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22. TÓNOVANÉ FÓLIE ZADNÍCH OKEN

23. ALARM

Tónované fólie zadních oken chrání interiér
vašeho vozidla před zvědavci, posilují aktivní
bezpečnost a komfort (méně tepla, oslnění atd.).

Alarm Renault, plně kompatibilní s elektronickým systémem, chrání proti násilnému vniknutí a detekuje veškerý pohyb v prostoru pro
cestující.

KOLEOS
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOLEOS
PŘÍSLUŠENSTVÍ

22. Tónované fólie zadních oken ................................ 77 11 424 360
23. Alarm.................................................................. 77 11 423 531

FOTO: P. CURTET, C. CUGNY, A. BERNIER – VYTIŠTĚNO V EU – DUBEN 2008

BODY KIT SUV
BODY KIT SUV výrazně
umocňuje vzhled 4x4
vašeho Koleosu. „Kryty
prahů zdůrazňují
robustní vzhled Koleosu
a chrání proti poškrábání a drobným promáčknutím.“
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24. Boční prahy - sada ......................................................... 77 11 423 552
25. Difuzor zadního nárazníku - styl SUV ............................. 77 11 423 556
26. Spoiler předního nárazníku - styl SUV............................. 77 11 423 553
Tato publikace neobsahuje veškeré příslušenství dostupné pro model Koleos. O dalších produktech se informujte u vašeho Renault partnera.

doporučuje

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby obsah této publikace byl přesný a aktuální
v době tisku. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů si společnost
Renault vyhrazuje právo provést kdykoliv úpravy popisovaných
a prezentovaných technických údajů, vozidel a příslušenství. Obchodní
zastoupení Renault jsou informována o těchto úpravách co nejdřív. V závislosti
na zemi se mohou verze pro trh lišit a některá výbava nemusí být k dispozici
(standardní nebo volitelná výbava nebo příslušenství). Nejaktuálnější informace
vám poskytne místní dealer. Z důvodu technických omezení tisku se mohou
barvy prezentované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev laku
a nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Kopírování celého
předmětného dokumentu nebo jeho částí v jakékoliv formě a jakýmkoliv
způsobem je zakázáno bez předchozího schválení společností Renault.
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1. NOSIČ KOLA PRO STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ NOSIČE
Nosič kola Touring Line 80 je vhodný pro přepravu všech
typů jízdních kol. Je vybaven systémem dvojité ochrany
proti odcizení a je zvlášť vhodný pro hliníkové střešní
nosiče Renault.
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2. STŘEŠNÍ BOX
Kovově černý střešní box Touring Line
o objemu 480 litrů, který ladí
s designem vozu Koleos, má nosnost
až 75 kg. Upevňuje se pomocí
rychloupínacího systému a je možné jej
otevírat z obou stran. Je zvlášť vhodný
pro střešní nosiče Renault.
3. HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ NOSIČE
Hliníkové nosiče mají nosnost
až 100 kg dalších zavazadel nebo
příslušenství (nosič kol, nosič lyží atd.).

2

7

8

18

19

7. Střešní nosiče na podélné lišty ......................................... 77 11 423 180
8. Nosič lyží X-tender ........................................................... 77 11 420 780
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9. VIDEO PACK
Díky palubnímu videosystému mohou cestující vzadu
využívat dvě osmipalcové obrazovky, dvoje infračervená sluchátka a dálkový ovladač. Tento systém je
vybaven přídavným vstupem, který umožňuje připojení kamery, herního zařízení atd.
16. KONCOVKA VÝFUKU
Díky svému tvaru tato koncovka výfuku zdůrazňuje sportovní vzhled vašeho Koleosu.

9. Video Pack ....................................................................... 77 11 423 808
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1. Nosič kola pro střešní příčné nosiče ................................. 77 11 421 295
2. Střešní box ....................................................................... 77 11 425 130
3. Hliníkové střešní nosiče .................................................... 77 11 423 432
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10. ZÁSTĚRKY
Přední a zadní zástěrky chrání prahy před
odlétávajícími kamínky, blátem atd. JJedná se
o nezbytnou výbavu pro jízdu v terénu.

