
Renault CAPTUR
Accesorii

Noul



Ai grijă de tine!

Simplifică-ți viața de zi cu zi, profită din plin 

de orice moment și bucură-te de liniște 

completă.

Accesoriile Renault sunt special concepute 

pentru modelul CAPTUR, 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.
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01 Design

impunător

Personalizează-ți 

mașina pentru un look 

dinamic și original. Ea 

îți dezvăluie adevărata 

personalitate. 

CAPTUR poate 

deveni vehiculul care 

se potrivește stilului 

tău. 
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Jante 

02 17" model Emotion
Culoare: diamantate
Cauciuc: 205/55 R 17 95 V.

40 30 023 39R (Janta)

40 31 520 85R (Capac)

03 17" model Fastgame
Culoare: diamantate.
Cauciuc: 205/55 R 17 95 V.

40 30 057 27R (Janta)

40 31 520 85R (Capac)

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

01 16", model Egée
Culoare: negru
Cauciuc:: 205/60 R16 92H.

40 30 040 69R (Janta)

40 31 520 85R (Capac)

04 17" model Initiale Paris
Culoare: diamantate.
Cauciuc: 205/55 R17 95 V.

40 30 088 93R (Janta)

40 31 520 85R (Capac)
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02

01

Interior

02 Praguri de ușă 
luminate RENAULT
Protejează cu ușurință partea inferioară a 
ușii vehiculului. Finisajul din oțel inoxidabil 
și aluminiu, împreună cu semnătura 
Renault, adaugă o notă incontestabilă de 
stil. De îndată ce deschizi ușile, lumina 
albă controlată cu temporizator 
accentuează designul modern. Disponibile
și în versiune neluminată. Set de 2 praguri 
frontale (dreapta și stânga).

82 01 468 749

01 Praguri de ușă 

CAPTUR
Protejează cu ușurință partea inferioară 
a ușii autovehiculului, cu o nota 
distinctă a numelui CAPTUR. Set de 2 
praguri frontale (dreapta și stânga).

82 01 401 380
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01 02

03 04

Exterior

01 Antena „coada de 

rechin”
Adăugă o notă de eleganță cu o 
antenă tip coada de rechin perfect 
integrată in linia vehiculului. Culoare: 
negru strălucitor.

82 01 684 054

03 Bare de prag cromate
Evidențiază aspectul puternic al mașinii 
protejând-l de loviturile minore de zi cu 
zi. Pachetul conține 2 bare cromate 
pentru partea dreaptă și stangă.

82 01 542 135

04 Praguri laterale
Îndrăznește să fii diferit și abordează
stilul aventurier. Un accesoriu funcțional 
care facilitează accesul în vehicul și la 
plafonul acestuia. Protejează, de 
asemenea, caroseria de loviturile minore 
de zi cu zi.

82 01 505 804 (Dreapta)

82 01 507 630 (Stanga)

02 Evacuare cromata
Oferă vehiculului o atitudine puternică 

și sportivă.

82 01 363 334 (45 mm)

82 01 393 358 (50 mm)
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02 Protecție

zilnică

Protecţie personalizată de 

calitate. Accesoriile Renault atrag 

atenția, sunt funcţionale şi croite 

pe măsura autovehiculului tău 

Captur. Experienţa condusului nu 

a fost niciodată mai relaxată şi 

mai confortabilă.
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Covoraşe

02

Adăugă o altă notă de rafinament vehiculului tău. Personalizate și făcute pe măsură, covorașele pot fi 
montate rapid folosind cele două cleme de siguranță furnizate. Fiind supuse unor teste foarte exigente, 
garantează cel mai înalt nivel de calitate, siguranță și durabilitate. Fiecare pachet conține 4 covorașe, 
protejând complet podeaua compartimentului pentru pasageri. Disponibile în variantele textil și cauciuc.

1 Covoraşe de 

cauciuc
Impermeabile și ușor de întreținut. 
Protejează podeaua cabinei și 
păstrează aspectul plăcut pentru 
mai mult timp.

82 01 403 696 (volan pe stanga)

2 Covoraşe 
textile
Covoraşe de calitate, funcționale și 
ușor de întreținut.

82 01 677 404 (volan pe stanga)

01
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3 Covoraşe textile 
Premium Life& Zen
Pentru un desing unic, personalizat 
pe interiorul maşinii tale.

