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22. ZATMAVENÉ ZADNÉ OKNÁ

23. ALARM

Zatmavené okná chránia interiér vášho vozidla
pred zvedavcami, posilňujú aktívnu bezpečnosť
a komfort (menej tepla, oslnenie atď.).

Alarm Renault, úplne kompatibilný
s elektronickým systémom, je ochranou
proti násilnému vniknutiu a detekuje každý
pohyb v priestore pre cestujúcich.

KOLEOS
PRÍSLUŠENSTVO

KOLEOS
PRÍSLUŠENSTVO

BODY KIT SUV
BODY KIT SUV výrazne
umocňuje vzhľad 4x4
vášho Koleosu. Kryty
prahov zdôrazňujú
robustný vzhľad Koleosu
a sú ochranou proti
poškriabaniu a drobným
odreninám.

(www.renault.sk)
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FOTO: P. CURTET, C. CUGNY, A. BERNIER – VYTLAČENÉ V EÚ – APRÍL 2008

22. Zatmavené zadné okná....................................... 77 11 424 360
23. Alarm .................................................................. 77 11 423 531
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24. Bočné prahy - sada ........................................................ 77 11 423 552
25. Difůzor zadného nárazníka - štýl SUV ............................ 77 11 423 556
26. Spojler predného nárazníka - štýl SUV ............................ 77 11 423 553
Táto publikácia neobsahuje všetko príslušenstvo dostupné pre model Koleos. O ďalších produktoch
sa informujte u vášho Renault partnera.

odoporučuje
dporúča

Vynaložené bolo všetko úsilie, aby obsah tejto publikácie bol presný a aktuálny
v dobe tlače.V rámci politiky trvalého zdokonaľovania produktov si spoločnosť
Renault vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek úpravy popisovaných
a prezentovaných technických údajov, vozidiel a príslušenstva. Obchodné
zastúpenia Renault sú informované o týchto úpravách čo najskôr. V závislosti
na krajine sa môžu verzie pre trh líšiť a niektorá výbava nemusí byť k dispozícii
(štandardná alebo voliteľná výbava alebo príslušenstvo). Najaktuálnejšie
informácie vám poskytne miestny díler. Z dôvodu technických obmedzení tlače
sa môžu farby prezentované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných
farieb laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie
celého predmetného dokumentu alebo jeho častí v akejkoľvek forme
a spôsobom je zakázané bez predchádzajúceho schválenia spoločnosťou
Renault.
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1. NOSIČ BICYKLA PRE STREŠNÉ PRIEČNE NOSIČE
Nosič bicykla Touring Line 80 je vhodný pre prepravu
všetkých typov bicyklov. Je vybavený systémom dvojitej ochrany proti odcudzeniu a je predovšetkým vhodný
pre hliníkové strešné nosiče Renault.
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2. STREŠNÝ BOX
Kovovo čierny strešný box Touring Line
s objemom 480 litrov, ktorý ladí
s dizajnom vozidla Koleos, má nosnosť
až 75 kg. Upevňuje sa pomocou
rýchloupínacieho systému a je možné
ho otvárať z oboch strán. Je obzvlášť
vhodný pre strešné nosiče Renault.
3. HLINÍKOVÉ STREŠNÉ NOSIČE
Hliníkové nosiče majú nosnosť až
100 kg ďalšej batožiny alebo príslušenstva (nosič bicyklov, nosič lyží atď.).
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7. Strešné nosiče na pozdĺžne lišty ....................................... 77 11 423 180
8. Nosič lyží X-tender............................................................ 77 11 420 780
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9. VIDEO PACK
Vďaka palubnému videosystému môžu cestujúci
vzadu využívať dve osempalcové obrazovky, dvoje
infračervené slúchadlá a diaľkový ovládač. Tento
systém je vybavený prídavným vstupom, ktorý
umožňuje pripojenie kamery, herného zariadenia atď.
16. KONCOVKA VÝFUKU
Vďaka svojmu tvaru táto koncovka výfuku
posilňuje športový vzhľad vášho Koleosu.

9. Video Pack ........................................................................ 77 11 423 808
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1. Nosič bicykla pre strešné priečne nosiče .......................... 77 11 421 295
2. Strešný box ...................................................................... 77 11 425 130
3. Hliníkové strešné nosiče ................................................... 77 11 423 432
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10. ZÁSTERKY
Predné a zadné zásterky chránia prahy pred
odlietavajúcimi kameňmi, blatom atď. Je to
nutná výbava pre jazdu v teréne.

