Nový

Renault CAPTUR
Originální příslušenství

Dávejte dobrý
pozor!
Zjednodušte si život, vezměte si
ze všeho to nejlepší a užívejte si
každého okamžiku.
Originální příslušenství Renault
vytvořené speciálně pro váš vůz
udělá z každodenní cesty
jedinečný zážitek.
Více inovací, více bezpečnosti,
více jednoduchosti – originální
příslušenství vám usnadní život
a je vám k službám.
Připravte se na neopakovatelný
zážitek!
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Rafinovaný
design
Přizpůsobte si svůj vůz
dle vlastní vůle a přání.
Váš Renault CAPTUR
odhalí svou pravou
tvář a vy získáte
originální vůz dle
vašeho stylu a chuti.
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Disky kol
Podpořte osobitost vašeho vozu s exkluzivní řadou disků Renault.

01 Hliníkový disk16"
Egée
Barva:černá.
40 30 040 69R (disk)
40 31 520 85R (středová krytka)
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02 Hliníkový disk 17"
Emotion
Barva: černás diamantovým efektem.
40 30 019 73R(disk)
40 31 520 85R (středová krytka)

03 Hliníkový disk 17"
Fastgame
Barva: černás diamantovým
efektem.
40 30 057 27R (disk)
40 31 520 85R (středová krytka)

04 Hliníkový disk 17"
Initiale Paris
Barva: černás diamantovým
efektem.
40 30 088 93R (disk)
40 31 520 85R (středová krytka)

Interiér
01 Vnitřní prahy dveří
CAPTUR
Stylové prahy dveří s logem CAPTUR.
Chrání vaše vozidlo s elegancí.
Dodávané po 2 kusech (levý a pravý
práh).
82 01 401 380

02 Vnitřní osvětlené
prahy dveří Renault
Elegance a moderní design při každém
otevření dveří. Osvětlené prahy dveří
upoutají pozornost ve dne i v noci.
Povrchová úprava z nerez oceli a hliníku.
Logo Renault. Dostupné také v neosvětlené
verzi. Dodáváno po 2 kusech (levý a pravý
práh).
82 01 468 749

01

02
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Exteriér
01 Sharkanténa
Integrovaná anténa, které dodá
vašemu vozu eleganci.
Barva: černá.
82 01 684 054

02 Chromovaná
koncovka výfuku
01

02

Sportovní detail pro váš nový
CAPTUR.
82 01 363 334 (45 mm)
82 01 393 358 (50 mm)

03 Chromované lišty
Podtrhují design vašeho vozidla a
zároveň chrání karosérii před drobnými
oděrkami. Dodáváno po dvou kusech,
levá a pravá nerezová chromovaná lišta.
82 01 542 135

04 Boční nášlapy
Boční nášlapy umožňují snadnější
nastupování do vozidla a usnadní také
přístup ke střešnímu nákladu.
82 01 505 804 (pravý)
82 01 507 630 (levý)
03

8

04

02

Komfort
a ochrana
Nabídka na míru vytvořených
ochranných a komfortních prvků s
bezkonkurenční životností.
Renault prvky pro ochranu a
komfort jsou stejně estetické jako
funkční a skvěle pasují do vašeho
vozu. Cestování s vaším vozem
CAPTUR nebylo nikdy tak
pohodlné a klidné.
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Koberce
Dodejte svému vozu dodatečnou ochranu. Koberce Renault skvěle padnou do vašeho vozu díky dvěma
bezpečnostním klipům. Všechny koberce Renault podléhají přísnému testování, které zaručuje nejvyšší kvalitu,
bezpečnost a trvalost. Jedno balení obsahuje 4 koberce, které zajistí potřebnou ochranu podlahy vozu. V
nabídce naleznete textilní i gumové koberce.

01 Gumové koberce
Zajištění ochrany podlahy vozidla.
Speciálně navržené pro extrémní
namáhání. Zvýšené okraje efektivně udrží
vaše vozidlo v čistotě.
82 01 403 696

02 Textilní koberce
Comfort
Kvalitní textilní koberce, jednoduché na
instalaci i údržbu.
82 01 677 404
01

02

12

03 Textilní koberce
Premium Life &Zen
Unikátní design. Koberce, které
přesně padnou do vašeho
nového vozu Renault CAPTUR.
82 01 663 518