82 01 663 518 (volan pe stanga)

4 Covoraşe textile
Premium Intens
Un design original, care reflectă 
stilul tău.

82 01 663 519 (volan pe stanga)

5 Covoraşe textile
Initiale Paris
Ediţie exclusivistă, în linie cu finisările şi 
detaliile gamei Initiale Paris. 

82 01 663 523 (volan pe stanga)

04

03

05
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Spaţii de 

depozitare
01 Plase de depozitare

Perfecte pentru aranjarea interiorului 
portbagajului. Croite pe dimensiuni 
prestabilite, plasele pot depozita 
recipiente atunci cand pornești la drum 

77 11 227 501 (Orizontal)

77 11 227 502 (Vertical)

82 01 419 662 (Inele de fixare 
pentru plasele orizonale)

02 Organizator de 

portbagaj
Rapid și ușor de instalat, organizatorul 
permite împărţirea portbagajului maşinii 
în secțiuni. Este mai ușor să organizezi și 
să asiguri obiecte în timpul călătoriei. Cu 
șinele încorporate și separatorul reglabil, 
se adaptează la o serie variată de 
configurații.

82 01 585 488

01 02

03

03 Ramă de portbagaj
Acoperă şi protejează bara, fiind un
accesoriu creat pentru a atrage privirile.

82 01 341 755
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04 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 01 521 216

05 05 05

04

05 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 01 645 614
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03 Cotieră-faţă
Îmbunătăţeşte confortul în timpul călătoriei şi 
poţi profita de spațiul de stocare suplimentar. 
Se înclină pentru un confort și mai mare. 
Finisaj elegant din imitaţie de  piele.

82 01 657 108 (volan pe stanga)

03

02

Huse

01 Huse de scaun, 
imitaţie de piele, "Zip
Collection"  Personalizează 

interiorul autovehiculului, înlocuind 

husa standard, tip ZIP. Husele sunt 

croite pe măsura potrivită, fiind uşor 

de instalat şi de curăţat. Culoare: 

carbon. Disponibile şi în versiune 

textilă.

82 01 543 562

01 Interior

02 Umeraş
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
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Protecţia 
caroseriei

Panorama

02 Pasarolar
Aceste parasolare îmbunătăţesc confortul 
călătoriilor. Disponibile atât pentru 
geamurile din faţă cât şi pentru cele din 
spate, excepţie făcând parbrizul.

77 11 575 271 (geamuri laterale)

77 11 575 272 (geam spate)

03 Deflectoare 

de aer
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 două 
deflectoare (dreapta și stânga).

77 11 575 806

01 Glisiere protecţie noroi
Glisiere discrete, funcționale, protejează 
partea inferioară a maşinii de noroi și 
pietriș. Conduci fără frică!

82 01 212 479 (spate sau faţă)

01

0302
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03 Transportă eficient

Traiește-ți pasiunile la maxim! 

Mult mai ușor de instalat, 

accesoriile Renault îndeplinesc 

toate cerințele avansate de 

siguranță. Sunt simple şi 

ingenioase. Cu Renault, poţi lua 

cu tine orice doreşti, oriunde 

doreşti, călătorind în libertate 

totală.
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Remorcare

01 Bară de remorcare
Permite tractarea sau transportul remorcilor, 
ambarcațiunilor, rulotelor, echipamentelor 
profesionale, suporturilor pentru biciclete, 
toate în siguranță. Compatibilă cu modelul 
CAPTUR, elimină riscul de deformare a 
caroseriei. Poate fi îndepărtată rapid fără 
unelte, devine invizibilă după îndepărtarea 
îmbinării cu bilă. Recomandată pentru 
utilizare ocazională.

77 11 577 483 (7 pini)

77 11 577 484 (13 pini)

02 Suport de biciclete spate
Transportă bicicletele peste tot, ușor și în 
siguranță! Poate fi rapid montat în cuiul de 
remorcare, fără ajustări. Cel mai practic mod de a 
transporta două biciclete. Poate fi îndoit și înclinat 
pentru a păstra portbagajul accesibil. Există mai 
multe tipuri de rafturi pentru biciclete disponibile. 
Consultă lista completă a suporturilor de biciclete 
de la pagina 31.