17. OSVETLENÉ PRAHY DVERÍ
Prahy dverí chránia nástupný priestor do
vozidla. Štýlové príslušenstvo, ktoré sa rozsvieti pri každom otvorení dverí.

11. DETSKÁ SEDAČKA
Model DUO Plus využíva systém ukotvenia
ISOFIX pre zaistenie dokonalej bezpečnosti
a spoľahlivosti. Je vhodná pre deti medzi
9 mesiacmi a 4 rokmi.

12. DEFLEKTORY
Deflektory obnovujú vzduch v priestore pre
cestujúcich.
13. KOBERČEKY
Textilné velúrové koberce Expression chránia
podlahu Koleosu a dodávajú do interiéru ešte
väčší pocit pohodlia.

4. NOSIČ BICYKLOV NA GUĽOVÚ HLAVU
ŤAŽNÉHO ZARIADENIA EUROWAY
Robustný držiak pre 3 bicykle je dokonalý pre
pravidelných cyklistov. Je vybavený výklopným systémom, ktorý umožňuje prístup do batožinového
priestoru, aj keď sú na ňom naložené bicykle.
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8. NOSIČ LYŽÍ X-TENDER
Hliníkový nosič X-tender sa inštaluje na strešné
nosiče a je v priečnom smere posuvný, takže lyže
je možné naložiť za chvíľku.

7. STREŠNÉ NOSIČE NA POZDĹŽNE LIŠTY
Hliníkové strešné nosiče na pozdĺžnych lištách
majú nosnosť až 100 kg ďalšej batožiny alebo
príslušenstva (nosič bicykla, nosič lyží atď.).
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18. HLAVICA RADIACEJ PÁKY*
Hlavicu radiacej páky môžete využiť na prispôsobenie vášho Koleosu vášmu vkusu: K dispozícii v čiernej a béžovej koži s plaketou
„carbon“. Elegantný doplnok interiéru so športovým duchom.
19. SPOJLER
Zadný spojler, ktorý je vyrobený na mieru
a dokonale ladí s dizajnom Koleosu, skvele
dopĺňa pozdĺžne strešné lišty.

16. Koncovka výfuku. ........................................................... 77 11 424 131
17. Osvetlené prahy dverí - predné - carbon ....................... 77 11 423 642
18. Hlavica radiacej páky - čierna koža ................................ 77 11 424 114
19. Spojler ............................................................................ 77 11 423 562
20. STAN
Ak radi jazdíte
cez víkend na výlety
a najradšej do
prírody, prečo si
so sebou nevziať
rýchlostan Renault,
ktorý je špeciálne
navrhnutý pre váš
Koleos.
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10. Zadné zásterky ............................................................... 77 11 423 666
11. Detská sedačka DUO Plus ISOFIX.................................... 77 11 423 381
12. Predné deflektory ........................................................... 77 11 424 117
13. Koberce Expression - „carbon“....................................... 77 11 423 598
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21. MATRAC
Ak chcete z vášho Koleosu urobiť miesto
pre odpočinok, Renault vám ponúka
nepremokavý a vzduchotesný samonafukovací matrac.
Rozmery: 183 x 51 x 3,8 mm.
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5. ĽAHKO DEMONTOVATEĽNÉ ŤAŽNÉ
ZARIADENIE
Ťažné zariadenie s odnímateľnou tyčou s guľovou
hlavou zachováva estetiku vášho Koleosu. Je ľahko
demontovateľné i bez použitia náradia počas
niekoľkých sekúnd.
6. ŤAŽNÉ ZARIADENIE „LABUTÍ KRK“
Guľovú hlavu je možné demontovať pomocou náradia,
aby bola zachovaná estetika vášho vozidla.

4. Nosič bicyklov Euroway ...................................................... 77 11 236 316
5. Ľahko demontovateľné ťažné zariadenie ........................... 77 11 423 453
6. Ťažné zariadenie „Labutí krk“........................................... 77 11 423 452

14. BEZPEČNOSTNÉ SKRUTKY KOLIES
Chráňte svoje kolesá proti odcudzeniu inštaláciou
bezpečnostných skrutiek Renault. Vyskrutkovať ich
je možné len pomocou špeciálneho nadstavca,
ktorý je súčasťou sady.
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15. PARKOVACÍ ASISTENT
Štyri predné a/alebo zadné snímače uľahčujú
manévrovanie pri parkovaní.

14. Bezpečnostné skrutky kolies........................................... 77 11 424 132
15. Zadný parkovací asistent ................................................ 77 11 224 385

20. Stan KOLEOS .................................................................. 77 11 424 122
21. Matrac............................................................................ 77 11 424 142
* len pre automatické prevodovky.

