
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. Dealeři 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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(www.renault.cz)

O kompletní nabídce příslušenství a dostupnosti jednotlivých produktů na Váš 
vůz Fluence se informujte u Vašeho Renault partnera.

20. alarm  ............................................................................................ 77 11 427 330
21. Zadní parkovací asistent  ............................................................... 82 01 373 014

DRIVE THE CHANGE

PříslušENsTVí

RENAulT

Fluence
NOVÝ

PříslušENsTVí

RENAulT

Fluence
NOVÝ

21. ZADNí PARKOVACí AsIsTENT
Zadní parkovací asistent indikuje vzdálenost 
překážek za Vaším vozidlem zvukovými signály 
a usnadňuje parkování.

20. AlARM
alarm Renault, plně kompatibilní 
s elektronickým systémem, detekuje násilné 
vniknutí a veškerý pohyb v prostoru pro 
cestující.

20 21

VyužIjTE ZVÝHODNěNé NAbíDKy V RáMCI bAlíKů PříslušENsTVí:

OUNTRY PACK

AMILY PACKOUNTRY PACK

AMILY PACK

(pro milovníky dobrodružství 
a jízd do neznáma)

(pro příznivce relaxace 
na venkově a v přírodě)

(pro pohodlné cestování 
s rodinou)
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1. Zadní spojler .......................................................................................  77 11 427 597 
2. chromová koncovka výfuku ................................................................  77 11 427 165
3. chromové krytky zrcátek ....................................................................  77 11 425 444
4. chromová lišta zavazadlového prostoru ..............................................  77 11 427 451
5. Zástěrky.................................................................................... přední 77 11 426 788

zadní 77 11 426 789

6.  Hliníkové střešní tyče  .......................................................................  77 11 426 693
7.  Střešní box Touring line 480l .................................................stříbrný 77 11 236 848

černý 77 11 427 495
8.  nosič kol Touring line 65 ...................................................................77 11 421 294
9.  nosič lyží Thule 727 ...........................................................................77 11 420 779
10. koberec zavazadlového prostoru ........................................................77 11 428 180
11. ochrana zavazadlového prostoru........................................................77 11 426 867
12. Tažné zařízení labutí krk .................82 01 199 978   77 11 426 691 – kabeláž  7 pin

77 11 426 692 – kabeláž 13 pin

18. TEXTIlNí KObERCE
Textilní koberce confort evolution dokonale 
chrání interiér vozu před znečištěním.

19. GuMOVé KObERCE
Gumové koberce novestra chrání interiér 
vozu před extrémními podmínkami, zejména v 
zimním období.

13. Věšák kabátů na opěrku hlavy ............................................... černý 77 01 416 351  
chrom 77 11 219 816 

14. přehrávač click&Go ........................................................................77 11 430 555
15. Dětská autosedačka Duo plus iSofiX ..............................................77 11 423 381
16. Vnitřní prahy dveří ................................................................ přední 77 11 427 309

zadní 77 11 427 454
17. chladicí box ....................................................................................77 11 431 405
18. Textilní koberce ...............................................................................77 11 426 792
19. Gumové koberce .............................................................................82 01 209 251
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6. HlINíKOVé sTřEšNí TyČE
Hliníkové střešní tyče jsou nutné pro užití
dalšího příslušenství (nosič jízdního kola či lyží, 
střešní box atd.). Montáž je snadná a rychlá. 
Garance 100% kompability.

7. sTřEšNí bOX TOuRING lINE 480l
Střešní box o objemu  480 litrů. lze jej 
otevírat z obou stran a upevňuje se pomocí 
rychloupínacího mechanismu. Ve dvou barevných 
provedeních. 14. PřEHRáVAČ ClICK&GO

přehrávač se dvěmi 9-ti palcovými lcD displeji má 
DVD mechaniku i usb slot. podporuje běžné audio/ 
video formáty. Dodáváno vč. bezrázových sluchátek. 
Systém uchycení na hlavovou opěrku pro  rychlou 
montáž/demontáž. prošel crashtestem a splňuje 
bezpečnostní eu standardy ece R-17 a ece R-21.

15.  DěTsKá AuTOsEDAČKA DuO Plus 
IsOFIX

Dětská autosedačka Duo pluS iSofiX je 
určena pro děti od 1 roku do 4 let (9-18 kg). 
Bezpečnostní systém iSofiX pro snadnou 
instalaci sedačky. Splňuje bezpečností normy ece 
R 44/04. Dostupná je i verze bez iSofiX.

16. VNITřNí PRAHy DVEří
ideální pro stylovou ochranu vstupu do Vašeho 
vozu.

17.  CHlADICí bOX
chladicí box o objemu 24 l pojme dvě 2l lahve 
a dokáže je zchladit až o 18  °c pod úroveň okolí. 
Možnost uchycení bezpečnostními pásy. napájení 
12V/220V.

8. NOsIČ KOl TOuRING lINE 65
nosič jízdního kola Touring line 65 umožňuje 
přepravu všech typů jízdních kol. Jeho konstrukce 
chrání proti krádeži.

9. NOsIČ lyží THulE 727
Hliníkový nosič lyží aerodynamického tvaru. 
Vzdálenost od střechy lze nastavit dle typu vázání. 
nosič může nést až šest párů lyží nebo 4 snow-
boardy. Zámky jsou součástí nosiče.

10.  KObEREC ZAVAZADlOVéHO 
PROsTORu

koberec chrání zavazadlový prostor Vašeho vozu.

11.  OCHRANA ZAVAZADlOVéHO 
PROsTORu

pevná a odolná ochrana zavazadlového 
prostoru chrání interiér zavazadlového prostoru 
a usnadňuje čištění.

12.  TAžNé ZAříZENí lAbuTí KRK
Tažné zařízení typu labutí krk zachovává estetický 
vzhled Vašeho vozu.

13.  VěšáK KAbáTů NA OPěRKu HlAVy
chrání saka a kabáty před pomačkáním. Snadné 
uchycení na opěrku hlavy předního sedadla.

1. ZADNí sPOjlER
Zadní spojler zdůrazňuje dynamický charakter 
Vašeho vozu fluence. Součástí spojleru je 
chromová koncovka výfuku.

2. CHROMOVá KONCOVKA VÝFuKu
Samostatná koncovka výfuku podtrhuje 
sportovní vzhled zadní partie.

3. CHROMOVé KRyTy ZRCáTEK
chromové kryty zrcátek perfektně ladí 
s chromovou lištou zavazadlového prostoru.

4. CHROMOVá lIšTA ZAVAZADlOVéHO 
PROsTORu
Spolu s chromovými kryty zrcátek podtrhují 
elegantní desgin Vašeho vozu.

5. ZásTěRKy
Zástěrky poskytují ochranu karosérie proti 
odletujícím kamínkům a blátu.
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