
Opis produktu Referencja
Cena z VAT bez 

montażu

Czas montażu 

[h]

Dodatkowy boczny stopień - prawy 8201558665                  949 zł 0,5

Dodatkowy boczny stopień - lewy 8201558668                  949 zł 0,5

Osłony nadkoli – przednie *niekompatybilne z czujnikami parkowania 8201589155                  899 zł 0,7

Osłony nadkoli – tylne  *niekompatybilne z czujnikami parkowania 8201589161                  899 zł 0,8

Boczne osłony rurowe podświetlające wejście 8201583947              2 109 zł 1,6

Chromowane osłony lusterek 8201668740                  269 zł 0,2

Sportowe nakładki na pedały – manualna skrzynia biegów (ze stali nierdzewnej, 3 części) 8201589798                  279 zł 0,3

Sportowe nakładki na pedały – automatyczna skrzynia biegów (ze stali nierdzewnej, 2 części) 8201589803                  319 zł 0,3

Nakładki na próg drzwi przednich ze stali nierdzewnej (komplet lewa i prawa) 8201485177                  349 zł 0,2

Podświetlane nakładki na próg drzwi przednich ze stali nierdzewnej (komplet lewa i prawa) 8201452090                  679 zł 0,5

Felga aluminiowa Jaipur 19" – diamentowa, kolor ciemny metalik (225/45 R19) 8201539754              1 065 zł 0,4

Felga aluminiowa Cusco 19" – diamentowa, kolor czarny matowy (225/55 R19 lub 225/45 R19) 8201452099                  925 zł 0,4

Felga aluminiowa Extreme 19'' diamentowa, kolor ciemny metalik (225/45 R19) 403007598R                  739 zł 0,4

Felga aluminiowa Java 17" - srebrnoszara (215/60 R17) 8201485175                  649 zł 0,4

Kołpaczek Renault – czarny z chromowanym wykończeniem 403152085R                    55 zł 0,1

Kołpaczek Renault - czarny 403154214R                    55 zł 0,1

Kołpaczek Renault - srebrny 8200043899                    55 zł 0,1

Kołpaczek Renault - ciemnosrebrny 403152766R                    55 zł 0,1

Śruby antykradzieżowe do felg aluminiowych – 4 sztuki w komplecie 7711239101                  179 zł 0,2

Śruby antykradzieżowe do felg aluminiowych – 4 sztuki + 16 śrub standardowych 7711239104                  249 zł 0,2

Śruby antykradzieżowe do felg stalowych – 4 sztuki w komplecie 7711239099                  179 zł 0,2

Chlapacze dedykowane przód (niekompatybilne z dodatkowymi stopniami bocznymi i osłonami nadkoli) 8201452072                  130 zł 0,5

Chlapacze dedykowane tył (niekompatybilne z dodatkowymi stopniami bocznymi i osłonami nadkoli) 8201452077                  130 zł 0,5

Chlapacze uniwersalne – przód lub tył 8201212479                  100 zł 0,8

Wieszak na zagłówku 8201705509                  209 zł -

Zestaw palacza 8201375535                  149 zł 0,2

Owiewki – przód 8201551407                  420 zł 0,3

Osłony przeciwsłoneczne - kompletny zestaw 8201589746                  649 zł 0,3

Osłony przeciwsłoneczne – tylne szyby 8201589733                  349 zł 0,2

Dywaniki tekstylne - Premium (komplet przód i tył) 8201569371                  239 zł -

Dywaniki tekstylne - Premium do wersji Bose (komplet przód i tył) 8201569383                  239 zł -

Dywaniki tekstylne - Comfort (komplet przód i tył) 8201569389                  179 zł -

Dywaniki tekstylne - Comfort do wersji Bose (komplet przód i tył) 8201569392                  179 zł -

Gumowe dywaniki z uniesionymi brzegami (komplet przód i tył) 8201495015                  229 zł -

Gumowe dywaniki z uniesionymi brzegami - do wersji Bose (komplet przód i tył) 8201574567                  229 zł -

Wkład do bagażnika 8201583479                  289 zł -

Składany wkład EasyFlex 8201589708                  579 zł -

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową 8201598451                  849 zł 1,2

Siatka do bagażnika – montowana poziomo 7711422533                  199 zł 0,2

Siatka do bagażnika – montowana pionowo 8201568849                  229 zł 0,2

Składany hak holowniczy 8201428468              2 790 zł 3,0

Wiązka przewodów do składanego haka holowniczego (13 biegunowa) 8201566775                  549 zł 1,5

Belka poprzeczna do jednoczęściowego haka holowniczego 8201428486                  329 zł 2,7

Zestaw montażowy do jednoczęściowego haka holowniczego 8201428482                  329 zł 1,4

Wiązka przewodów do jednoczęściowego haka holowniczego (13 biegunowa) 8201566778                  499 zł 1,5

Adapter do wiązki przewodów (13/7 biegunowa) 7711226912                    69 zł -
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Aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix – montowane na relingach (z systemem antykradzieżowym) 8201502652                  819 zł 0,2

Aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix – montowane na dachu (z systemem antykradzieżowym) 8201502632                  739 zł 0,2

Uchwyt EURORIDE do przewożenia dwóch rowerów na haku hol. (wiązka 13 biegunowa) 7711577331              1 069 zł -

Uchwyt EUROWAY do przewożenia trzech rowerów na haku hol. (wiązka 13 biegunowa) 7711577332              1 839 zł -

Uchwyt Xpress do przewożenia dwóch rowerów na haku hol. (wiązka 13 biegunowa) 7711577326                  229 zł -

Uchwyt Express Hang On - do przewożenia dwóch rowerów na haku hol. - 3 rowery 7711577327                  389 zł -

Uchwyt Express Hang On - do przewożenia dwóch rowerów na haku hol. - 4 rowery 7711577328                  519 zł -

Bagażnik na rowery Coach - montowany na haku – 2 rowery (13 bieg. wiązka) 7711780884              1 889 zł -

Bagażnik na rowery Coach - montowany na haku – 3 rowery (13bieg. wiązka) 7711780885              2 289 zł -

Bagażnik na rowery Coach - adapter na dodatkowy rower (3+1) 7711780886                  639 zł -

Aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix – montowane na relingach (z systemem antykradzieżowym) 8201502652                  819 zł 0,2

Aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix – montowane na dachu (z systemem antykradzieżowym) 8201502632                  739 zł 0,2

Uchwyt Proride 80 do przewożenia roweru na dachu 7711577325                  439 zł -

Uchwyt do przewożenia nart – 4 pary 7711420778                  349 zł -

Uchwyt do przewodzenia nart – 6 par 7711420779                  399 zł -

Kufer dachowy Urban Loader – o zmiennej pojemności 300-500l 7711578086              3 299 zł -

Kufer dachowy - 380l 7711575524              1 849 zł -

Kufer dachowy - 480l 7711575525              1 849 zł -

Kufer dachowy - 630l 7711575526              2 099 zł -

Ładowarka indukcyjna do smartfonów z technologią Qi 7711575613                  340 zł 0,8

Przenośny uchwyt na smartfona - mocowany na wentylacji  - na magnes 7711784774                    89 zł -

Zestaw głośników Focal Music Drive 2.0 (2 głośnika na przód lub tył) 7711575880                  329 zł 0,5

Zestaw głośników Focal Music Drive 4.0 (2 głośniki wysokotonowe, 2 przednie lub tylne) 7711578132                  899 zł 1,0

Zestaw głośników Focal Music Premium 6.1 (2 głośniki wysokotonowe, 2 przednie, 2 tylne, 1 subwoofer) 7711579537              2 659 zł 2,8

Alarm 8201579504              1 190 zł 1,0

Moduł do automatycznie składanych lusterek 7711780552                  269 zł 1,0

Czujniki parkowania - przód 8201537464                  719 zł 2,4

Kamera cofania 8201672575              1 190 zł 2,0

Czujniki parkowania - tył 8201537455                  719 zł 1,5

Nosidełko dla dzieci Babysafe plus 7711427434                  799 zł -

Podstawka na nosidełko dziecięcy 7711427427                  799 zł -

Fotelik dziecięcy Isofix Duoplus 7711423381              1 299 zł -

Fotelik dziecięcy Isofix Kidfix 7711422951                  899 zł -

Fotelik dziecięcy Kidplus 7711423382                  709 zł -

Łańcuchy śniegowe Premium Grip - Rozmiar 100 - R16 & R19 7711780258              1 359 zł -

Łańcuchy śniegowe Standard - 7mm - Rozmiar 102 - R16 & R17 7711578482                  499 zł -

Łańcuchy śniegowe Standard - 9mm - Rozmiar 104 - R16, R17 & R19 7711578473                  329 zł -

Opaski śniegowe - Rozmiar 83 - R16, R17 & R19 7711578655                  289 zł -

Zestaw bezpieczeństwa (kamizelka, trójkąt, apteczka) 7711780759                    69 zł -

Gaśnica 1 kg z manometrem 7711419386                    59 zł -

Zestaw mocujący do gaśnicy 8201589720                  109 zł 0,6

MULTIMEDIA

BEZPIECZEŃSTWO

Poprzeczki i 

bagażniki 

Telefon

Audio i video

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do wglądu. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego

ulepszania swoich produktów Renault Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji oraz cen przedstawionych akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy

Renault Sp. z o.o. będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu 

seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania 

najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault Sp. z o.o. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych.
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