01

02
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Depozitare exterioară

01 Bare de suport din aluminiu
Ideale pentru transportul unui suport de biciclete, 
un suport pentru schiuri sau o cutie de acoperiș, 
care mărește capacitatea de încărcare a 
vehiculului. Acest echipament original Renault 
îndeplinește standarde avansate în ceea ce 
privește siguranța și rezistența. Set de două bare.

82 01 392 089

02 Cutie aerodinamică
Crește volumul de încărcare al vehiculului și astfel 
călătorești fără compromisuri. Practică, robustă, 
aerodinamică și atractivă, are toate calitățile pe 
care le aștepţi. Culoare: negru lucios.

77 11 575 524 (380 L)

01 02
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04 Experienţă

multimedia

Experimentează mai multe 

senzații la bordul maşinii, cu 

soluții multimedia eficace, care 

transformă fiecare călătorie într-o 

experiență intensă.
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Telefonie Video

02 DVD player Duo 
Cinema Nextbase 
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

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

03 Tableta Nextbase
10”Android 
Face călătoria mai ușoară și le permite 

pasagerilor din spate să vizualizeze 

confortabil conținutul multimedia pe un 

ecran mare de 10,1 ". Cu Go Player, se 

pot accesa serviciile online Google cum 

ar fi YouTube, Gmail și Netflix. 

Dispozitivul de absorbție a șocurilor o 

face rapid și ușor de instalat.

77 11 783 363

04 Suport tableta 

Nextbase
Divertisment în timpul călătoriilor lungi. Ușor 

de atașat la tetiere, permite pasagerilor din 

spate să vizualizeze conținutul video pe 

tableta cu touch. Poate fi incarcat utilizând 

portul USB 2.0. Compatibil cu Apple și 

Samsung.

77 11 783 364

02 03 - 04

01
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Audio

01 Difuzoare Focal Music 
Premium 6.1  
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 bord,
2 difuzoare în față, 2 difuzoare în
spate), un subwoofer și o
telecomandă.

77 11 579 537

01
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05 Fără griji
Călătoreşte oriunde, fără griji. 

Ușor de folosit, accesoriile 

proiectate special de Renault 

pentru CAPTUR asigură 

liniștea în orice situație.
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Asistenţă 
la condus

Supraveghere 
şi protecţie

02Alarmă
Protectia  perimetrică și volumetrică
constituie un factor de descurajare 
eficient, care previne furtul obiectelor 
din mașina sau al mașinii. 

82 01 696 690

01 Asistenţă la condus
Esențială pentru siguranţă la manevre 
fine. Utilizând cei patru senzori complet 
integrați, sistemul detectează orice 
obstacol în fața sau în spatele 
vehiculului. Eşti atenţionat printr-un 
avertisment sonor care poate fi, de 
asemenea, dezactivat.

82 01 537 464 (faţă)

82 01 537 455 (spate)
0201
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Siguranța 

copiilor
01 Scaun de copil 

Duoplus Isofix
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. Disponibile în diferite 

dimensiuni. Set de două lanțuri.

77 11 780 254 ( mărime  60 - R15)

77 11 780 255 (mărime 70 - R16)

03 Huse de zăpadă
Uşoare şi simplu de folosit, cu instalare intuitivă, 
menţin aderenţa maşinii, în condiţii de ninsoare 
moderată. Disponibile pentru diferite mărimi de 
cauciucuri. Set de două huse. 

77 11 578 651 (Mărime 54 - R15)

77 11 578 653 (Mărime 81 - R16)

01

02

03
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Lista completă de accesorii

DESIGN

Jante
7711423485 15" Far Away - janta aliaj – gri argintiu Pagina 6
403002556R 16" Egée alloy – janta aliaj– negru Pagina 6
403002339R 17" Emotion - janta aliaj - negru diamantat Pagina 6
403006015R 17" Emotion - janta aliaj - gri diamantat -
403005727R 17" Fastgame - janta aliaj - negru diamantat Pagina 6
403003335R 17" Fastgame - janta aliaj– gri diamantat -
403008893R 17" Initiale Paris - janta aliaj - negru diamantat -
403150709R Capac Renault - gri -
403152085R Capac Renault - negru -
7711239099 Sistem anti-furt – jante otel -
7711239110 Sistem anti-furt – jante aliaj - UK -
7711239104 Sistem ant-furt – jante aliaj (cu prezoane cromate) -

