Renault ESPACE
Akcesoria
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Zadbaj
o siebie!
Spraw, by Twoje życie stało się
wygodniejsze, ciesz się w pełni każdą
chwilą i poczuj całkowite odprężenie.
Akcesoria Renault, zaprojektowane
specjalnie dla Twojego Renault,
zagwarantują, że Twoja codzienna
podróż będzie wyjątkowa.
Bardziej innowacyjne, bezpieczniejsze
i jeszcze bardziej intuicyjne - sprawią, że
Twoje życie będzie jeszcze prostsze.
Przygotuj się do przeżycia naprawdę
intensywnych chwil.
RENAULT, PASSION FOR LIFE.
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Wyrafinowany
design
Spersonalizuj wygląd Twojego samochodu, aby stał się
on jeszcze bardziej elegancki i niepowtarzalny. Pozwól, by
oddawał Twoją prawdziwą osobowość.
W pełni dostosuj swoje Renault do swoich potrzeb.
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Wyrafinowany design

Felgi aluminiowe
01 Felga Kubera 20”
Elegancka i szykowna, uzupełnia wygląd Twojego
pojazdu i dodaje mu charakteru.
Kolor: szary diamentowy.
82 01 420 512

02 Felga Quartz 19”
Solidna i estetyczna, te detale sprawią
różnicę.
Kolor: srebrnoszary i czarny diamentowy.
40 30 098 18R

03 Felga Lapiaz 18”
Dyskretna i dopracowana, pozwala Ci w pełni
cieszyć się felgami aluminiowymi Renault.
Kolor: srebrnoszary.
40 30 066 53R
01

Wygląd
zewnętrzny
01 Listwa ochronna na próg
bagażnika

02

Osłania i ochrania obszar załadunku. Błyszcząca
stal nierdzewna z tłoczeniami nadaje
bagażnikowi niepowtarzalny charakter.
Kompatybilna ze składanym hakiem
holowniczym.
82 01 440 136
01

01
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Dla samochodów bez składanego haka hol.
82 01 440 135
03
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Ochrona
każdego dnia
Podaruj sobie odpowiednią ochronę wnętrza i niezrównaną
trwałość. Estetycznie wykonane, a jednocześnie funkcjonalne
wyposażenie Renault idealnie dostosowuje wnętrze Twojego
samochodu do Twoich potrzeb.
Prowadzenie samochodu nigdy nie było tak wygodne i spokojne
jak z Renault.

8

9

Ochrona każdego dnia

04 Wkład do bagażnika

Wyposażenie
do bagażnika
02

01

Dywaniki
01 Dywaniki tekstylne
Zagwarantują Ci całkowitą ochronę podłogi.
Zaprojektowane specjalnie do Twojego pojazdu,
montowane są w prosty sposób za pomocą
dwóch klipsów bezpieczeństwa i nie kolidują
z pedałami. Łatwe w czyszczeniu, zabezpieczają
wnętrze Twojego pojazdu nawet podczas
częstego użytkowania. Dostępne w różnych
wersjach wykończenia: Life, Zen i Intens Paris.
74 90 214 22R (Life)
74 90 270 53R (Zen)
74 90 277 76R (Intens Paris)

02 Wykładzina Premium do
bagażnika
Dopasowana, zapewnia długoterminową ochronę
bagażnika. Wykładzina Premium jest praktyczna
i łatwa w czyszczeniu.
82 01 437 836
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Perfekcyjnie dopasuje się do kształtu Twojego
bagażnika, idealny do transportu brudzących
przedmiotów. Dzięki wykonaniu z pół-sztywnego
materiału jest bardzo praktyczny, wygodny do
czyszczenia.
82 01 470 991
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01 Organizer do bagażnika
Pozwala na przytrzymanie bagaży dla
bezpieczeństwa w trakcie podróży.
Kompletny zestaw, zawierający szyny i
teleskopowy separator, umożliwia
uporządkowanie bagaży w bagażniku.
Przeznaczony do wersji 5-miejscowej
82 01 480 382

03

02 Kratka oddzielająca
Zapewnia oddzielenie strefy bagażowej od
pasażerskiej. Szczególnie użyteczna podczas
transportu zwierząt.
82 01 572 482

03 Siatki do bagażnika
Utrzymują przedmioty dokładnie na swoim
miejscu. Dostosowane do wymiarów pojazdu.
Dostępna wersja pozioma i pionowa.
77 11 422 533 (pozioma)
82 01 568 849 (pionowa)
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03
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Ochrona każdego dnia

