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18. Model Laguna 5 dv. 1/43
19. Model Laguna Grandtour 1/43
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O širšej ponuke a dostupnosti
modelov a produktov Renault sa
informujte u Vášho dílera Renault.

LAGUNA & LAGUNA GRANDTOUR
PRÍSLUŠENSTVO

19

1. Zadný spojler 5 dv. ....................................................................77 11 422 943

LAGUNA & LAGUNA GRANDTOUR
PRÍSLUŠENSTVO

2. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Euroway ............................77 11 236 316
4. Strešný box Touring Line 380 ..................................................77 11 236 846
5. Hliníkové disky
Broadway 17“ ............................................................................77 11 423 493
Myriade 17“ ..............................................................................77 11 423 494
6. Snehové reťaze Trendy
7. Ťažné zariadenie 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 batožinového priestoru pre model Grandtour ........77 11 422 905
11. Zvislá sieť do batožinového priestoru ........................................77 11 222 399

(www.renault.sk)

12. Úložný priestor na dno batožinového priestoru
5 dv. ..........................................................................................77 11 422 395
Grandtour ..................................................................................77 11 422 396
13. Prepravný box
veľkosť S ....................................................................................77 11 419 410
veľkosť L ....................................................................................77 11 239 054
14. Prídavné kúrenie
Prídavné kúrenie pre benzínový motor ......................................77 11 422 344
Prídavné kúrenie pre dieselový motor ......................................77 11 422 345
15. Prahy dverí
Prah dverí predný nerezový 5 dv. i Grandtour............................77 11 423 103
Prah dverí zadný nerezový 5 dv. ................................................77 11 423 104
Prah dverí zadný nerezový Grandtour ......................................77 11 423 105
16. Detská sedačka BabySafe Plus Isofix (sivá) ..............................77 11 423 379
17. Detská sedačka Duo Plus (sivá) ................................................77 11 227 824
18. Model Laguna 5 dv.
Bridlicovo sivá ..........................................................................77 11 423 245
Platinovo sivá ............................................................................77 11 423 246
19. Model Laguna Grandtour
Bridlicovo sivá ..........................................................................77 11 423 247
Platinovo sivá ............................................................................77 11 423 248

doporučuje
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3. Priečne strešné nosiče ..............................................................77 11 421 845

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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1. Zadný spojler 5 dv.
Zostrojený špeciálne tímom dizajnérov
spoločnosti Renault umocňuje
dynamický charakter Novej laguny.

3. Priečne strešné nosiče
Tieto strešné tyče sú vo vozidle Laguna
Grandtour upevnené na strešných
tyčiach pozdĺžnych. Možno na ne
upevniť box alebo niekoľko párov lyží.
4. Strešný box Touring Line 380
Namontovaný na pôvodných oceľových
alebo hliníkových strešných tyčiach
poskytuje strešný box Touring Line
objem 380 litrov.
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5. Disky z ľahkých zliatin
Disky kolies z ľahkých zliatin Broadway
a Myriade 17" dodávajú Vášmu vozidlu
Laguna športový vzhľad.
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7. Ťažné zariadenie RDSO
Guľová hlavica ťažného zariadenia je
demontovateľná počas okamihu a bez
použitia náradia.

2. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
Euroway
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie je
určený pre prepravu 1–3 bicyklov.
Prístup do batožinového priestoru ním
nie je obmedzený.
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8. Koberec Expression
Textilný koberec Expression
v klasickom štýle a so zamatovou
povrchovou úpravou je navrhnutý
presne podľa rozmerov Vášho vozidla.
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9. Koberec Empreinte
Pre vozidlo Laguna špeciálne
koncipovaný ochranný gumový
koberec Empreinte je opatrený
vysokými okrajmi, ktoré zaisťujú
dokonalú ochranu koberca vozidla.
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6. Snehové reťaze Trendy
Alternatíva ku klasickým snehovým
reťaziam, ľahké a kompaktné,
rýchloschnúce.

10. Koberec do batožinového
priestoru pre model Grandtour
Tento koberec chráni batožinový
priestor presne podľa jeho rozmerov.
Je obojstranný a prispôsobiteľný
najrôznejšiemu využitiu (jedna strana
vyzerá ako koberec a druhá strana je
laminovaná). K dispozícii od januára
2008.
11. Sieťka do batožinového priestoru
Sieťka vytvára v batožinovom
priestore dodatočné odkladacie
miesto pre uloženie predmetov
vo vertikálnej polohe. 3 priehradky.
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13. Prepravný box
Pre ochranu Vašich zvieracích
miláčikov Renault ponúka jediný
záchytný systém, ktorý bol v priebehu
crash-testov schválený veľmi
náročným Automobilovým
výskumným ústavom v Japonsku
(JARI).
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12. Vaňa do batožinového priestoru
s priehradkami
Ponúka rad možných kombinácií
a každý predmet nájde v oddelených
priehradkach svoje miesto.
Chráni pôvodný koberec pred
znečistením a poškodením.

14. Nezávislé vykurovanie
Pomocou špeciálneho malého
vykurovacieho telesa, ktoré možno
kombinovať so všetkými motormi,
predhrieva motor a priestor pre
cestujúcich pred naštartovaním
vozidla (automatické programovanie
a diaľkové ovládanie na prianie).
K dispozícii od januára 2008.
15. Prahy dverí
Prahy dverí s hliníkovým vzhľadom
štýlovo chránia vstupy do interiéru
Vášho vozidla Laguna (k dispozícii pre
predné i zadné vstupy).
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16. Detská sedačka BabySafe Plus
Isofix (sivá)
Je určená pre deti vo veku do
12 mesiacov, vďaka systému Isofix
možno sedačku uchytiť na zadné
sedadlá alebo na predné sedadlo
spolujazdca.
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17. Detská sedačka Duo Plus (sivá)
Pre deti vo veku od 9 mesiacov do
3-4 rokov, jednoduchá inštalácia
s novým kľučkovým uzamykateľným
systémom Isofix, jednoducho
prispôsobiteľné dieťaťu, popruhy
môžu byť nastavené aj jednou rukou.

