
Renault KOLEOS
Originálne príslušenstvo

Nový



Dávajte dobrý
pozor!

Zjednodušte si život, vezmite

si z toho vášho to najlepšie

a užívajte si každý okamih.

Originálne príslušenstvo Renault,

vytvorené špeciálne pre vaše

vozidlo, urobí z každodennej jazdy

jedinečný zážitok.

Viac inovácií, viac bezpečnosti,

viac jednoduchosti, uľahčí vám

život a je k vašim službám.

Pripravte sa na neopakovateľný

zážitok
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01 Odvážny
dizajn

Prispôsobte si svoje vozidlo podľa 
vašich prianí a predstáv. Váš Renault 
KOLEOS odhalí pravú tvár a vy 
získate originálne vozidlo podľa vášho 
štýlu a chuti.
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Odvážny dizajn

03 0401 02

Disky kolies

Podporte osobitosť vášho 
vozidla s exkluzívnym 
radom originálnych 
hliníkových diskov 
Renault.

01 Disk z ľahkej zliatiny 
Esqis 17”

Farba: strieborno sivá.

40 30 040 69R (disk)

40 31 507 09R (stredová krytka)

02 Disk z ľahkej zliatiny 
Argonaute 18”

Farba: dvojfarebná – sivá, strieborná.  
40 30 073 71R (disk)

40 31 507 09R (stredová krytka)

03 Disk z ľahkej zliatiny 
Taranis 18”

Farba: strieborno sivá.

40 30 063 99R

04 Disk z ľahkej zliatiny 
Cusco 19”

Farba: čierna matná

82 01 452 099
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05 0706

05 Disk z ľahkej zliatiny 
Initiale Paris 19”

Farba: tmavo strieborná.  

40 30 028 77R

06 Disk z ľahkej zliatiny 
Jaipur 19”

Farba: tmavo strieborná.  

82 01 539 754 (disk a stredová krytka)

07 Disk z ľahkej zliatiny 
Proteus 19”

Farba: dvojfarebný – sivý, strieborný.  

40 30 003 82R (disk)

40 31 507 09R (stredová krytka)
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Exteriér

01 Bočné nášľapy

Odvážte sa byť odlišní. Rafinované 
príslušenstvo, ktoré vám umožní lepší 
prístup do vozidla a na jeho strechu. 
Zároveň chráni karosériu vozidla pred 
drobnými odreninami. Dodávané po 2 
kusoch - ľavý a pravý.

82 01 699 226

02 Športový paket

Ideálne pre zvýraznenie športového vzhľadu 
vášho vozidla. Paket obsahuje predný 
spojler, zadný difúzor, pravý a ľavý bočný 
panel, styling hmloviek, styling spätných 
zrkadiel. Úprava: chróm.

82 01 699 230 (predná časť)

82 01 699 251 (zadná časť)

01

02 02 02

Odvážny dizajn
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Interiér

01

0302

01 Vnútorné osvetlené prahy dverí 
Renault

Elegancia a moderný dizajn pri každom otvorení dverí. 
Osvetlené prahy dverí upútajú pozornosť vo dne aj v 
noci. Povrchová úprava z ušľachtilej ocele a logo 
Renault. Dodávané po 4 kusoch - pre predné aj zadné 
dvere.

82 01 665 635

02 Vnútorné prahy dverí KOLEOS

Štýlové prahy dverí s logom KOLEOS. Chránia 
vaše vozidlo s eleganciou a štýlom. Povrchová 
úprava z ušľachtilej ocele. Dodávané po 4 kusoch 
- pre predné aj zadné dvere. 

82 01 665 638

03 Vnútorné prahy dverí KOLEOS 
- čierne

Elegantné čierne prahy dverí s logom KOLEOS. 
Dodávané po 2 kusoch pre predné dvere. 

