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18. STREŠNÉ TYČE
Hliníkové strešné tyče Touring
line boli špeciálne navrhnuté
pre Modus. Môžu sa na ne pripevniť strešné boxy radu
Touring line, ktoré sa dajú
otvárať z oboch strán a sú
zabezpečené 3-bodovou
zámkou proti vykradnutiu.

MODUS & GRAND MODUS
PRÍSLUŠENSTVO

19. NOSIČ LYŽÍ*
Na nosiči lyží, ktorý sa pripevňuje na strešné tyče Touring
line, je možné v závislosti od
modelu prepravovať až šesť
párov lyží.
* nutné objednať s adaptérom

MODUS & GRAND MODUS
PRÍSLUŠENSTVO

18. Strešné tyče Touring line ...................................................................7711423661
Strešný box (380 litrov)......................................................................7711236846
19. Nosič lyží Deluxe 4 páry.....................................................................7711420778
Adaptér na hliníkové tyče...................................................................7711421178
Adaptér na oceľové tyče ....................................................................7711420781
20. NOSIČ BICYKLOV NA
ŤAŽNOM ZARIADENÍ
Na nosiči bicyklov, ktorý sa
pripevňuje na originálne ťažné
zariadenie, môžete v závislosti
od modelu prepravovať až
3 bicykle.
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21. SNEHOVÉ REŤAZE
Kompletný rad snehových
reťazí na všetky rozmery pneumatík s veľmi jednoduchou
montážou.
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22. ŤAŽNÉ ZARIADENIE
S ODOBERATEĽNOU
TYČOU
Vďaka tomuto modelu môžete
demontovať/inštalovať tyč
s guľatou hlavou iba za niekoľko sekúnd, takže zachováte
estetický vzhľad Vášho vozidla.

20. Nosič 2 bicyklov na ťažnom zariadení X-Press...................................7711419629
21. Snehové reťaze
22. Ťažné zariadenie „Labutí krk“............................................................7711421875
Ťažné zariadenie RDSO automatické..................................................7711421876

(www.renault.sk)
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odporúča

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť.
Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich
produktov si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie i popisované a predstavované
automobily. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako
sériové, voliteľné, alebo ako príslušenstvo). Spojte sa, prosím, so svojim miestnym koncesionárom, aby
Vám poskytol najnovšie informácie o našich produktoch. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu
farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie požíva ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej
časti, vykonaná akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez dopredu udeleného písomného
povolenia spoločnosťou Renault, je zakázaná.
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7. KOBEREC EMPREINTE
Špeciálny ochranný gumený koberec
Empreinte má vysoké okraje na optimálnu
ochranu pri používaní v extrémnych podmienkach (vlhkosť, blato atď.).
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12. CHROMOVANÉ KRYTY SPÄTNÝCH
ZRKADIEL
Dokonale sa hodia namiesto štandardných
krytov a Vášmu vozidlu zaisťujú dokonalý
vzhľad.

8. POŤAH SEDADLA
Ak chcete ochrániť interiér Vášho vozidla,
najlepším riešením sú na mieru navrhnuté
poťahy sedadiel Renault. Špičkový model
Blason, ktorý je kombináciou Alcantara
a velúru, je špeciálne vhodný do tmavých
interiérov. Je k dispozícii samostatne na
predné a zadné sedadlá.
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13. SPOJLER
Spojler zlepšuje estetiku Vášho Modusu
a dodáva mu športovejší vzhľad.

2. DETSKÁ SEDAČKA DUO PLUS
ISOFIX
1. ZVISLÁ SIEŤ V BATOŽINOVOM PRIESTORE Táto sedačka na zaistenie dokonalej
Zvislá sieť v batožinovom priestore poskytuje bezpečnosti a spoľahlivosti používa
ďalší úložný priestor a udržuje predmety vo
systém ukotvenia Isofix. Je vhodná pre
vertikálnej polohe.
deti od 9 mesiacov do 4 rokov.
3. KOBEREC DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Koberec do batožinového priestoru Vám umožňuje prepravu mokrých a špinavých predmetov.
Jednoducho sa vyberá a dá sa umývať vodou.

4. STREDOVÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Stredová lakťová opierka je ďalším
z úložných priestorov - jej sklon
môžete nastaviť podľa polohy sedadla.

12. Chromované kryty spätných zrkadiel
13. Spojler zadný Sport............................................................................7711236487
Spojler zadný .....................................................................................7711226818

Zvislá sieť v batožinovom priestore ........................................................7711227502
Detská sedačka DUO PLUS ISOFIX sivá ..................................................7711423381
Koberec do batožinového priestoru.........................................................7711227520
Lakťová opierka čierna Carbone.............................................................7711423742
Lakťová opierka béžová .........................................................................7711423743
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5. KOBEREC EXPRESSION
Textilný koberec Expression so zamatovou
úpravou chráni interiér proti opotrebovaniu
a vlhkosti a je vyrobený na mieru Vášmu
automobilu.

®
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6. KOBEREC RELIEF EVOLUTION
Tento koberec so skvelým povrchom je
k dispozícii v dvoch farbách: čiernej
Carbone a sivej Grège.

5. Koberec Expression................................................................................7711424541
6. Koberec Relief Evolution sivý Grège........................................................7711424543
Koberec Relief Evolution čierny Carbone ................................................7711424544

9. OVLÁDANIE TELEFÓNU HANDS-FREE
BLUETOOTH® *
Tento dokonale integrovaný systém
umožňuje ovládať Vaše telefónne hovory
pomocou ovládacích prvkov rádia a displeja na palubnej doske. Zobrazuje mená
volajúcich a umožňuje príjem/ukončenie
hovoru, bez toho, aby ste museli mobilný
telefón vziať do ruky.
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15. LIGHTBOX
Light box je ideálne príslušenstvo, ak hľadáte
malé predmety v slabom svetle batožinového
priestoru.
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16. MAKE-UP BOX
Príručný Make-up box obsahuje zrkadlo, vďaka
ktorému sa rýchlo nalíčite, ak práve svieti červená.
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17. DISKY KOLIES FAR AWAY A ROXANE
Disky kolies z ľahkých zliatin, ktoré sú nielen
estetickým ale tiež bezpečnostným doplnkom,
sú absolútne najobľúbenejšie medzi príslušenstvom na individualizáciu vozidla. Modely
Roxane a Far Away sú absolútnou nevyhnutnosťou, ktorá dodá Vášmu Modusu úroveň
a športový vzhľad.

* Odporúčame Vám, aby ste pred telefonovaním alebo prijatím hovoru zastavili s vozidlom na okraji vozovky.

Made for
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14. ORGANIZÉR
Príručný organizér je veľmi praktický úložný
priestor.

7. Koberec Empreinte gumený ..................................................................7711424546
8. Poťah Blason vpredu.............................................................................7711424764
Poťah Blason vzadu ..............................................................................7711424767
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10. AUDIO CONNECTION BOX
Prostredníctvom konektorov USB a iPod
môžete pripojiť a ovládať Váš volkmen
pomocou diaľkového ovládania na volante, zatiaľ čo konektor jack Vám umožní
pripojiť ľubovolné zvukové zariadenie.
11. Alarm
Alarm chráni Váš Modus a všetky predmety vo vnútri proti krádeži.

9. Hands-free súprava Bluetooth Génération 2007 Parrot CK3100 ..............7711423622
Hands-free súprava Bluetooth Génération 2007 Parrot 3200LS ..............7711423623
10. Audio Connection box ..............................................................................7711419487
11. Alarm .......................................................................................................7711227948

14. Organizér modrý ................................................................................7711422514
Organizér zelený ................................................................................7711422515
15. Lightbox modrý..................................................................................7711422516
Lightbox zelený..................................................................................7711423068
16. Make-up box modrý...........................................................................7711422517
Make-up box zelený ..........................................................................7711423069
17. Hliníkové disky 15" Far away.............................................................7711423486
Hliníkové disky 15" Roxane ...............................................................7711423487

