7004.Laguna III - letak prislusenstvi:7004.Laguna III - letak prislusenstvi

29.11.2007

12:12

Stránka 1

19. Model Laguna 5 dv. 1/43
20. Model Laguna Grandtour 1/43
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O širší nabídce a dostupnosti
modelů a produktů Renault
se informujte u Vašeho dealera
Renault.

LAGUNA & LAGUNA GRANDTOUR
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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1. Zadní spoiler 5 dv. ....................................................................77 11 422 943

LAGUNA & LAGUNA GRANDTOUR
PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. Nosič kol na tažné zařízení Euroway...........................................77 11 236 316
3. Příčné střešní nosiče..................................................................77 11 421 845
5. Hliníkové disky
Broadway 17“ ............................................................................77 11 423 493
Myriade 17“................................................................................77 11 423 494
6. Sněhové řetězy Trendy
7. Tažné zařízení RDSO
model Grandtour ........................................................................77 11 419 304
model 5 dv. ..............................................................................77 11 419 306
8. Koberec Expression ..................................................................77 11 422 912
9. Koberec Empreinte .....................................................................77 11 423 259
10. Koberec do zavazadlového prostoru pro model Grandtour .......77 11 422 905
11. Svislá síť do zavazadlového prostoru .........................................77 11 222 399

(www.renault.cz)

12. Úložný prostor na dno zavazadlového prostoru
5 dv. .........................................................................................77 11 422 395
Grandtour ...................................................................................77 11 422 396
13. Tónované fólie
Přední okna 5 dv. i Grandtour ....................................................77 11 422 936
Zadní okna 5 dv. ........................................................................77 11 422 937
Zadní okna Grandtour ................................................................77 11 422 939
14. Přepravní box
velikost S....................................................................................77 11 419 410
velikost L....................................................................................77 11 239 054
15. Přídavné topení
Přídavné topení pro benzínový motor .......................................77 11 422 344
Přídavné topení pro dieselový motor .........................................77 11 422 345
16. Prahy dveří
Práh dveří přední nerezový 5 dv. i Grandtour.............................77 11 423 103
Práh dveří zadní nerezový 5 dv. ...............................................77 11 423 104
Práh dveří zadní nerezový Grandtour ........................................77 11 423 105
17. Dětská sedačka BabySafe Plus Isofix (šedá) .............................77 11 423 379
18. Dětská sedačka Duo Plus (šedá) ................................................77 11 423 381
19. Model Laguna 5 dv.
Břidlicově šedá ..........................................................................77 11 423 245
Platinově šedá ............................................................................77 11 423 246
20. Model Laguna Grandtour
Břidlicově šedá ..........................................................................77 11 423 247
Platinově šedá ............................................................................77 11 423 248
doporučuje
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4. Střešní box Touring Line 380 ....................................................77 11 236 846

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 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 karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení.
Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá 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.
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1. Zadní spoiler 5 dv.
Sestrojen speciálně týmem designerů
společnosti Renault umocňuje
dynamický charakter Nové laguny.

3. Příčné střešní nosiče
Tyto střešní tyče jsou u vozu Laguna
Grandtour upevněny na střešních tyčích
podélných. Lze na ně upevnit box nebo
několik párů lyží.
4. Střešní box Touring Line 380
Namontovaný na původních ocelových
nebo hliníkových střešních tyčích
poskytuje střešní box Touring Line
objem 380 litrů.
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5. Disky z lehkých slitin
Disky kol z lehkých slitin Broadway
a Myriade 17" dodávají Vašemu vozu
Laguna sportovní vzhled.
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7. Tažné zařízení RDSO
Kulová hlavice tažného zařízení
je demontovatelná během okamžiku
a bez použití nářadí.

2. Nosič kol na tažné zařízení Euroway
Nosič kol na tažné zařízení je určen pro
přepravu 1–3 kol. Přístup do
zavazadlového prostoru jím není
omezen.
1
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8. Koberec Expression
Textilní koberec Expression
v klasickém stylu a se sametovou
povrchovou úpravou je navržený
přesně podle rozměrů Vašeho vozu.
7
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9. Koberec Empreinte
Pro vůz Laguna speciálně
koncipovaný ochranný pryžový
koberec Empreinte je opatřený
vysokými okraji, které zajišťují
dokonalou ochranu koberce vozu.
8
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6. Sněhové řetězy Trendy
Alternativa ke klasickým sněhovým
řetězům, lehké a kompaktní,
rychleschnoucí.

10. Koberec do zavazadlového
prostoru pro model Grandtour
Tento koberec chrání zavazadlový
prostor přesně podle jeho rozměrů.
Je oboustranný a přizpůsobitelný
nejrůznějšímu využití (jedna strana
vypadá jako koberec a druhá strana
je laminovaná). K dispozici od ledna
2008.
11. Síťka do zavazadlového prostoru
Síťka vytváří v zavazadlovém prostoru
dodatečné odkládací místo pro
uložení předmětů ve vertikální poloze.
3 přihrádky.
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14. Přepravní box
K ochraně Vašich zvířecích miláčků
Renault nabízí jediný zádržný systém,
který byl v průběhu crash-testů
schválen velmi náročným
Automobilovým výzkumným ústavem
v Japonsku (JARI).
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12. Vana do zavazadlového prostoru
s přihrádkami
Nabízí řadu možných kombinací
a každý předmět nalezne v oddělených přihrádkách své místo.
Chrání původní koberec před
znečištěním a poškozením.
13. Tónované fólie
Tónované fólie jsou speciálně
navrženy pro okna vozidla Laguna,
umožňují zajistit stylovým způsobem
soukromí v interiéru vozidla. Fólie
nepropouští UV záření a zlepšují
odolnost skla proti rozbití.
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15. Nezávislé vytápění
Pomocí speciálního malého topného
tělesa, které lze kombinovat se všemi
motory, předehřívá motor a prostor
pro cestující před nastartováním vozu
(automatické programování a dálkové
ovládání na přání). K dispozici od
ledna 2008.
16. Prahy dveří
Prahy dveří s hliníkovým vzhledem
stylově chrání vstupy do interiéru
Vašeho vozu Laguna (k dispozici pro
přední i zadní vstupy).
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17. Dětská sedačka BabySafe Plus
Isofix (šedá)
Je určena pro děti ve věku do 12 měsíců, díky systému Isofix lze sedačku
uchytit na zadní sedadla nebo na
přední sedadlo spolujezdce.
18. Dětská sedačka Duo Plus (šedá)
Pro děti ve věku od 9 měsíců do
3-4 let, snadná instalace s novým
kličkovým uzamykatelným systémem
Isofix, jednoduše přizpůsobitelné
dítěti, popruhy můžou být nastaveny
i jednou rukou.
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