82 01 688 974
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02 Komfort
a ochrana

Ponuka na mieru vytvorených ochranných a 
komfortných prvkov s bezkonkurenčnou 
životnosťou. Prvky pre ochranu a komfort 
Renault sú rovnako estetické ako funkčné a 
skvelo zapadnú do vášho vozidla. 
Cestovanie s vašim vozidlom Renault 
KOLEOS nebolo nikdy tak pohodlné a 
pokojné!
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Komfort a ochrana

Ochrana 
karosérie

01 Štýlové zásterky

Efektívne ochránia spodnú časť 
vozidla pred striekajúcou vodou, 
blatom a štrkom. Dodávané po 2 
kusoch (ľavá a pravá). K dispozícii pre 
predné aj pre zadné kolesá.

82 01 665 625 (predné)

82 01 665 626 (zadné)

02 Ochrana hrany 
batožinového priestoru

Chráni nárazník pri nakladaní batožiny. 
Leštená nehrdzavejúca oceľ s reliéfnymi 
výstupkami prináša dotyk originálneho 
dizajnu pre zadnú časť vášho vozidla.

82 01 665 650

02
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01

Okná

01 Vzduchové deflektory - predné

Umožnia komfortnejšiu jazdu. Zabránia prievanu a 
vzduchovým turbulenciám vo vnútri vozidla. Precízny 
dizajn priamo pre váš KOLEOS. Odolajú všetkým 
výkyvom počasia. Dodávané po 2 kusoch (pravý a 
ľavý). Dostupné tiež v chrómovanej úprave.

82 01 666 921

02 Slnečné clony

Ultra odolné. Jednoduchá montáž aj demontáž. 
Zaisťujú optimálnu ochranu proti UV žiareniu. 
Súprava obsahuje 2 alebo 5 slnečných clôn pre zadné 
bočné okná, alebo pre všetky zadné okná (vrátane 
skla 5. dverí).

82 01 707 760 (kompletný balík)

82 01 707 758 (zadné bočné okná)

02
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Komfort a ochrana

03 04

Organizácia 
batožinového 
priestoru

03 Vaňa batožinového
priestoru

Perfektne sedí v batožinovom priestore. 
Ideálne na prepravu znečistených 
predmetov. Praktická inštalácia aj 
údržba. Jednoduché čistenie. Vyrobené 
z polotuhého materiálu.

82 01 665 647

04 Siete batožinového 
priestoru

Umožňujú fixáciu predmetov počas 
jazdy. Prispôsobiteľné veľkosti vozidla. 
Prevedenie horizontálne alebo vertikálne.

77 11 422 533 (horizontálna)

82 01 568 849 (vertikálna)

01 02

Pohodlie na 
cestách

01 Vešiak na opierku hlavy

Vešiak určený na zadnú stranu hlavovej opierky.               
Vo veľmi kvalitnom chrómovanom prevedení. 
Slúži na jednoduché zavesenie oblečenia počas 
cesty.

77 11 578 137

02 Fajčiarsky paket

Príslušenstvo pre udržanie poriadku vo vnútri 

vozidla. Obsahuje popolník a zapaľovač.

82 01 375 535
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05 Deliaca mreža batožinového 
priestoru

Umožňuje oddelenie batožinového priestoru od 
kabíny. Ideálne pre prepravu vášho domáceho 
miláčika.

82 01 665 634

06 Organizér batožinového 
priestoru

Systém pre rozčlenenie batožinového 
priestoru a lepšiu organizáciu uloženého 
nákladu. Rýchly a jednoduchý na inštaláciu. 
Pomáha udržiavať poriadok počas cesty. 
Systém sa skladá z koľajníc, teleskopického 
oddeľovača.

82 01 669 725
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07 Ochrana 
batožinového priestoru 
EasyFlex

Protišmyková a vodeodolná. 
Nepostrádateľný pomocník na ochranu pred 
rôznymi druhmi znečistenia. Perfektne padne 
a chráni povrch aj boky batožinového 
priestoru. Jednoduché zloženie a rozloženie 
na prispôsobenie sa zadným sedadlám.