04 Textilní koberce
Premium Intens
Originální vzhled pro
personalizaci vzhledu
interiéru.
82 01 663 519

03

05 Textilní koberce
Initiale Paris
Exkluzivní edice. Perfektně
doplní verzi Initiale Paris
82 01 663 523

04

05
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Zavazadlový
prostor
01 Sítě zavazadlového
prostoru
Umožňují fixaci předmětů během jízdy.
Přizpůsobitelné velikosti vozidla. V
provedení horizontálním nebo vertikálním.
77 11 227 501 (horizontální)
77 11 227 502 (vertikální)
82 01 419 662 (upevňovací
kroužky pro horizontální síť)
01

02

02 Organizér
zavazadlového prostoru
Snadná a rychlá instalace. Umožňuje
rozčlenit zavazadlový prostor a udržet tak
předměty na svém místě. Přizpůsobí se
různým velikostem a váhám nákladu.
82 01 585 488

03 Ochrana hrany
zavazadlového prostoru
Chrání nárazník při nakládání zavazadel a
přináší dotek originálního designu pro zadní
část vašeho vozidla.
82 01 341 755

03
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04 Vana zavazadlového
prostoru
Perfektně pasuje do zavazadlového
prostoru. Ideální na přepravu
znečištěných předmětů. Praktická
instalace i údržba. Snadné čištění.
Vyrobeno z polotuhého materiálu.
82 01 521 216

05 Ochrana
zavazadlového
prostoru EasyFlex
Protiskluzová a voděodolná.
Nepostradatelný pomocník pro
ochranu před různými druhy
znečištění. Perfektně padne a chrání
povrch i boky zavazadlového
prostoru. Jednoduché složení a
rozložení pro přizpůsobení se
zadním sedadlům.
82 01 645 614

04

05

05

05
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Potahy
01 Koženkové
potahy sedadel
"Zip Collection"
Potahy sedadel z umělé kůže, perfektně
padnou sedadlům a chrání tak interiér
vozu. Jsou jednoduché na instalaci i na
údržbu. Barva: karbon. Dostupné také v
textilním provedení.
82 01 543 562

01

02

Pohodlí
na cestách
02 Věšák na opěrku hlavy
Věšák pro umístění na zadní stranu hlavové
opěrky. Ve velmi kvalitním chromovaném
provedení. Slouží pro jednoduché pověšení
oblečení během cesty.
82 01 705 509

03 Loketní opěrka - přední

03
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Středová loketní opěrka zlepší vaše pohodlí
na cestách a navíc poskytne extra úložný
prostor pro vaše drobné osobní věci.
Polohovatelná. Kapacita 1l.
Materiál: koženka.
82 01 657 108

Ochrana
karosérie
01 Zástěrky
Diskrétní a praktické, chrání spodní část
karosérie proti nečistotám a poškození.
Cestujte bez obav!
82 01 212 479

Okna
02 Sluneční clony

01

Velice odolné. Snadná montáž i demontáž.
Zajišťují optimální ochranu proti UV záření.
Dostupné pro všechna zadní i přední okna.
77 11 575 271 (boční zadní okna)
77 11 575 272 (okno 5. dveří)

03 Vzduchové deflektory
Zabraňují tvorbě průvanu a vzduchových
vírů uvnitř kabiny při jízdě s otevřenými
okny. Vyrobeny na míru Vašeho vozu.
Dodávány po dvou kusech – přední
pravý a levý.
77 11 575 806

02

03
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03

Převážejte
více a lépe
Užívejte si naplno své koníčky!
Příslušenství Renault je rychlé na
instalaci a jednoduché na
používání. Vždy vám zajistí
bezpečnost a usnadní přepravu
zavazadel či jiného nákladu.
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Tažná zařízení
01 Tažné zařízené
demontovatelné bez
nářadí
K bezpečnému tažení nebo připevnění nosiče
kola, přívěsu, lodě, karavanu a dalšího
profesionálního vybavení. Plně kompatibilní s
vozem Renault. Jednoduché demontování bez
potřeby nářadí.
82 01 358 841(tažné zařízení)
82 01 358 839 (montážní sada)

02 Nosič jízdních kol na tažné
zařízení
Nosič až 3 jízdních kol pro tažné zařízení.
Jednoduše sklopný pro snadný přístup do
zavazadlového prostoru. K dispozici ve více
provedeních.
Kompletní seznam nosičů – strana 34.

