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Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči.
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 verze 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 karosérie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Obsah
této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména
neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli
prostředkem bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault je zakázána. Tato publikace
neobsahuje veškeré příslušenství dostupné na model Latitude .

O kompletní nabídce příslušenství a dostupnosti jednotlivých
produktů na svůj vůz Latitude se informujte u svého Renault partnera.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

16. NÁPLŇ DO OSVĚŽOVAČE
Nabídka parfémů s praktickými
vyměnnými náplněmi Vám umožní
měnit atmosféru ve voze
podle Vaší aktuální nálady.

15. DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA
KID FIX
Je určena pro váhovou kategorii
od 15 kg. Díky systému nastavení
šířky sedáku „roste“ s dítětem
a po celou dobu používání mu
poskytuje optimální komfort.
Vybavena systémem ISOFIX -
ukotvení bez použití bezpečnost-
ních pásů, zajišťuje větší bezpeč-
nost a snadnou instalaci sedačky.
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Náplně do osvěžovače vzduchu:
16. Lesní směs .................................................................. 965816333R

Bylinky ........................................................................ 965814645R
Mango ......................................................................... 965819109R
Les .............................................................................. 965810601R
Květiny ........................................................................ 965819794R
Modrý oceán ............................................................... 965814343R

15. Dětská autosedačka KID FIX .............................................. 7711422951
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14. HLINÍKOVÉ DISKY MYRIADE
Zdůrazněte sportovní charakter svého vozu pomocí hliníkových kol.
Hliníkové disky Renault vynikají nízkou hmotností a dlouhou životností.

14. Myriade 17" ................................................................. 7711423494
Myriade 17" chrom efekt .............................................. 7711426994
Myriade 17" šedý antracit ............................................. 7711426995
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6. TEXTILNÍ KOBERCE

Kvalitní textilní koberce účinně
chrání podlahu vozu před vlhkostí
a nadměrným opotřebením. Jsou
kompatibilní s původními úchyty,
neposouvají se a jejich instalace
je tedy zcela bezpečná.

12. CHROMOVANÉ KRYTY
ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Kryty zpětných zrcátek perfektně
ladí s designem vozu a zdůrazňují
jeho elegantní linie.

1. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Díky kouli demontovatelné bez
nářadí lze tažné zařízení typu RDSO
skrýt a zachovat estetický vzhled
vozidla. Tažné zařízení bylo schvá-
leno pro intenzivní používání a na-
bízí vysokou úroveň bezpečnosti.
V nabídce i typ tažného zařízení
„labutí krk“.

7. VANA ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Nepropustná plastová vana
umožňuje bez následků
přepravovat mokré a znečištěné
předměty. Snadno se vyjme
a je dobře omyvatelná.

11. CHROMOVANÁ LIŠTA

Elegantní chromovaná lišta spodní
hrany zavazadlového prostoru
zdobí víko zavazadlového prostoru
a chrání proti poškrábání.

5. ALARM
Alarm chrání Vaše vozidlo
a předměty uložené uvnitř před
odcizením.

10. Sada bočních prahů .................................................... 764197658R
Zadní spojler (benzin) ................................................. 960304754R
Zadní spojler (diesel) .................................................. 960306780R

4. ZÁSTĚRKY
Na míru vyráběné zástěrky dokonale
ladí se siluetou vozu Renault Latitude.
Sada předních a zadních zástěrek
účinně chrání karoserii před odléta-
jícím štěrkem a nečistotami.

10. SPORTOVNÍ SADA
Stylová sportovní sada, která se skládá ze zadního spojleru a bočních
prahů, dodává vozu dynamický charakter.

8. SVISLÁ SÍŤ DO
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Síť umožňuje vytvořit v zavazadlovém
prostoru další úložný prostor,
předměty zůstávají spolehlivě uložené
ve svislé poloze.

9. PŘENOSNÁ TAŠKA

Je uzpůsobena tvaru
zavazadlového prostoru,
má praktické využití.
Luxusní provedení v imitaci kůže.
Přichycení - suchý zip.
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2. NOSIČ KOL
Nosič kol Euroway na tři kola se
vyznačuje jednoduchým systémem
upínání na tažné zařízení - pouhým
stlačením páky dolů a uzamčením.
Pro přístup do kufru lze odklápět
i s naloženými koly. Vhodný pro
všechny průměry rámů.

13. SADA NÁHRADNÍCH
ŽÁROVEK

1. Tažné zařízení RDSO ........................................................ 7711423689
Kabeláž 7-pin ................................................................... 7711426686

2. Nosič kol Euroway (3 kola) .............................................. 7711423818
3. Sněhové řetězy 205/60 a 215/55 R 16 ..............................7711224976
4. Přední zástěrky ................................................................ 638503354R

Zadní zástěrky ................................................................. 788135798R
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5. Alarm .............................................................................. 7711426690
6. Textilní koberce Expression ............................................. 7711426795
7. Vana zavazadlového prostoru .......................................... 849755972R

8. Svislá síť do zavazadlového prostoru .............................. 0916052000
9. Přenosná taška .................................................................... 7711427525

3. SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Kompletní sortiment sněhových
řetězů nejvhodnějších pro velikost
Vašich pneumatik, které velmi
snadno namontujete.
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11. Chromovaná lišta ......................................................... 848109946R
12. Chromované kryty zpětných zrcátek ............................ 7711425444

13. Sada náhradních žárovek .............................................. 7711425741
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