82 01 668 621



02 03

01

04

Koberce

Dodajte svojmu vozidlu dodatočnú ochranu. Koberce Renault 
skvele padnú do vášho auta vďaka dvom bezpečnostným klipom. 
Všetky koberce Renault podliehajú prísnemu testovaniu, ktoré 
zaručuje najvyššiu kvalitu, bezpečnosť a trvácnosť. Jedno balenie 
obsahuje 4 koberce, ktoré zabezpečia potrebnú ochranu podlahy 
vozidla. V ponuke nájdete aj praktický obojstranný koberec 
batožinového priestoru.

01 Obojstranný koberec 
batožinového priestoru

Presne strihaný koberec. Obojstranný -
textilný / gumový. Prispôsobí sa 
prepravovaným objektom a ochráni 
batožinový priestor vášho vozidla.

82 01 665 646

Komfort a ochrana

02 Textilné koberce Premium

Perfektná ochrana podlahy vozidla. Na mieru 
strihané, jednoduché na inštaláciu i údržbu.
Prémiové koberce s bielym obšitím a 
výšivkou.

82 01 679 939

03 Gumové koberce

Zaistia perfektnú ochranu podlahy vozidla.
Špeciálne navrhnuté pre extrémne
namáhanie. Zvýšené okraje efektívne udržia
vaše vozidlo v čistote.

82 01 665 641

04 Textilné koberce 
Initiale Paris

Exkluzívna edícia kobercov. Doplní verziu

vozidla KOLEOS Initiale Paris.

82 01 679 940
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03 Prevážajte
viac a komfortnejšie

Užívajte si naplno svoje koníčky! Za 
každých okolností rýchle a jednoduché 
používanie. To je Renault príslušenstvo na 
prepravu, plne zaisťujúce bezpečnosť a 
vaše vysoké požiadavky.
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01 02

Prevážajte viac a komfortnejšie

Ťažné zariadenia

01 Ťažné zariadenie 
demontovateľné bez náradia

K bezpečnému ťahaniu alebo pripevneniu nosiča 
bicyklov, prívesu, lode, karavanu a ďalšieho 
profesionálneho vybavenia. Plne kompatibilný s 
vozidlom Renault. Demontovateľné bez náradia. 

82 01 663 737 (ťažné zariadenie)

82 01 666 347 (13-pin kabeláž)

82 01 667 175 (7-pin kabeláž)

02 Nosič bicyklov na ťažné 
zariadenie

Nosič až 3 bicyklov na ťažné zariadenie. Ľahko 
sklopný pre jednoduchý prístup do batožinového 
priestoru. K dispozícii vo viacerých prevedeniach.

Kompletný zoznam nosičov – strana 38.
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03 Výklopné ťažné zariadenie
- elektrické

Využite všetky výhody ťažného zariadenia, 
ktoré je pripravené behom pár sekúnd. 
Nepotrebujete žiadne náradie. Ťažné 
zariadenie je automaticky aktivované 
pomocou kontroliek umiestnených v 
batožinovom priestore. Keď nie je ťažné 
zariadenia aktivované, je schované pod 
karosériou a neruší tak dizajn vozidla.

82 01 692 455 – ťažné zariadenie

82 01 700 146 - kabeláž

0303
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Prevážajte viac a komfortnejšie

Strešné nosiče

01 Hliníkové strešné tyče 
QuickFix - na pozdĺžne
strešné lišty

Slúžia k upevneniu ďalších prepravných prvkov, 
ako nosič bicyklov, nosič lyží. Veľmi odolné 
a bezpečné. Rýchle na inštaláciu. Predávané 
v páre so zámkami.

82 01 622 100

02 Pevný strešný box Renault

Rozšíri úložné priestory vášho vozidla. Priestranný a 
praktický. Elegantný dizajn, prevedenie v lesklej čiernej 
farbe. Dostupný v troch veľkostiach.