01

02
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Nosiče
01 Hliníkové střešní tyče
Slouží k upevnění dalších přepravních
prvků, jako nosičů kol, nosičů lyží a
dalších. Velmi odolné a bezpečné.
Dodávány v páru.
82 01 392 089

01

02

02 Pevný střešní box
Rozšíří úložné prostory vašeho vozidla.
Prostorný a praktický. Elegantní design,
provedení v lesklé černé barvě.
77 11 575 524 (380L)
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04

Multimédia
Užijte si více emocí na palubě
s multimediálním řešením, se
kterým se každá vaše cesta stane
nezapomenutelným zážitkem.
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Mobilní telefon

Video

01 Magnetický držák telefonu

03 DVD přehrávač
Duo Cinema

Univerzální magnetický držák je vyroben z velmi
kvalitního hliníku, který nabízí vysokou odolnost
produktu. 1 mm tenkou magnetickou podložku
jednoduše nalepíte na mobilní telefon nebo
ochranné pouzdro a pomocí magnetu připevníte
k držáku. Magnet nezpůsobuje rušení mobilního
ani internetového signálu. Výrobek je
kompatibilní s jakýmkoli mobilním telefonem.
Elastická konstrukce a pevné uchycení klipu do
ventilační mřížky umožnuje výrobek využívat v
jakékoliv situaci.

01

Kompletní nabídku naleznete v ceníku držáků
mobilních telefonů.
02
01

02 Držák telefonu - otočný
Teleskopické nastavení držáku se snadno
přizpůsobí různé šířce telefonu. Boky s
protiskluzovou úpravou nabízejí bezpečnější
uchycení telefonu. Kuželovitý klip společně s
kloubovým mechanismem umožňuje pevné
uchycení ve ventilační mřížce automobilu a
zároveň natočení mobilního telefonu i pro ty
nejnáročnější uživatele. Výrobek je vyroben
z vysoce kvalitního materiálu (ABS), který je nejen
příjemný na dotek, ale také odolný vůči
mechanickému poškrábání a nízkým i vysokým
teplotám.
Kompletní nabídku naleznete v ceníku držáků
mobilních telefonů.

03
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2 monitory určené pro cestující na
zadních sedadlech. Hlavní monitor
disponuje DVD přehrávačem, USB
vstupem, HDMI vstupem a vysílačem
pro IR sluchátka, druhý monitor je
pouze zobrazovací. Oba disponují
výstupem pro kabelová sluchátka.
77 11 662 443

04 Držák na tablet
Slouží k uchycení tabletu o
rozměrech 7 až 10 placů na zadní
stranu hlavové opěrky.
77 11 574 991

Audio
01 Sada reproduktorů Focal
Music Premium 4.0
Soustava 4 reproduktorů – 2 přední a
2 zadní. Vysoká kvalita zvuku. Zažijte
maximální zážitek z poslechu hudby a
užijte si cestování plné zábavy.
77 11 578 132
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05

Klid
v duši
Cestujte s naprostým klidem.
Odolné, jednoduché na použití
a bezpečné za každých
okolností, to je příslušenství
Renault pro váš nový CAPTUR.
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Asistenti
řízení
01 Parkovací asistent
Nepostradatelný pomocník pro bezpečné
parkování. Detekuje překážky před a za
vozidlem a upozorňuje akustickým
signálem.
82 01 537 464 (přední)
82 01 537 455 (zadní)
01

02

Bezpečnostní
prvky
02 Alarm
Snižte riziko krádeže vašeho vozu nebo
jeho vybavení. Tento alarm zjistí
jakýkoliv pokus o vniknutí do vozidla.
82 01 696 690
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Bezpečnost dětí
01 Dětská sedačka
Duoplus Isofix
Zajišťuje nejlepší ochranu a bezpečnost
dítěte od 9 měsíců do 4 let. Zajištění Isofix.
Velmi komfortní, díky možnosti nastavení
do 3 poloh, včetně polohy pro spánek.
77 11 423 381

Sněhové řetězy

02

01

02 Sněhové řetězy Grip
Speciálně testované pro Renault. Garantují
maximální bezpečnost a přilnavost v extrémních
podmínkách (sníh a led). Rychlá a intuitivní
instalace. Sada obsahuje 2 sněhové řetězy.
77 11 780 254 (velikost 60 - R15)
77 11 780 255 (velikost 70 - R16)

03 Sněhové návleky
Velmi jednoduché na manipulaci, intuitivní montáž.
Garantují bezpečnost jízdy při mírných sněhových
podmínkách. Dodávané po 2 kusech. Dostupné pro
pneu v různých rozměrech.
77 11 578 651 (velikost 54 - R15)
77 11 578 653 (velikost 81 - R16)
03
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06

Balíky
příslušenství
Buďte chytří. Využijte 20%
cenového zvýhodnění v rámci
akční nabídky balíků
příslušenství. Sestavili jsme je
tak, aby co nejlépe vyhovovaly
vašim potřebám.
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Balíky příslušenství
02

01
Složení balíku:
střešní tyče, ochrana zavazadlového
prostoru EasyFlex, gumové koberce.

32

Složení balíku:
zadní parkovací asistent, loketní opěrka pro sedadlo řidiče
– koženka, vzhled karbon, textilní koberce Premium

Balíky příslušenství
04

03
Složení balíku:
tažné zařízení Labutí krk včetně kabeláže a
sady šroubů, gumové koberce, ochrana
hrany zavazadlového prostoru.