17. OSVĚTLENÉ PRAHY DVEŘÍ
Prahy dveří chrání nástupní prostor do vozidla.
Stylové příslušenství, které se rozsvítí při každém otevření dveří.

11. DĚTSKÁ SEDAČKA
Model DUO Plus využívá systém ukotvení
ISOFIX pro zajištění dokonalé bezpečnosti
a spolehlivosti. Je vhodná pro děti mezi
9 měsíci a 4 roky.

12. DEFLEKTORY
Deflektory obnovují vzduch v prostoru pro
cestující.
13. KOBEREČKY
Textilní velourové koberce Expression chrání
podlahu Koleosu a dodávají do interiéru ještě
větší pocit pohodlí.

4. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA KULOVOU HLAVU
TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ EUROWAY
Robustní držák pro 3 jízdní kola je dokonalý pro pravidelné cyklisty. Je vybaven výklopným systémem,
který umožňuje přístup do zavazadlového prostoru,
i když jsou na něm naložena jízdní kola.
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8. NOSIČ LYŽÍ X-TENDER
Hliníkový nosič X-tender se instaluje na střešní
nosiče a je v příčném směru posuvný, takže lyže
je možné naložit během chvilky.

7. STŘEŠNÍ NOSIČE NA PODÉLNÉ LIŠTY
Hliníkové střešní nosiče na podélných lištách
mají nosnost až 100 kg dalších zavazadel nebo
příslušenství (nosič jízdního kola, nosič lyží atd.).

3

4

16

18. HLAVICE ŘADICÍ PÁKY*
Hlavice řadicí páky vám může pomoci přizpůsobit váš Koleos vlastnímu vkusu:
K dispozici v černé a béžové kůži s plaketou
„carbon“ Elegantní doplněk interiéru se sportovním duchem.
19. SPOJLER
Zadní spojler, který je vyrobený na míru a dokonale ladí s designem Koleosu, skvěle doplňuje
podélné střešní lišty.

16. Koncovka výfuku ............................................................ 77 11 424 131
17. Osvětlené prahy dveří - přední - carbon ........................ 77 11 423 642
18. Hlavice řadicí páky - černá kůže..................................... 77 11 424 114
19. Spojler............................................................................ 77 11 423 562
20. STAN
Pokud rádi jezdíte
o víkendu na výlety
a nejraději do přírody,
proč si s sebou nevzít
rychlostan Renault,
který je speciálně
navržený pro váš
Koleos.
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10. Zadní zástěrky ................................................................ 77 11 423 666
11. Dětská sedačka DUO Plus ISOFIX ................................... 77 11 423 381
12. Přední deﬂektory ............................................................ 77 11 424 117
13. Koberce Expression - „carbon“....................................... 77 11 423 598
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21. MATRACE
Pokud chcete z vašeho Koleosu udělat
místo pro odpočinek, Renault vám nabízí
nepromokavou a vzduchotěsnou
samonafukovací matraci.
Rozměry: 183 x 51 x 3,8 mm.
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5. SNADNO DEMONTOVATELNÉ TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ
Tažné zařízení s odnímatelnou tyčí s kulovou hlavou
zachovává estetický vzhled vašeho Koleosu. Je
snadno demontovatelné i bez použití nářadí během
pouhých několika sekund.
14. BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBY KOL
6. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ „LABUTÍ KRK“
Kulovou hlavu je možné demontovat pomocí nářadí
pro zachování estetického vzhledu vašeho vozidla.

4. Nosič jízdních kol Euroway.................................................. 77 11 236 316
5. Snadno demontovatelné tažné zařízení............................. 77 11 423 453
6. Tažné zařízení „Labutí krk“ .............................................. 77 11 423 452

Chraňte svá kola proti odcizení instalací bezpečnostních šroubů Renault. Vyšroubovat je lze pouze
pomocí speciálního nástavce, který je součástí
sady.
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15. PARKOVACÍ ASISTENT
Čtyři přední a/nebo zadní snímače usnadňují
manévrování při parkování.

14. Bezpečnostní šrouby kol................................................. 77 11 424 132
15. Zadni parkovací asistent................................................. 77 11 224 385

20. Stan KOLEOS.................................................................. 77 11 424 122
21. Matrace.......................................................................... 77 11 424 142
* pouze pro automatické převodovky.