Komfort jazdy
01 Wieszak na zagłówku
Bardzo praktyczny do zawieszania ubrań na
oparciu fotela kierowcy lub przedniego fotela
pasażera. Zdejmowane, łatwy w montażu i
niezwykle przydatne akcesorium. Czarne
wykończenie o wyrafinowanym wyglądzie.
82 01 705 509

02 Zestaw palacza
02

Niezbędny do zachowania Twojego samochodu
w czystości. Zestaw składa się z popielniczki
i zapalniczki.
82 01 375 535
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Akcesoria do szyb
01 Osłony przeciwsłoneczne
Poprzez zapewnienie optymalnej ochrony
przed słońcem i promieniami ultrafioletowymi,
poprawią komfort jazdy. Wykonane z mocnego
materiału, prosty montaż i demontaż. Dostępne
do wszystkich szyb, oprócz szyby przedniej.
82 01 579 375 (komplet)
82 01 579 629 (drugi rząd)

02 Folie przyciemniające

01
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Łączą estetykę, komfort i bezpieczeństwo. Chronią
przed wzrokiem ciekawskich, pozwalają uniknąć
przegrzania i zapobiegają odbarwieniom wnętrza
samochodu. Zgodne z normami bezpieczeństwa,
wzmacniają szyby i opóźniają próby włamania.
Dostępne dla wszystkich szyb, oprócz szyby
przedniej.
82 01 516 146 (przód)
82 01 516 148 (tył)

02
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Poznaj świat
multimediów
Doświadcz jeszcze więcej przyjemności z podróży, dzięki
wysokowydajnym rozwiązaniom multimedialnym.
Niech każda podróż stanie się przygodą.
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Poznaj świat multimediów

Wideo
01 Uchwyt na tablet

01

Prosty do zamontowania na zagłówku, pozwala
pasażerom siedzącym z tyłu samochodu
wygodnie oglądać materiały wideo na tablecie.
Kompatybilny z każdym typem tabletu od 7 do
10 cali.
77 11 574 991

Audio
03 Zestaw głośników Focal
Music Premium 8.1
02 Przenośny system wideo
Duo Cinéma Nextbase
Dla uprzyjemnienia sobie podróży, wyposaż
swój pojazd w przenośny system wideo. Dzięki
10-calowym niezależnym ekranom, pozwala
pasażerom z tyłu oglądać w trakcie podróży
ulubione filmy. Dla łatwości obsługi, zawiera
gniazdko umożliwiające powielanie treści ze
wszystkich swoich urządzeń. Łatwy w użyciu
system mocowania do zagłówka.
77 11 788 826

02
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Zestaw 8 głośników z głośnikiem nisko
tonowym. Dzięki mocy 120 W i
bezkonkurencyjnej jakości dźwięku gwarantuje
słuchanie w jakości HIFI Premium. Niezbędny do
rytmicznych podróży i czerpania maksymalnej
przyjemności z jakości dźwięku.
(2 tweetery, 2 z przodu, 4 z tyłu, 1 subwoofer)
77 11 579 699

03
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Przewieź więcej
i lepiej
Ciesz się swoją pasją w pełni!
Łatwe w instalacji i proste w użyciu
akcesoria Renault spełniają najwyższe
standardy bezpieczeństwa. Są równie
proste, co pomysłowe.
Zabierz wszystko co chcesz, gdzie tylko
chcesz. Z Renault możesz podróżować
w poczuciu całkowitej wolności.
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Przewieź więcej i lepiej

Holowanie
i przewożenie
01 Składany hak holowniczy
Składany jednym ruchem, dostępny w ciągu kilku
sekund, bez wysiłku ani narzędzi. Nieużywany
jest niezauważalny pod zderzakiem.
Zaprojektowany przez Renault, idealnie pasuje
do Twojego pojazdu oraz pozwala na uniknięcie
ryzyka jakiejkolwiek deformacji. Komunikuje się
z systemem ESP, aby zapewnić maksymalną
stabilność i bezpieczeństwo podczas holowania.
82 01 428 452 (13 biegunowa wiązka)

01

02 Bagażniki COACH
do przewożenia
rowerów na haku
02

Szybki montaż na haku holowniczym pozwala
Ci łatwo i bezpiecznie przewozić wszystkie
rowery Twojej rodziny. Składany i odchylany na
zawiasach, aby zawsze zapewnić Ci łatwy dostęp
do bagażnika.
77 11 780 884 (2 rowery)
77 11 780 885 (3 rowery)

03 Aluminiowe poprzeczki
dachowe

01
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Pozwalają na umieszczenie dodatkowych
akcesoriów na dachu takich jak: uchwyt do
przewozu rowerów, uchwyt do przewozu nart
czy kufer dachowy. Spełniają najwyższe normy
bezpieczeństwa i wytrzymałości.
82 01 492 842

04 Uchwyt Proride 80 do
przewożenia roweru na
dachu
Szybkie mocowanie na dachu bez
konieczności dodatkowego dopasowania
pozwala Ci przewozić rower w prosty sposób
i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
77 11 780 147 (1 rower)
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05 Uchwyt do przewożenia nart
Pozwala na bezpieczne przewożenie na dachu
wszystkich typów nart lub desek do surfowania.
77 11 940 000 (4 pary)
77 11 940 001 (6 par)

06 Kufer dachowy Urban
Loader
Dzięki możliwej zmianie pojemności pozwala
na jej dostosowanie do Twoich potrzeb - od
300 do 500 litrów. Szybki i łatwy w montażu
dzięki systemowi Easy-Snap. Aerodynamiczny
i atrakcyjny design.
77 11 578 086 (300-500 L)
05

07 Kufer dachowy
Pozwala zwiększyć ładowność Twojego pojazdu.
Praktyczny i mocny, staje się niezbędny podczas
bezkompromisowych podróży. Atrakcyjny wygląd,
połyskujący czarny kolor.
77 11 785 585 (380 l)
77 11 785 586 (480 l)
77 11 785 587 (680 l)
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Spokój
umysłu
Podróżuj wszędzie z zachowaniem kompletnego spokoju
umysłu. Trwałe i proste w użyciu akcesoria Renault zostały
zaprojektowane specjalnie przez Renault dla Twojego
Renault, gwarantują spokój w każdych okolicznościach.
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Spokój umysłu

Bezpieczeństwo Zabezpieczenia
i sygnalizacja
antywłamaniowe
01 Zestaw bezpieczeństwa
i monitoring
Niezbędny do bezpiecznego podróżowania
z zachowaniem regulacji prawnych.
(kamizelka, trójkąt, apteczka)
77 11 780 759

02 Alarm
Skutecznie ogranicza próby kradzieży pojazdu
i przedmiotów z jego wnętrza. Dzięki modułowi
anty-uniesieniowemu obwodowej i objętościowej
ochronie, wykrywa wszystkie próby otwarcia lub
włamania do samochodu, a także wszelki ruch
w strefie załadunku.
82 01 496 648

02

03 Wideo Rejestrator
Nextbase Dashcam 112
Nextbase Dashcam 112 Dash Cam, z ulepszonym
nagrywaniem HD 720p na 5-warstwowym
szklanym obiektywie i kącie widzenia 120 °, co
czyni go idealnym dla młodszych lub
początkujących kierowców. Z bezpłatną pamięcią
masową wideo w chmurze w witrynie
mynextbase.com.
77 11 785 403

04 Dodatkowa karta hands-free
03
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Identyczna jak oryginalna karta, pozwala Ci
otwierać pojazd zdalnie i automatycznie ruszać,
bez potrzeby wkładania kluczyka do stacyjki.
W zestawie z zintegrowanym kluczykiem
awaryjnym.
28 59 771 47R + 28 5C 721 04R (biała)
28 59 771 47R + 28 5C 729 20R (czarna)

Foteliki dziecięce
01 Fotelik dziecięcy
TRIFIX i-Size
Niezbędna ochrona i optymalne
bezpieczeństwo dzieci w wieku od 9 miesięcy
do 4 lat towarzyszącym Ci w samochodzie.
Bardzo wygodny, dzięki regulowanym
pozycjom nachylenia, w 3 położeniach, w tym
do snu. Mocowanie Isofix.
77 11 940 744

Łańcuchy
śniegowe

03

02 Łańcuchy śniegowe
Premium
Testowane specjalnie przez Renault, gwarantują
maksymalne bezpieczeństwo i przyczepność
nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych
(śnieg i lód).
77 11 579 670 (R19)
77 11 579 671 (R20)

03 Opaski śniegowe
Lekkie i łatwe w obsłudze, bardzo intuicyjne
i szybkie do zamocowania, gwarantują trzymanie
się drogi podczas umiarkowanych opadów śniegu.
77 11 578 656 (R18 i R19)
77 11 578 657 (R17 i R20)

01
02
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Dowiedz się więcej o nowym Renault Espace
na renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach
polityki stałego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów.
O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy RENAULT 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.
Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych
wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione.
Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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