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PrísLušensTvo

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. V rámci politiky 
trvalého zdokonaľovania 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, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (ako sériová, voliteľná 
alebo ako príslušenstvo). Spojte sa, prosím, so svojím 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 používa ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, 
reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez 
dopredu udeleného písomného povolenia spoločnosti Renault, je zakázaná.
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(www.renault.sk)

THALIA
PrísLušensTvo

o kompletnom sortimente príslušenstva pre renault Thalia sa informujte 
u vášho renault partnera

20. PArKovACí AsIsTenT
Parkovací asistent uľahčuje 
manévrovanie pri parkovaní tým, 
že signalizuje blízkosť prípadných 
prekážok za Vaším vozidlom.

22. DeTsKÁ AuToseDAČKA 
Detská autosedačka KID PLUS je 
vhodná pre deti od 3 do 10 rokov 
(s hmotnosťou 15 kg a viac). 
Existuje tiež vo verzii so systémom 
ISOFIX (autosedačka KID FIX).

21. ALArM
Alarm chráni Vaše vozidlo a predme- 
ty uložené vo vnútri pred odcudzením.

23. AuDIo ConneCTIon BoX
Umožňuje pripojenie akéhokoľvek 
prenosného hudobného zariadenia 
vrátane iPodu. Ovládanie zaisťuje 
štandardné rádio a ovládače pod 
volantom. Konektory USB, iPod a jack nie 
sú súčasťou balenia, nutné kúpiť zvlášť.

20. Zadný parkovací asistent (4 senzory)  .....................................  77 11 224 385
21. Alarm  .....................................................................................  77 11 229 446
22. Detská autosedačka KID PLUS  ...............................................  77 11 423 382
22. Detská autosedačka KID FIX  ...................................................  77 11 422 951
23. Audio Connection Box V2.........................................................  77 11 426 614
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23. Snehové reťaze (175/65 R14)   ................................................  77 11 222 076
24. Hliníkové disky Altair 14"   ......................................................  77 11 423 482
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23. sneHovÉ reŤAZe
Kompletný sortiment snehových 
reťazí najvhodnejších pre veľkosť 
Vašich pneumatík, ktoré veľmi 
ľahko namontujete.

24. HLIníKovÉ DIsKY ALTAIr 14"
Kolesá z ľahkej zliatiny Altair sú 
kombináciou estetiky a zabezpečenia, 
a dodávajú Vášmu vozidlu unikátne 
elegantný a dynamický vzhľad.
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14. Gumové koberce NOVESTRA  .......................................................... 77 11 425 260
15. Textilné koberce STANDARD  ........................................................... 77 11 425 258
16. Textilné koberce COMFORT  ............................................................ 77 11 425 259

14. GuMovÉ KoBerCe
Štvordielna sada gumových kobercov 
NOVESTRA je obzvlášť vhodná pre 
extrémne podmienky (blato, piesok, sneh, 
vlhkosť).

15. TeXTILnÉ KoBerCe sTAnDArD
Textilné koberce STANDARD chránia 
podlahu Vášho vozidla.

16. TeXTILnÉ KoBerCe CoMForT
Štvordielna sada textilných kobercov 
COMFORT chráni podlahu pred 
opotrebovaním a vlhkosťou.

17 . oCHrAnA BAToŽInovÉHo 
PrIesToru

Je pevná a odolná, chráni batoži-
nový priestor a umožňuje Vám 
prepravovať všetky typy produktov, 
najmä tých znečistených.

18.  KoBereC BAToŽInovÉHo 
PrIesToru

Tento obojstranný (z jednej strany 
guma, z druhej textil) koberec chráni 
batožinový priestor Vášho vozidla. 

9. ZÁsTerKY
Zásterky chránia karosériu vozidla pred 
odletujúcimi kamienkami a bahnom.

10. BoČnÁ oCHrAnA Dverí
Bočné ochranné lišty sa ľahko inštalujú 
a chránia dvere Vášho vozidla pred 
každodenným poškodzovaním. 

