
Renault KOLEOS
Accesorii

Noul 



Ai grijă de tine!

Simplifică-ți viața de zi cu zi, profită din 
plin de orice moment și bucură-te de 
liniștea completă.
Accesoriile Renault sunt special 
concepute pentru modelul KOLEOS, 
pentru o experiență unică de condus, 
în fiecare zi. Moderne si versatile, 
asigură o mai mare siguranță la 
condus. Ele îți fac viața mai ușoară și 
sunt concepute pentru a fi 
personalizate. Pregătește-te pentru 
experiențe senzaționale.



3

CUPRINS

p.6
p.8
p.9

p.12
p.13
p.14
p.14
p.16

p.20
p.22
p.23

p.26
p.26
p.27

Design impunator
Jante

Exterior  
Interior

Protecție zilnică 
Protecția caroseriei

Panorama 
Experiența la interior
Portbagajul
Covorașe

Transportă eficient
Tractare
Depozitare 
exterioară 
Telefon

Experiența multimedia
Telefon

Video  
Audio

Fără griji
Supraveghere și protecție

Asistența la condus
Siguranța 
copiilor
Lanțuri

p.30
p.30
p.31

p.31

Lista completă de accesorii p.34

01

03

02

04

05





01 Design
impunător
Personalizează-ti mașina pentru un 
look dinamic și original. Ea îți 
dezvăluie adevărata personalitate. 
KOLEOS poate deveni vehiculul care 
se potrivește stilului tău. 
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Design impunător

03 0401 02

Jante

Afirmă-ți personalitatea cu 
gama exclusivă de jante 
Renault. Pentru un aspect 
indrăzneț și siguranță fără
compromisuri. 

01 17”, model Esqis

Culoare: gri diamantat.
Cauciuc: 225/65 R17102H.

40 30 040 69R (Janta)

40 31 507 09R (capac)

02 18”, model Argonaute

Culoare: gri diamantat si gri erbé bi-ton.

Cauciuc: 225/60 R18100H.

40 30 073 71R (janta)

40 31 507 09R (capac)

03 18”, model Taranis

Culoare: gri diamantat. 

Cauciuc: 403006399R.

40 30 063 99R

04 19”, model Cusco

Culoare: negru mat cu efect diamantat

Cauciuc::8201452099.

82 01 452 099
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05 0706

05 19”, model Initiale Paris 
Culoare: argintiu cu efect diamantat.

Cauciuc: 403002877R.

40 30 028 77R

06 19”, model Jaipur

Culoare: argintiu cu efect diamantat.  

Cauciuc: 225/55 R1999V.

82 01 539 754 (janta cu capac)

07 19”, model Proteus

Colour: gri argintiu si gri erbe bi-ton. 

Cauciuc: 225/55 R1999V.

40 30 003 82R (janta)

40 31 507 09R (capac)
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Exterior

01 Praguri 
laterale

Îndrăzneşte să fii diferit! 
Îndrăzneşte să încerci aventura! 
Pragurile laterale sunt accesorii 
care facilitează accesul în vehicul şi 
la plafonul acestuia. De asemenea, 
protejează caroseria împotriva 
micilor impacturi zilnice. Pachetul 
conţine 2 tpraguri laterale pentru 
partea dreaptă şi stângă.

82 01 699 226

02 Pachetul 
Sport

Ideal pentru îmbunătățirea aspectului 
sportiv al vehiculului. Pachetul include 
un panou pentru bara de protecție din 
față, panouri laterale stânga și dreapta, 
difuzor spate, rame pentru lămpile de 
ceață și accesorii pentru oglinzile 
laterale. Finisajele sunt cromate.

82 01 707 106 (bara faţă)

82 01 699 251 (bara anterioara)

01

02 02 02

Design impunător
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Interior

01

0302

01 Praguri luminate Renault

Eleganță și stil de fiecare dată când deschizi uşile. 
Luminarea albă cu temporizator din praguri atrage 
atenția în timpul zilei și în timpul nopții. Finisajul lor 
din oțel inoxidabil cu sigla Renault protejează și ușile 
vehiculului. Set de patru praguri (față și spate).

82 01 665 635

02 Praguri KOLEOS

Protejează şi personalizează-ţi într-un mod 
elegant ușile autovehiculului. Finisajul din 
aluminiu cu textul KOLEOS adaugă o notă 
exclusivă pragurilor. Set de patru praguri (față și 
spate).