77 11 575 526 (630 l)

77 11 575 525 (480 l)

77 11 575 524 (380 l)

03 Nosič lyží

Umožňuje prepravu všetkých typov lyží alebo 
snowboardov na strešných tyčiach.

77 11 420 779 (6 párov lyží / 4 snowboardy)
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04 Multimédiá

Užite si viac emócií na palube s 
multimediálnymi riešeniami, s ktorými 
sa každá vaša cesta stane 
nezabudnuteľným zážitkom.
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Multimédiá
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Mobilný telefón

01 Magnetický držiak telefónu -
otočný

Magnetický držiak je vyrobený z vysoko 
kvalitného hliníka a ABS. Silná magnetická 
priľnavosť umožňuje bez problémov otáčanie až 
o 360 ° a užívateľ si tak môže zvoliť ideálne 
natočenie svojho mobilného telefónu. Elastická 
konštrukcia a pevné uchytenie klipu do 
ventilačnej mriežky umožňuje výrobok využívať v 
akejkoľvek situácii. Tento výrobok je kompatibilný 
s akýmkoľvek mobilným telefónom.

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku držiakov 
mobilných telefónov.

02 Držiak telefónu - otočný

Teleskopické nastavenie držiaku sa ľahko 
prispôsobí rôznej šírke telefónu. Boky s 
protišmykovou úpravou ponúkajú bezpečnejšie 
uchytenie telefónu. Kužeľovitý klip spoločne s 
kĺbovým mechanizmom umožňuje pevné 
uchytenie vo ventilačnej mriežke automobilu a 
zároveň natočenie mobilného telefónu aj pre tých 
najnáročnejších užívateľov. Výrobok je vyrobený 
z vysoko kvalitného materiálu (ABS), ktorý je 
nielen príjemný na dotyk, ale aj odolný voči 
mechanickému poškriabaniu a nízkym aj 
vysokým teplotám.

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku držiakov 
mobilných telefónov.

Video

03 DVD prehrávač
Duo Cinema

2 monitory určené pre cestujúcich na zadných 
sedadlách. Hlavný monitor disponuje DVD 
prehrávačom, USB vstupom, HDMI vstupom a 
vysielačom pre IR slúchadlá, druhý monitor slúži len 
na zobrazovanie. Oba disponujú výstupom pre 
káblové slúchadlá.

77 11 662 443

04 Držiak na tablet

Slúži k uchyteniu tabletu s rozmermi 7 až 10 
palcov na zadnú časť hlavovej opierky.

77 11 574 991

01

01

02

04

03
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Audio

01 Sústava reproduktorov 
Focal Music Premium 4.0

Sústava 4 reproduktorov – 2 predné, 2 
zadné. Vysoká kvalita zvuku. Dôležitý prvok 
pre cestovanie plné zábavy.

77 11 578 132





05 Pokoj
v duši

Cestujte s absolútnym 
pokojom. Odolné, jednoduché 
na použitie a bezpečné za 
každých okolností, to je 
príslušenstvo Renault pre váš 
nový KOLEOS.
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Pokoj v duši

01

03

Bezpečnostné 
prvky

01Alarm

Znížte riziko krádeže vášho vozidla alebo jeho 
vybavenia. Tento alarm zaistí akýkoľvek 
pokus o vniknutie do vozidla.

82 01 646 306

Asistenti 
riadenia

02 Parkovací asistent

Bezpečná manipulácia s vašim vozidlom. 
Detekuje prekážky pred a za vozidlom a 
upozorňuje zvukovým signálom. K dispozícii 
predné aj zadné senzory.

82 01 537 464 (predné)

82 01 537 455 (zadné)

03 Parkovacia kamera

S manévrami pri parkovaní vám pomôže táto 
parkovacia kamera. Na obrazovke uvidíte 
vodiace linky, ktoré vám pomôžu odhadnúť 
vzdialenosť od prekážok.