17. Ochrana batožinového priestoru  ..................................................... 77 11 425 246
18. Koberec batožinového priestoru  ..................................................... 77 11 425 261
19. Sieť batožinového priestoru  ............................................................ 77 01 409 202

7. Zadný spojler  .................................................................................... 77 11 425 224
8. Chrómované  kryty spätných zrkadiel  ................................................ 77 11 422 107

  9. Predné zásterky  .............................................................................. 77 11 425 212 
      Zadné zásterky ................................................................................ 77 11 425 213
10. Bočná ochrana dverí  ....................................................................... 77 11 425 257
11. Deflektory predné  ........................................................................... 77 01 410 456
12. Zvýraznenie hmlových svetiel  .......................................................... 77 11 425 255
13. Prahy dverí  ..................................................................................... 77 11 425 456

1. nosIČ BICYKLov
Nosič bicyklov Touring Line 65 umožňuje 
prepravovať všetky typy bicyklov. Je vybavený 
zariadením pre ochranu proti krádeži. 

3. nosIČ LYŽí 
Na strešné tyče sa inštaluje nosič lyží Deluxe 
pre 6 párov lyží, ktorý sa ľahko používa vďaka 
jeho veľkému tlačidlu na otváranie/zatváranie. 
Je opatrený dvojitým ochranným zariadením 
proti krádeži: pre nosič lyží na strešných 
tyčiach a pre lyže na nosiči lyží. 

5. nosIČ BICYKLov
Nosič bicyklov X-PRESS je integrovaný 
do zadnej časti vozidla a umožňuje 
prepravu 2 bicyklov (do 30 kg). 
Osvetľovacia rampa nie je súčasťou 
nosiča, nutné objednať zvlášť.

6. ŤAŽnÉ ZArIADenIe
Ťažné zariadenie „Labutí krk“ je 
konštruované pre intenzívne používanie. 
Elegantný dizajn a možnosť demontáže 
guľovej hlavy zachovávajú estetiku 
Vášho vozidla.

1. Nosič bicyklov TOURING LINE 65  .........................................................77 11 421 294
2. Strešné nosiče HARMONY (oceľové)  ....................................................77 11 218 432
3. Nosič lyží DELUXE  ...............................................................................77 11 420 779
4. Strešný box TOURING LINE 380  ...........................................................77 11 236 846

2. sTrešnÉ nosIČe
Oceľové strešné nosiče sú vhodné pre 
ďalšiu batožinu či príslušenstvo (nosič 
bicykla, nosič lyží, strešný box atď.)

4. sTrešnÝ BoX
Strešný box Touring Line 380 je špe-
ciálne vytvorený tak, aby zodpovedal 
dizajnu Vášho vozidla, a má nosnosť 
maximálne 75 kg. Je vybavený systé-
mom pre rýchlu inštaláciu a možno ho 
otvárať z oboch strán.

5. Nosič bicyklov X-PRESS  ......................................................................77 11 419 629
6. Ťažné zariadenie „Labutí krk“ .............................................................  77 11 423 687
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7. ZADnÝ sPoJLer 
Prečo nedať Vášmu vozidlu športový 
vzhľad prostredníctvom tohto športového 
zadného spojlera s obzvlášť dynamickým 
vzhľadom.

8.  CHrÓMovAnÉ KrYTY sPÄTnÝCH 
ZrKADIeL

Chrómované kryty spätných zrkadiel 
dodávajú Vášmu vozidlu elegantný vzhľad 
a dojem prvotriednej kvality. 

11. DeFLeKTorY
Deflektory sú špeciálne prispôsobené dizajnu 
Vášho vozidla a umožňujú obnovovanie 
vzduchu v priestore pre cestujúcich, aby bolo 
cestujúcim zaručené maximálne pohodlie.

12. ZvÝrAZnenIe HMLovÝCH sveTIeL
Zvýraznenie hmlových svetiel posilní 
dynamický a športový vzhľad prednej 
časti Vášho vozidla.

13. PrAHY Dverí
Prahy dverí chránia nástupný priestor do 
Vášho vozidla.

19.  sIeŤ BAToŽInovÉHo PrIesToru
Zvislá sieť vytvára v batožinovom 
priestore dodatočné odkladacie miesto 
na uloženie predmetov vo vertikálnej 
polohe (3 priehradky).
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