Složení balíku:
shark anténa – černá, osvětlené prahy dveří Renault –
přední, ochrana hrany zavazadlového prostoru.
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Kompletní seznam příslušenství
KOMFORT A OCHRANA
Koberce

DESIGN
Disky kol
7711423485
403002556R
403001973R

Hliníkový disk 15" Far Away - stříbrnošedý
Hliníkový disk 16" Egée - černý
Hliníkový disk 17" Emotion - černý s diamantovým efektem

Strana 6
Strana 6
Strana 6

403005727R
403003335R
403008893R
403150709R
403152085R
7711239099
7711239104

Hliníkový disk 17" Fastgame - černý s diamantovým efektem
Hliníkový disk 17" Fastgame - šedý s diamantovým efektem
Hliníkový disk 17" Initiale Paris - černý s diamantovým efektem
Renault středová krytka – šedá
Renault středová krytka – černá
Bezpečnostní šrouby pro plechové disky 4 kusy
Sada šroubů pro hliníkové disky 20 kusů (16 ks + 4ks bezpečnostní)

Strana 6
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Okrasné kryty kol

7711425215
8201359232
7711425219
8201392434
7711210829
7711426508
7711213617
7711426514
7711426510
7711217581

Interiér

8201300589
8201300594
8201670125
8201670129
8201401380
8201468749
8201468754
8201341755

Exteriér

8201542135
8201505804
8201507630
8201363334
8201393358
8201385440
8201684054
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Bezpečnostní okrasný kryt kola 15" Fregate - stříbrnošedý
Bezpečnostní okrasný kryt kola 15" Fregate - grafit
Bezpečnostní okrasný kryt kola 15" Escurial - stříbrnošedý
Bezpečnostní okrasný kryt kola 15" Gradient - vzhled karbon
Bezpečnostní okrasný kryt kola 15" Cheverny - stříbrnošedý
Okrasný kryt kola 15" Eldo - stříbrnošedý
Okrasný kryt kola 15" Scala - stříbrnošedý
Okrasný kryt kola 15" Tanega - stříbrnošedý
Okrasný kryt kola 16" Eldo - stříbrnošedý
Okrasný kryt kola 16" Emotion - stříbrnošedý

-

Sportovní hlavice řadicí páky RS - 5 rychlostí
Sportovní hlavice řadicí páky RS - 6 rychlostí
Sportovní pedály – pro manuální převodovku
Sportovní pedály – pro automatickou převodovku
Vnitřní prahy předních dveří s nápisem CAPTUR
Vnitřní osvětlené prahy předních dveří s nápisem RENAULT
Vnitřní kryty prahů předních dveří s nápisem RENAULT
Ochrana hrany zavazadlového prostoru

Strana 7
Strana 7
-

Chromované lišty
Boční nášlapy - pravé
Boční nášlapy - levé
Chromovaná koncovka výfuku (45 mm)
Chromovaná koncovka výfuku (50 mm)
Styling zpětných zrcátek – chrom
Shark anténa DAB / AM-FM – černá

Strana 8
Strana 8
Strana 8
Strana 8
Strana 8
Strana 8

8201663518
8201663519
8201663523
8201677404
8201403696

Textilní koberce Premium - Life & Zen
Textilní koberce Premium – Intens
Textilní koberce Initiale Paris
Textilní koberce Comfort
Gumové koberce

Organizace zavazadlového prostoru
7711227501
7711227502
8201419662
8201585488
8201341755
8201645614
8201521216

Potahy

7711784818
7711784819
7711784820
8201543562

Síť zavazadlového prostoru – horizontální
Síť zavazadlového prostoru – vertikální
Upevňovací kroužky pro horizontální síť
Organizér zavazadlového prostoru
Ochrana hrany zavazadlového prostoru
Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex
Vana do zavazadlového prostoru – oboustranná (textil/guma)

Strana 14
Strana 14
Strana 14
Strana 14
Strana 15
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Textilní potahy sedadel "Zip Collection" - Deep Ocean Blue
Textilní potahy sedadel "Zip Collection" - Caramel
Textilní potahy sedadel "Zip Collection" - Ivory
Koženkové potahy sedadel "Zip Collection" - Carbon

Strana 16

Pohodlí na cestách
8201705509
8201657108
8201375535
7711431405

Strana 12
Strana 12
Strana 12
Strana 12
Strana 12

Věšák na opěrku hlavy
Loketní opěrka pro sedadlo řidiče – koženka v barvě karbon
Kuřácký paket (popelník + zapalovač)
Chladící box

Strana 16
Strana 16
-

Ochrana karosérie
8201212479

Okna

7711575271
7711575272
7711575806

Univerzální zástěrky Renault - 2ks, přední nebo zadní

Strana 17

Sluneční clony pro boční zadní okna
Sluneční clona pro okno 5. dveří
Vzduchové deflektory – přední

Strana 17
Strana 17
Strana 17

Profesionální vybavení
8201551990
8201391135
8201551996

Sada pro přestavbu na užitkové vozidlo
Dělící mříž pro užitková vozidla
Kryt zavazadlového prostoru pro užitková vozidla

-

BEZPEČNOST
Asistenti řízení

PŘEPRAVA
Tažná zařízení
8201358832
8201358836
8201358841
8201358839
8201393997
8201394005
7711226912
7711226911

Nosiče

8201392089
7711419549
7711575524
7711578086
7711577325
7711577326
7711577327
7711780886
7711780884
7711780885
7711420778
7711420779
7711421178

Tažné zařízení Labutí krk
Sada šroubů k TZ Labutí krk
Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí
Sada šroubů k TZ demontovatelnému bez nářadí
Kabeláž pro TZ 7 pin
Kabeláž k TZ 13 pin
Adaptér 13/7 pin
Adaptér 7/13 pin

Strana 20
-

Hliníkové střešní tyče
Pružný střešní box - 340 L – černé plátno
Renault pevný střešní box- 380 L – lesklá černá
Nastavitelný střešní box Urban Loader - 300-500 L – šedý
Nosič jízdních kol Proride 80 – na střešní tyče - 1 kolo
Nosič jízdních kol Express Hang – na tažné zařízení - 2 kola
Nosič jízdních kol Express Hang - na tažné zařízení - 3 kola
Nosič jízdních kol Coach – rozšíření pro 3+1 kolo
Nosič jízdních kol Coach - na tažné zařízení - 2 kola (13 pin)
Nosič jízdních kol Coach - na tažné zařízení - 3 kola (13 pin)
Nosič lyží - 4 páry lyží/2 snowboardy
Nosič lyží - 6 párů lyží/4 snowboardy
Adaptér pro střešní tyče pro nosiče kol/lyží - hliníkový

Strana 21
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-

8201537464
8201537455

Parkovací senzory – přední
Parkovací senzory – zadní

Bezpečnostní prvky
8201696690
8201692196
8201589157

7711572497

Alarm
Alarm pro vozy bez předpřípravy z výroby
Kapotový snímač
Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník,
pracovní rukavice, reflexní vesta, lano)

Bezpečnost dětí
7711427434
7711427427
7711423381
7711422951
7711423382

Dětská sedačka Baby Safe PLUS
ISOFIX základní konstrukce
Dětská sedačka DUO PLUS ISOFIX šedá
Dětská sedačka Kid Fix (4-10 let)
Dětská sedačka KID Plus šedá (3 - 10 let, nad 15 kg)
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-
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Sněhové řetězy
7711780254
7711780255
7711578469
7711578470
7711578651
7711578653

Sněhové řetězy GRIP - velikost 60 - R15
Sněhové řetězy GRIP - velikost 70 - R16
Sněhové řetězy Standard - 9 mm - velikost 80 - R15
Sněhové řetězy Standard - 9 mm - velikost 90 - R16
Sněhové návleky - velikost 54 - R15
Sněhové návleky - velikost 81 - R16

Strana 29
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MULTIMÉDIA
Video
7711783364
7711662443
7711780215

Audio

7711578132
7711575880

Držák na tablet
Strana 24
Video přehrávač Duo Cinema (2 monitory - 1 zobrazovací a 1 hlavní přehrávač - DVD, USB, Strana 24
HDMI, IR vysílač)
Video přehrávač Click & Go (2 obrazovky, 2 přehrávače)
Soustava reproduktorů Focal Music Live 4.0 (2 výškové,2 přední)
Soustava reproduktorů Focal Music Drive 2.0 (2 přední nebo zadní)

-
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Zjistěte více na
Renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých
produktů si RENAULT vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace RENAULT svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě.
Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, za příplatek nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech
získáte u svého koncesionáře RENAULT. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých v
interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její
části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti RENAULT, je zakázána. Tisková chyba vyhrazena.
Renault CAPTUR – červen 2017. Realizace:

