec Expression................................................................................7711424541
6. Koberec Relief Evolution šedý Grège ......................................................7711424543

Koberec Relief Evolution černý Carbone .................................................7711424544

9. Hands-free sada Bluetooth Génération 2007 Parrot CK3100 ...............7711423622
Hands-free sada Bluetooth Génération 2007 Parrot 3200LS................7711423623

10. Audio Connection box..........................................................................7711419487
11. Alarm ..................................................................................................7711227948

12. Chromované kryty zpětných zrcátek
13. Spoiler zadní Sport.............................................................................7711236487

Spojler zadní......................................................................................7711226818
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14. Organizér modrý ................................................................................7711422514
Organizér zelený ................................................................................7711422515

15. Lightbox modrý..................................................................................7711422516
Lightbox zelený..................................................................................7711423068

16. Make-up box modrý...........................................................................7711422517
Make-up box zelený ..........................................................................7711423069

17. Hliníkové disky 15" Far away.............................................................7711423486
Hliníkové disky 15" Roxane ...............................................................7711423487

7. Koberec Empreinte pryžový...................................................................7711424546
8. Potah Blason vpředu.............................................................................7711424764

Potah Blason vzadu ..............................................................................7711424767
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14. ORGANIZÉR
Příruční organizér je velmi praktický úložný
prostor.

15. LIGHTBOX
Light box je ideální příslušenství, pokud hledáte
malé předměty v slabém světle zavazadlového
prostoru.

16. MAKE-UP BOX
Příruční Make-up box obsahuje zrcátko, díky
kterému se rychle nalíčíte, když zrovna svítí
červená.

17. DISKY KOL FAR AWAY A ROXANE
Disky kol z lehkých slitin, které jsou nejen
estetickým ale také bezpečnostním doplňkem,
jsou absolutně nejoblíbenější mezi příslušenst-
vím k individualizaci vozidla. Modely Roxane
a Far Away jsou absolutní nezbytností, která
dodá Vašemu Modusu úroveň a sportovní
vzhled.
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