82 01 653 722

02
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02 01

Bezpečnosť detí

01 Detská sedačka Duoplus Isofix

Zaisťuje najlepšiu ochranu a bezpečnosť dieťaťa od 9 mesiacov 
do 4 rokov. Zaistenie Isofix. Veľmi komfortná, vďaka možnosti 
nastavenia do 3 polôh, vrátane polohy na spánok.

77 11 423 381

Snehové reťaze

02 Snehové reťaze Grip

Špeciálne testované pre Renault. Garantujú maximálnu 
bezpečnosť a priľnavosť v extrémnych podmienkach (sneh a ľad). 
Rýchla a intuitívna inštalácia. Malé rozmery. 

77 11 780 261 (veľkosti R17, R18 a R19)
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06 Balíky
príslušenstva

Využite cenové zvýhodnenie 20 % 
v rámci akciovej ponuky balíkov 
príslušenstva. Zostavili sme ich tak, aby 
čo najlepšie vyhovovali vašim potrebám.
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01

Zloženie balíka: 
strešné tyče QuickFix, ochrana hrany 
batožinového priestoru, gumové koberce.

Balíky príslušenstva

02

Zloženie balíka: 
Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia vrátane 
kabeláže, gumové koberce, vaňa batožinového priestoru.
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* Pripravené pre lakovanie farbou podľa vášho výberu.

Kompletný zoznam príslušenstva

Organizácia batožinového priestoru
8201665647 Vaňa batožinového priestoru Strana 14

7711422533 Sieť batožinového priestoru – horizontálna Strana 14

8201568849 Sieť batožinového priestoru – vertikálna Strana 14

8201669725 Organizér batožinového priestoru Strana 15

8201665634 Deliaca mreža Strana 15

8201668621 Ochrana batožinového priestoru EasyFlex Strana 15

Koberce
8201665641 Gumové koberce so zvýšeným okrajom – 4 ks Strana 16

8201679939 Textilné koberce Premium – 4 ks Strana 16

8201679940 Textilné koberce Initiale Paris – 4 ks Strana 16

8201665646 Obojstranný koberec batožinového priestoru Strana 16

PREPRAVA

Ťažné zariadenia
8201663737 Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia -

8201667175 Kabeláž pre ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia - 7-pin -

8201666347 Kabeláž pre ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia - 13-pin -

8201692455 Výklopné ťažné zariadenie – elektrické Strana 21

8201700146 Kabeláž pre výklopné ťažné zariadenie -

7711226912 Adaptér 13/7 pin -

7711226911 Adaptér 7/13 pin -

7711780884 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin -

7711780885 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie – 3 bicykle – 13 pin -

7711780886 Rozšírenie nosiča bicyklov pre 4. bicykel (3+1) -

7711577333 Nosič elektrických bicyklov Europower 915 na ťažné zariadenie – pre 2 bicykle -

Nosiče
8201622100 Hliníkové strešné tyče QuickFix - na pozdĺžné strešné lišty Strana 22

7711578086 Nastaviteľný strešný box Urban Loader 300-500 l – sivý -

7711575524 Strešný box 380 l – čierny Strana 22

7711575525 Strešný box 480 l – čierny Strana 22

7711575526 Strešný box 630 l – čierny Strana 22

7711577325 Nosič bicyklov Proride 80 na strešné tyče – 1 bicykel -

7711420778 Nosič lyží 3 páry lyží / 2 snowboardy Strana 22

7711420779 Nosič lyží 6 párov lyží / 4 snowboardy Strana 22

7711420780 Posuvný nosič lyží 6 párov lyží / 4 snowboardy -

38

DIZAJN

Disky kolies
403004069R Disk z ľahkej zliatiny Esqis 17” - striebornosivý Strana 6

403007371R Disk z ľahkej zliatiny Argonaute 18” – dvojfarebný – sivý, strieborný Strana 6

403006399R Disk z ľahkej zliatiny Taranis 18”– striebornosivý Strana 6

8201452099 Disk z ľahkej zliatiny 19" Cusco – čierny matný Strana 6

8201539754 Disk z ľahkej zliatiny 19" Jaipur - tmavo strieborný Strana 7

403000382R Disk z ľahkej zliatiny 19" Proteus - dvojfarebný – sivý/strieborný Strana 7

403002877R Disk z ľahkej zliatiny 19'' Initiale Paris – tmavo strieborný Strana 7

8201130909 Bezpečnostné skrutky (4ks) -

403150709R Stredová krytka Renault – tmavo sivá s chrómováním -

403155931R Stredová krytka Renault – sivá -

403152085R Stredová krytka Renault - čierna s chrómováním -

403154214R Stredová krytka Renault - čierna lesklá -

Exteriér
8201699226 Bočné nášľapy  - pravé a ľavé Strana 8

8201699230 Športový paket – predná čásť Strana 8

8201699251 Športový paket – zadná část Strana 8

Interiér
8201665635 Vnútorné osvetlené prahy s logom Renault - predné a zadné - nehrdzavejúca oceľ (4ks) Strana 9

8201665638 Vnútorné prahy dverí s nápisom Koleos - predné a zadné – hliníkové Strana 9

8201688974 Vnútorné prahy dverí prední s nápisom Koleos – čierne Strana 9

KOMFORT A OCHRANA

Ochrana karosérie
8201212479 Univerzálne zásterky Renault - predné alebo zadné 2ks -

8201665626 Štýlové zásterky – zadné Strana 12

8201665625 Štýlové zásterky – predné Strana 12

8201665650 Ochrana hrany batožinového priestoru – nehrdzavejúca Strana 12

Okná
8201666921 Predné deflektory - priehľadné, akrylové -

8201707760 Slnečné clony - kompletný balík (zadné bočné, 5. dvere) Strana 13

8201707758 Slnečné clony – zadné bočné okná -

Pohodlie na cestách
7711578137 Vešiak na opierku hlavy Strana 14

8201375535 Fajčiarsky paket (zapaľovač + popolník) Strana 14



MULTIMÉDIÁ

Video
7711574991 Držiak pre tablet (7-10 palcov) Strana 26

7711662443 Video prehrávač Duo Cinema (2 monitory - 1 zobrazovací a 1 hlavný prehrávač - DVD, USB, 
HDMI, IR vysielač)

-

Audio
7711575880 Sústava reproduktorov Focal Music Drive 2.0 (2 predné reproduktory) -

7711578132 Sústava reproduktorov Focal Music Live 4.0 (2 výškové, 2 predné) -

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné prvky
8201646306 Alarm Strana 30

Asistenti riadenia
8201537464 Parkovacie senzory – predné Strana 30

8201537455 Parkovacie senzory – zadné Strana 30

8201653722 Parkovacia kamera - pre systém R-link Strana 30

Bezpečnosť detí
7711427434 Detská sedačka Babysafe Plus – katogória 0+ -

7711423381 Detská sedačka Duoplus Isofix – katogória 1 Strana 31

7711427427 Základňa pre detskú sedačku Babysafe Plus -

7711422951 Detská sedačka Kidplus – katogória 2-3 -

7711423382 Detská sedačka Kidfix Isofix – katogória 2-3 -

Snehové reťaze
7711780261 Snehové reťaze Grip – veľkosť R17, R18 a R19 Strana 31
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Zistite viac na

Renault.sk

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 neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si Renault
vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšom čase. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa krajiny určenia, niektorá
výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto
dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva sú vyhradené. Zmluvná záruka Renault, jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných podmienkach Renault, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla Renault. Obsah tejto publikácie spadá pod ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti,
uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault, je zakázaná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov / 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi
konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Renault KOLEOS – máj 2017. Realizácia:


