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THALIA
PřísLušensTví

THALIA
PřísLušensTví
21. ALARM
alarm chrání Vaše vozidlo a předměty
uložené uvnitř před odcizením.

22. DĚTsKÁ AuTOseDAČKA
Dětská autosedačka kiD pluS je
vhodná pro děti od 3 do 10 let
(o hmotnosti 15 kg a více).
existuje také ve verzi se systémem
iSofiX (autosedačka kiD fiX).

23. AuDIO COnneCTIOn BOX
umožňuje připojení jakéhokoliv
přenosného hudebního zařízení včetně
ipodu. ovládání zajišťuje standardní
rádio a ovladače pod volantem.
konektory uSB, ipod a jack nejsou
součástí balení, nutno koupit zvlášť.

20. Zadní parkovací asistent (4 senzory) ...................................... 77 11 224 385
21. alarm ..................................................................................... 77 11 229 446
22. Dětská autosedačka kiD pluS ............................................... 77 11 423 382
22. Dětská autosedačka kiD fiX ................................................... 77 11 422 951
23. audio connection Box V2......................................................... 77 11 426 614
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23. snĚHOvÉ řeTĚZY
kompletní sortiment sněhových
řetězů nejvhodnějších pro velikost
Vašich pneumatik, které velmi snadno
namontujete.

24. HLIníKOvÝ DIsK ALTAIR 14"
kola z lehké slitiny altair jsou kombinací
estetiky a zabezpečení, a dodávají
Vašemu vozidlu unikátně elegantní
a dynamický vzhled.

23. Sněhové řetězy (175/65 R14) ................................................. 77 11 222 076
24. Hliníkový disk altair 14" ......................................................... 77 11 423 482
O kompletní nabídce příslušenství na váš vůz Renault Thalia se informujte
u vašeho Renault partnera.

(www.renault.cz)
GRafické ZpRacoVání a TiSk MaRTen, S.R.o. – RealiZace RenaulT ČR, a.S. – říjen 2009. VyTišTěno V eu.

20. PARKOvACí AsIsTenT
parkovací asistent usnadňuje
manévrování při parkování tím,
že signalizuje blízkost případných
překážek za Vaším vozidlem.

Bylo učiněno veškeré úsilí k tomu, aby bylo zaručeno, že je obsah současné publikace přesný a aktuální v době tisku.
Tento dokument byl vytvořen pomocí pilotních prvků nebo prototypů. Společnost Renault si v rámci její politiky neustále
vylepšovat její produkty vyhrazuje právo kdykoliv upravovat popisované a prezentované specifikace, vozidla a příslušenství.
Dealerství společnosti Renault jsou o takových úpravách informováni co možno nejrychleji. V závislosti na dané zemi
mohou být prodávané verze rozdílné a nemusí být k dispozici některá výbava (jako standard, volitelná výbava nebo
příslušenství). Za účelem získání nejaktuálnějších informací kontaktujte prosím Vašeho místního prodejce. Z důvodu
technických omezení tisku se mohu barvy prezentované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev aktuálního
laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování celé prezentované publikace nebo její části
v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault.
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14. GuMOvÉ KOBeRCe
Čtyřdílná sada gumových koberců
noVeSTRa je zvlášť vhodná pro extrémní
podmínky (bláto, písek, sníh, vlhkost).

7. ZADní sPOJLeR
8. CHROMOvAnÉ KRYTY ZPĚTnÝCH
proč nedat Vašemu vozidlu sportovní vzhled
ZRCÁTeK
prostřednictvím tohoto sportovního zadního chromované kryty zpětných zrcátek
spojleru s obzvláště dynamickým vzhledem. dodávají Vašemu vozu elegantní vzhled
a dojem prvotřídní kvality.
7. Zadní spojler ..................................................................................... 77 11 425 224
8. chromované kryty zpětných zrcátek .................................................. 77 11 422 107
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1. nOsIČ KOL
nosič kol Touring line 65 umožňuje
přepravovat všechny typy jízdních kol. je
vybaven zařízením pro ochranu proti krádeži.

2. sTřešní nOsIČe
ocelové střešní nosiče jsu vhodné pro
další zavazadla či příslušenství (nosič
jízdního kola, nosič lyží, střešní box atd.)

3. nOsIČ LYŽí
na střešní tyče se instaluje nosič lyží Deluxe
pro 6 párů lyží, který se snadno používá díky
jeho velkému tlačítku pro otevírání/zavírání.
je opatřený dvojitým ochranným zařízením
proti krádeži: pro nosič lyží na střešních
tyčích a pro lyže na nosiči lyží.

4. sTřešní BOX
Střešní box Touring line 380 je speciálně
vytvořený tak, aby odpovídal designu
Vašeho vozidla, a má nosnost maximálně
75 kg. je vybavený systémem pro rychlou
instalaci a lze jej otevírat z obou stran.

1. nosič kol TouRinG line 65 ................................................................. 77 11 421 294
2. Stešní nosiče HaRMony (ocelové) ....................................................... 77 11 218 432
3. nosič lyží DeluXe ............................................................................... 77 11 420 779
4. Střešní box TouRinG line 380 ............................................................ 77 11 236 846
5
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5. nOsIČ JíZDníHO KOLA
nosič jízdního kola X-pReSS je integrován do zadní části vozidla a umožňuje
přepravu 2 jízdních kol (do 30 kg).
osvětlovací rampa není součástí nosiče,
nutno objednat zvlášť.

6. TAŽnÉ ZAříZení
Tažné zařízení „labutí krk“ je konstruované pro intenzivní používání. elegantní
design a možnost demontáže kulové
hlavy zachovávají estetiku Vašeho
vozidla.

5. nosič jízdního kola X-pReSS ............................................................... 77 11 419 629
6. Tažné zařízení „labutí krk“ ................................................................. 77 11 423 687
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15. TeXTILní KOBeRCe sTAnDARD
Textilní koberce STanDaRD chrání
podlahu Vašeho vozu.
16. TeXTILní KOBeRCe COMFORT
Čtyřdílná sada textilních koberců
coMfoRT chrání podlahu před
opotřebením a vlhkostí.
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14. Gumové koberce noVeSTRa ..........................................................77 11 425 260
15. Textilní koberce STanDaRD ............................................................77 11 425 258
16. Textilní koberce coMfoRT .............................................................77 11 425 259
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17. OCHRAnA ZAvAZADLOvÉHO
PROsTORu
je pevná a odolná, chrání zavazadlový prostor a umožňuje Vám přepravovat všechny typy produktů,
zejména těch znečištěných.

18. KOBeReC ZAvAZADLOvÉHO
PROsTORu
Tento oboustranný (z jedné strany
guma, z druhé textil) koberec chrání
zavazadlový prostor Vašeho vozu.
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19. síŤ ZAvAZADLOvÉHO PROsTORu
Svislá síť vytváří v zavazadlovém
prostoru dodatečné odkládací místo pro
uložení předmětů ve vertikální poloze
(3 přihrádky).

11. DeFLeKTORY
Deflektory jsou speciálně přizpůsobené
designu Vašeho vozidla a umožňují obnovování vzduchu v prostoru pro cestující, aby
bylo cestujícím zaručeno maximální pohodlí.

9. ZÁsTĚRKY
Zástěrky chrání karosérii vozu před
poletujícími kamínky a bahnem.

12. ZvÝRAZnĚní MLHOvÝCH svĚTeL
Zvýraznění mlhových světel posílí dynamický a sportovní vzhled přední části
Vašeho vozu.

10. BOČní OCHRAnA Dveří
Boční ochranné lištové pruhy se snadno
instalují a chrání dveře Vašeho vozidla před
každodenním poškozováním.

13. PRAHY Dveří
prahy dveří chrání nástupní prostor do
Vašeho vozidla.

9. přední zástěrky ............................................................................... 77 11 425 212
Zadní zástěrky ................................................................................ 77 11 425 213
10. Boční ochrana dveří ........................................................................ 77 11 425 257
11. Deflektory přední ............................................................................ 77 01 410 456
12. Zvýraznění mlhových světel ............................................................ 77 11 425 255
13. prahy dveří ..................................................................................... 77 11 425 456

17. ochrana zavazadlového prostoru .................................................... 77 11 425 246
18. koberec zavazadlového prostoru .................................................... 77 11 425 261
19. Síť zavazadlového prostoru ............................................................ 77 01 409 202