82 01 665 638

03 Praguri KOLEOS - spate

Exprimă originalitatea vehiculului adăugând 
acest finisaj negru la pragurile ușii. Set de patru 
praguri (față și spate).

82 01 688 974
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02 Protecție zilnică

Începe aventura aşa cum vrei tu. Accesoriile 
Renault sunt atractive, funcţionale şi se 
potrivesc perfect cu maşina ta. Plăcerea 
condusului are acum noi standarde, mulţumită 
noului KOLEOS! 
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01

Protecție zilnică

Protecția 
caroseriei

01 Glisiere protecție noroi
Glisiere discrete, funcționale, protejează 
partea inferioară a maşinii de noroi și pietriș. 
Conduci fără frică!
Set de două glisiere (faţă şi spate).

82 01 665 625 (faţă)

82 01 665 626 (spate)

02 Ramă de portbagaj – oţel 
inoxidabil

Acoperă și protejează bara din spate, fiind un 
accesoriu estetic și accesibil. Fabricat din oțel 
inoxidabil lustruit și gravat, adaugă o notă 
fină spatelui vehiculului.

82 01 665 650

02
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03

01

Panorama

01 Deflectoare aer - faţă

Conduci în confort total, cu ferestrele parțial 
deschise, evitând turbulențele de aer. Dispersive, 
făcute pe măsură și rezistente, deflectoarele sunt 
proiectate să reziste la rolele de spălare a 
autovehiculelor și la condițiile meteo nefavorabile. 
Set de 6 deflectoare (faţă şi spate). Disponibile şi cu 
finisaj cromat.

82 01 666 921

02 Parasolare

Aceste accesorii de protecţie îmbunătăţesc călătoriile 
şi vă apără de razele soarelui. Sunt uşor de instalat şi 
dezinstalat.
Pachetul include 2 sau 5 parasolare pentru uşile 
din spate sau pentru toate geamurile laterale şi 
lunetă.

82 01 707 760 (pachet complet)

82 01 707 758 (pachet geamuri spate)

03 Geamuri fumurii - spate

Oferă-ţi mai mult confort, siguranță și stil! Aceste filme 
fumurii te protejează de ochii curioși și de soare. Ajută 
la păstrarea temperaturii optime în spate şi la 
protecţia culorilor din interior. Întăresc ferestrele, 
împiedicându-le să se sfărâme și să se blocheze. Set de 
cinci filme perfect adaptate pentru geamurile laterale 
față/spate și lunetă.

82 01 683 320

02
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Protecție zilnică

03 04

Portbagaj

03 Căptuşeală protectoare

Ideală pentru transportul cu ușurință al unei game 
de produse, în special al articolelor care se pot 
împrăştia. Căptușeala protejează covorul original și 
se adaptează la toate configurațiile de încărcare. 
Practică, materialul semi-rigid și marginea 
superioară ușurează instalarea și curățarea. 82 01
665 647

04 Plase pentru depozitare
Perfecte pentru aranjarea interiorului portbagajului. 
Croite pe dimensiuni prestabilite, plasele pot 
depozita recipiente atunci cand pornesti la drum. 
Disponibile în forme verticale şi orizontale.

77 11 422 533 (orizontal)

82 01 568 849(vertical)

01 02

Experiența 
la interior

01 Umeraș de crom
Foarte util pentru susţinerea hainelor în spatele 
scaunului din față. Ușor de instalat şi dezinstalat, 
devine repede un accesoriu esențial de zi cu zi. 
Finisajul cromat îl face elegant și atractiv.

77 11 578 137

02 Pachetul pentru fumători

Esenţial pentru a menține vehiculul curat. 
Include o scrumieră și o brichetă.

82 01 375 535
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05 Grilă de separare

Separă eficient portbagajul de compartimentul 
pasagerilor.
Practică atunci când transporți animale sau 
alte lucruri în portbagaj.

82 01 665 634

06 Organizator portbagaj

Împarte portbagajul vehiculului în secțiuni 
pentru a facilita organizarea și protecţia 
obiectelor în timpul călătoriilor. Ușor de 
instalat şi dezinstalat. Se adaptează la 
obiecte de diferite dimensiuni datorită 
separatorului și curelei sale care alunecă pe 
șine.

82 01 669 725

07 Protecţie modulară-
EasyFlex

Esențială pentru protejarea portbagajului
vehiculului și pentru transportul
obiectelor voluminoase care se pot
împrăștia. Se pliază și se desfășoară
foarte ușor, adaptându-se poziției
scaunelor din spate. Odată complet
desfăcută, acoperă întregul spațiu de
încărcare. Versatilă și practică, pentru uz
zilnic și pentru activități de agrement.

82 01 668 621

07

0706

05
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02 03

01

04

Covoraşe

Adăugă o protecție suplimentară pentru vehiculul tău. Fiind 
personalizate Koleos, ele garantează cel mai înalt nivel de calitate, 
siguranță și durabilitate. Covorașele se fixează rapid datorită clemelor 
de siguranță. Fiecare pachet conține 4 covorașe, asigurând o protecție 
optimă a podelei compartimentului pentru pasageri. Iar pentru a vă 
proteja încălțămintea de-a lungul distanței lungi, optați pentru 
covorașul reversibil.

01 Covoraşe reversibile

Fiind produse de calitate superioară, ușor 
de întreținut și practice, vor deveni 
esențiale în fiecare zi. Reversibile, din 
material textil sau cauciuc, sunt potrivite 
pentru orice tip de utilizare.

82 01 665 646

Protecţie zilnică

02 Covoraşe textile premium

Bucură-te de calitatea materialelor de ultimă 
generație.Covoraşe premium cu finisaj și broderie 
albă.

82 01 679 939 (VS)

82 01 679 935 (VD)

03 Covoraşe din cauciuc cu 
marginile ridicate

Rezistente la apă și ușor de întreținut, ele
protejează complet podeaua compartimentului
pentru pasageri.

82 01 665 641 (VS)

82 01 676 313 (VD)

04 Covoraşe Initiale Paris Ediţie 

exclusivistă, cu finisaje Initiale Paris

82 01 679 940
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03 Transportă 
eficient

Trăiește-ţi pasiunile la maxim! Ușor de 
instalat și ușor de utilizat, accesoriile 
pentru KOLEOS îndeplinesc toate cerințele 
avansate de siguranță. Ele sunt la fel de 
simple pe cât sunt de ingenioase. Cu 
Renault, poţi lua orice doreşti, oriunde 
doreşti și călătoreşti în libertate totală.
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01 02

Transportă eficient

Remorcare

01 Bară de remorcare detașabilă

Este esențială pentru remorcarea sau transportul echipamentelor în condiții 
de siguranță completă - de ex. suport pentru biciclete, remorcă, barcă, rulote 
sau echipamente profesionale. Echipamente oficiale Renault - pentru o 
compatibilitate perfectă cu autovehiculul tău. Datorită articulației cu bilă care 
poate fi ușor îndepărtată, aspectul estetic al autovehiculului este menținut 
perfect. Este recomandată pentru utilizare frecventă. Pachetul conține un set 
complet de bare de remorcare (element transversal, kit de atașare cu 
articulație detașabilă) și un fascicul de cabluri.

82 01 663 737 (element transversal, kit de atașare )

82 01 666 347 (13 pini)

82 01 667 175 (7 pini)

02 Suport pentru biciclete pe bara de 
tractare

Indiferent dacă eşti singur sau cu mai mulți pasageri în mașină, poţi lua 
bicicletele peste tot, rapid, simplu și în siguranță! Suportul poate fi rapid 
montat pe bara de remorcare în cel mai practic mod. Poate transporta până 
la 3 biciclete. Pliabil și înclinabil, întotdeauna lasă acces către portbagaj chiar 
și atunci când bicicletele sunt instalate pe suportul pentru biciclete. Mai 
multe modele disponibile în lista completă a suporturilor de biciclete de la 
pagina 34.
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03 Bară de remorcare retractabilă 
electrică

Beneficiezi de un sistem de tractare care este gata în 
câteva secunde, nu necesită unelte sau efort pentru 
remorcarea sau transportul echipamentului. Se 
activează automat utilizând comenzile din portbagaj. 
Când nu este folosit, echipamentul se retractează sub 
bară, devine invizibil și protejează designul vehiculului. 
Echipament oficial Renault, pentru o compatibilitate 
perfectă cu KOLEOS.

82 01 692 455

0303
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Transportă eficient

Depozitare exterioară

01 Bare de suport QuickFix pe bare 
longitudinale de aluminiu

Sistemul inovator QuickFix inovator face instalarea rapidă și 

ușoară, nefiind nevoie de unelte. Ideale pentru transportul unui 

suport de biciclete, a unui suport de schi sau al unei cutii de 

acoperiș, care mărește capacitatea de încărcare a vehiculului.

Acest echipament oficial Renault îndeplinește cerințele avansate 

de siguranță și rezistență. Set de două bare cu sistem antifurt.

82 01 622 100

02 Cutie aerodinamică

Crește-ți volumul de încărcare al vehiculului și călătoreşte fără 
compromisuri! Practică, robustă și atrăgătoare din punct de vedere 
estetic - are toate calitățile de care e nevoie. Securizată cu o încuietoare 
pentru vă proteja interiorul. Culoare: negru lucios. 

77 11 575 526 (630 l)

77 11 575 525 (480 l)

77 11 575 524 (380 l)

03 Suport ski

Oricare ar fi traseul și echipamentul, poţi să transporți snowboardurile și 
schiurile în condiții de siguranță pe acoperișul vehiculului. Ușor de instalat, 
încărcat și descărcat, în orice condiții. Mai multe modele disponibile.

77 11 420 779 (6 perechi de skiuri/ 4 snowboarduri)
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04 Experiențe multimedia

Experimentează mai multe senzații la 
bordul maşinii, cu soluții multimedia 
eficace, care transformă fiecare călătorie 
într-o experiență intensă.
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Experienţe multimedia
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02

Telefon
01 Suport magnetic pentru 

smartphone, montabil pe 
aerisire
Utilizezi telefonul în siguranță în timp ce 

conduci. Mic și discret, suportul pentru 

smartphone este integrat cu designul 

vehiculului. Un dispozitiv magnetic care 

permite să ataşezi cu ușurință telefonul la 

orificiile de ventilație ale vehiculului. Suportul 

poate fi ușor îndepărtat pentru transferul de 

un alt vehicul.

.

77 11 784 774

Video

02 DVD player
Nextbase Dual Cinema
Pentru o plimbare plăcută, echipează-ţi vehiculul cu un 
DVD player mobil. Cu ecrane independente de 10,1 ", 
pasagerii din spate vor putea viziona videoclipurile 
preferate pe parcursul călătoriei. Pentru o utilizare mai 
ușoară, acesta include un conector pentru a duplica 
conținutul. Are un sistem de montare ușor şi intuitiv 77
11 783 362

03 Nextbase 10” tablet
Face călătoria mai ușoară și permite pasagerilor 

din spate să vizualizeze confortabil conținutul 

multimedia pe un ecran mare de 10”. Dispozitivul 

de absorbție a șocurilor o face rapid și ușor de 

instalat.

77 11 783 363

04 Nextbase tabletholder

Divertisment în timpul călătoriilor lungi. Ușor de 
atașat la tetiere, permite pasagerilor din spate să 
vizualizeze conținutul video pe tableta cu touch. 
Poate fi incărcat utilizând portul USB 2.0. 

77 11 783 364

01

03-04



27

Audio

01 Focal Music Premium 6.1.  
speaker pack

Fidelitate premium a sunetului, în tot habitaclul 
mașinii. Acest pachet este standard pentru 
sistemele audio de la bord. Detalii, claritate și 
putere ... te bucuri de muzică la drum! Pachetul 
conține 6 difuzoare (2 difuzoare, 2 difuzoare în 
față, 2 difuzoare din spate), un subwoofer și o 
telecomandă.

77 11 579 537

01





05 Fără griji
Călătoreşte oriunde, fără griji. Ușor 
de folosit, accesoriile proiectate 
special de Renault pentru KOLEOS
asigură liniștea în orice situație.
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Fără griji

01

03

Supraveghere şi 
protecţie

01 Alarma

Este esențială pentru securitate și liniște, 
reducând în mod eficient încercările de a fura 
vehiculul sau obiectele din habitaclu.Cu protecția 
perimetrică și volumetrică, detectează toate 
încercările de deschidere, intrare și mișcări în 
zona de încărcare.

82 01 646 306

Asistenţă la 
condus

02 Asistenţă la parcare

Esențială pentru liniștea în timpul călătoriei. 
Folosind cei patru senzori complet integrați, 
sistemul detectează orice obstacol în fața sau în 
spatele vehiculului. Avertizarea sonoră pentru 
riscurile de coliziune poate fi dezactivată.

82 01 537 464 (faţă)

82 01 537 455 (spate)

03 Camera de marşarier

Manevrele fine devin mai lipsite de griji. În 
marşarier, consulți zona din spatele vehiculului 
direct pe ecranul de navigare. Liniile de ghidare, 
suprapuse pe imagine, îţi permit să evaluezi 
distanța față de obstacole și să anticipezi 
traiectoria.

82 01 653 722

02
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02 01

Siguranţa copiilor

01 Scaun copii Isofix Duoplus
Asigură o siguranță și o protecție optimă pentru copiii cu vârste între 9 luni și 4 ani. 
Foarte confortabil, se poate înclina în 3 poziții, inclusiv una pentru somn. Se montează cu 
sistem Isofix.

77 11 423 381

Lanţuri

02 Lanţuri de zăpadă Premium Grip

Echipează-ţi mașina cu lanțuri de iarnă, astfel încât să poţi conduce cu 

ușurință pe zăpadă. Ele asigură o siguranță maximă și îmbunătățesc 

aderenţa în cele mai dificile condiții de iarnă (zăpadă și gheață). Se 

instalează rapid și ușor. Nu există riscul de zgâriere a jantei roții. 

Disponibile în diferite dimensiuni. Set de două lanțuri.

77 11 780 261 (mărimi R17, R18 şi R19)
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* Gata de a fi personalizat în culoarea pe care o alegi.

Lista completă de accesorii

DESIGN

Jante
403004069R Esqis 17” - janta aliaj - gri argintiu Pagina 6

403007371R Argonaute 18” - janta aliaj - gri argintiu si Gri Erbe bi-ton Pagina 6

403006399R Taranis 18” - janta aliaj - gri argintiu Pagina 6

8201452099 Cusco 19” - janta aliaj - negru mat cu efect diamantat Pagina 6

8201539754 Jaipur 19” - janta aliaj - argintiu inchis cu efect diamantat Pagina 7

403000382R Proteus 19” - janta aliaj - gri argintiu si Gri Erbe bi-ton Pagina 7

403002877R Initiale Paris 19” - janta aliaj - argintiu inchis cu efect diamantat Pagina 7

8201130909 Anti-theft system - - janta aliajs - 4 bolts -

403150709R Capac Renault– gri inchis cromat -

403155931R Capac Renault– Gri Erbe -

403152085R Capac Renault– negru cromat -

403154214R Capac Renault– negru stralucitor -

Exterior
8201699226 Praguri laterale (left siright) Pagina 8

8201707106 Pachetul SPORT - fata Pagina 8

8201699251 Pachetul SPORT - spate Pagina 8

Interior
8201665635 Praguri luminate - Renault – Fata si spate- Otel inoxidabil* Pagina 9

8201665638 Praguri - KOLEOS – Fata si spate - Aluminiu Pagina 9

8201688974 Praguri - KOLEOS– Fata - Spate Pagina 9

CONFORT SIPROTECȚIE

Protectia caroseriei
8201212479 Glisiere spate sau fata -

8201665626 Glisiere premium - Spate Pagina 12

8201665625 Stylishmudguards- Faţă Pagina 12

8201665650 Ramă portbagaj – oţel inoxidabil Pagina 12

7711574925 Cutie curăţenie (3 produse curăţat, 1 produs finisare şi 2 lavete din microfibră) -

Panoramă
8201666921 Deflectoare aer - faţă – acrilic deschis -

8201683320 Filme protecţie - spate -

8201683311 Filme protecţie - faţă Pagina 13

8201683320 Fiilme fumurii - spate Pagina 13

8201707760 Parasolar – pachet full Pagina 13

8201707758 Parasolar – pachet geamuri spate -

Experienţa la interior
7711578137 Umeraş Pagina 14

8201375535 Kit fumător (scrumieră şi brichetă) Pagina 14

Portbagaj 
8201665647 Căptuşeală portbagaj Pagina 14

7711422533 Plasă depozitare – Orizontală Pagina 14

8201568849 Plasă depozitare –Verticală Pagina 14

8201669725 Organizator portbagaj Pagina 15

8201665634 Grilă separare Pagina 15

8201668621 Protecţie modulară – EasyFlex Pagina 15

Covoraşe 
8201665641 Covoraş cauciuc - margini ridicate - Set de 4 - volan pe stânga Pagina 16

8201676313 Covoraş cauciuc - margini ridicate - Set de 4 - volan pe dreapta Pagina 16

8201679939 Covoraş textil - Premium- Set de 4 - volan pe stânga Pagina 16

8201679935 Covoraş textil - Premium - set de 4 - volan pe dreapta Pagina 16

8201679940 Covoraş textil - Initiale Paris - set de 4 - volan pe stânga Pagina 16

8201665646 Covoraş reversibil Pagina 16

TRANSPORT

Remorcare
7711785159 Pachet bara remorcare - 13 pini Pagina 20

7711785158 Pachet bara remorcare - 7 pini Pagina 20

8201663737 Bară remorcare – element transversal si şi kit de ataşare -

8201667175 Bară remorcare –cabluri remorcare - 7 pini -

8201666347 Bară remorcare – cabluri remorcare - 13 pini -

8201692455 Pachet bară remorcare electrică Pagina 21

8201700146 Bară remorcare electrică - 13 pini -

7711226912 Adaptor cabluri bară remorcare (13/7 pini) -

7711226911 Adaptor cabluri bară remorcare (7/13 pini) -

7711780884 Suport bicicletă pe cui - 2 biciclete -

7711780885 Suport bicicletă pe cui - 3 biciclete -

7711780886 Suport bicicletă pe cui – Extensie pentru 3 + 1 biciclete -

7711577333 Suport electric bicicletă pe cui Europower 915 - 2 biciclete -

Depozitare exterioară
8201622100

Bare de suport QuickFix pe  bare longitudinale de aluminiu
Pagina 22

7711578086 Cutie aerodinamică modulară - Urban Loader -300-500 L – Gri -

7711575524 Cutie aerodinamică rigidă - Renault - 380 L – Negru strălucitor Pagina 22

7711575525 Cutie aerodinamică rigidă - Renault - 480 L – Negru strălucitor Pagina 22

7711575526 Cutie aerodinamică rigidă - Renault - 630 L – Negru strălucitor Pagina 22

7711577325 Suport biciclete pe bare- Proride 80 - 1 bicicletă -

7711420778 Suport ski - 4 perechi skiuri – 2 snowboarduri Pagina 22

7711420779 Suport ski – 6 perechi skiuri – 4 snowboarduri Pagina 22

7711420780 Suport skiuri - THULE Xtender- 6 perechi skiuri -
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MULTIMEDIA

Telefon
7711784774 Suport magnetic  portabil smartphone – montabil pe aerisire Pagina 26

8201709057 Încărcător cu inducţie -

Video
7711783362 DVD Player Nextbase Dual Cinema Pagina 26

7711783363 Tabletă Nextbase10” Pagina 26

7711783364 Suport tabletă Nextbase Pagina 26

Audio
7711579537 Pachet difuzoare Focal Music Premium 6.1 (Pachet Live + Pachet Drive + subwoofer) Pagina 27

7711575880 Pachet difuzoare Focal Music Drive -

7711578132 Pachet difuzoare Focal Music Live -

SIGURANŢĂ

Siguranţă şi supraveghere
8201646306 Alarmă – Sistem protecţie volumetric şi perimetric Pagina 30

Asistenţă la conducere
8201537464 Senzori parcare - faţă Pagina 30

8201537455 Senzori parcare-spate Pagina 30

8201653722 Cameră marşarier cu proiecţie pe R-Link display Pagina 30

Protecţie copii
7711427434 Scaun copii - Babysafe Plus - Grupa 0+ -

7711423381 Scaun copii - Isofix Duoplus - Grupa 1 Pagina 31

7711427427 Scaun copii cu isofix Babysafe Plus -

7711422951 Scaun copii Isofix Kidfix - Grupa 2-3 -

7711423382 Scaun copii Kidplus - Grupa 2-3 -

Lanţuri
7711780261 Lanţuri zăpadă Premium Grip - mărimi R17, R18 si R19 Pagina 31

7711783374 Lanţuri zăpadă - Stasiard - 12 mm - Size R17 -

7711783375 Lanţuri zăpadă – Stasiard - 12 mm - Size R18 -

7711783376 Lanţuri zăpadi - Stasiard- 12 mm - Size R19 -

Toate accesoriile Renault sunt acoperite de garantie timp de 1 an de zile.
Contactează cel mai apropiat dealer Renault pentru a le include in planul de finanțare.
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Au fost luate toate măsurile de precauție pentru a asigura că această publicație este exactă și actualizată atunci când este tipărită. Acest document a fost creat folosind modele de pre-producție și
prototipuri. În conformitate cu politica sa de îmbunătățire continuă a produselor, Renault își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, vehiculele și accesoriile descrise și prezentate în orice moment.
Dealerii Renault sunt informați cu privire la astfel de modificări cât mai repede posibil. În funcție de țara de vânzare, anumite versiuni pot diferi și anumite echipamente pot fi indisponibile (ca standard, ca
opțiune sau ca accesoriu). Contactați cel mai apropiat distribuitor pentru cele mai recente informații. Din motive de imprimare tehnică, culorile prezentate în acest document pot să difere ușor de cele ale
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