Capace
7711425215 Capac 15" Fregate – gri argintiu -
8201359232 Capac 15" Fregate – grafit -
7711425219 Capac 15" Escurial - gri argintiu -
8201392434 Capac 15" Gradient - carbon -
7711210829 Capac 15" Cheverny – gri argintiu -
7711426508 Capac 15" Eldo – gri argintiu -
7711213617 Capac 15" Scala - gri argintiu -
7711426514 Capac 15" Tanega - gri argintiu -
7711426510 Capac 16" Eldo - gri argintiu -
7711217581 Capac 16" Emotion - gri argintiu -

Interior
8201300589 Sistemul de viteze Renault Sport - Cutie de viteze manuală cu 5 viteze -
8201300594 Sistemul de viteze Renault Sport - Cutie de viteze manuală cu 6 viteze -

8201670128 pedală sport - Cutie de viteze manuală - volan pe dreapta -
8201670130 pedală sport - Cutie de viteze automata - volan pe dreapta -
8201670125 pedală sport - Cutie de viteze manuală - volan pe stanga -
8201670129 pedală sport - Cutie de viteze automata - volan pe stanga -
8201401380 Praguri Captur - fata Pagina 7
8201468749 Praguri luminate Renault - fata Pagina 7
8201468754 Praguri Renault - fata -
8201341755 Pervaz -

Exterior
8201542135 Bare cromate Pagina 8
7711579852 Pachet praguri exterioare laterale – stanga si dreapta -
8201505804 Prag exterior lateral - dreapta Pagina 8
8201507630 Prag exterior lateral - stanga Pagina 8
8201363334 Evacuare cromata (45 mm) Pagina 8
8201393358 Evacuare cromata (50 mm) Pagina 8
8201385440 Capace cromate oglinzi laterale -
8201684054 Antena tip coada de rechin - DAB / AM-FM – neagra Pagina 8
8201697599 Autocolant personalizabil – plafon – Tema 1 -
8201697600 Autocolant personalizabil – plafon – Tema 2 -
8201697842 Autocolant personalizabil – Stalpi usi si capace oglinzi retrovizoare – Tema 1 -
8201697844 Autocolant personalizabil - Stalpi usi si capace oglinzi retrovizoare – Tema 2 -
8201697596 Autocolant personalizabil– Tema 1 -
8201697597 Autocolant personalizabil– Tema 2 -

CONFORT ŞI PROTECŢIE

Covorașe 
8201663518 Covorase textile premium - Life & Zen - volan pe stanga Pagina 12
8201663520 Covorase textile premium- Life & Zen - volan pe dreapta Pagina 12
8201663519 Covorase textile premium - Intens - volan pe stanga Pagina 12
8201663521 Covorase textile premium - Intens - volan pe dreapta Pagina 12
8201663523 Covorase textile Initiale - volan pe stanga Pagina 12
8201677404 Covorase textile Comfort - volan pe stanga Pagina 12
8201677407 Covorase textile Comfort - volan pe dreapta Pagina 12
8201403696 Covorase cauciuc-volan pe stanga Pagina 12

Portbagaj
7711227501 Plasa depozitare – orizontala Pagina 14
7711227502 Plasa depozitare – verticala Pagina 14
8201419662 Inele prindere plasa depozitare orizontala -
8201585488 Organizator portbagaj Pagina 14
8201341755 Captuseala Pagina 14
8201645614 Protectie modulara EasyFlex Pagina 15
8201521216 Rama protectie bara Pagina 15

Huse
7711784818 "Zip Collection" husa scaun textilas - Deep Ocean Blue -
7711784819 "Zip Collection" husa scaun textilas - Caramel -
7711784820 "Zip Collection" husa scaun textilas - Ivory -
8201543562 "Zip Collection" husa scaun imitatie piele - Carbon Pagina 16
7711428236 Husa protectie -

Experiența la interior
7711578137 Umeras Pagina 16
8201657108 Cotiera fata imitiatie piele – carbon - volan pe stanga Pagina 16
8201663086 Cotiera fata imitatie piele - carbon - - volan pe dreapta Pagina 16
8201375535 Scrumiera & aprinzator -
7711431405 Frigider -

Protecție caroserie
8201212479 Glisiere Pagina 17
7711574925 Kit curatare (3 produse de curatat, 1 produs de lustruit si 2 lavete microfibre) -

Panorama
7711575271 Parasolar lateral Pagina 17
7711575272 Parasolar geam spate Pagina 17
7711784816 Film geam - fata -
7711784817 Film geam - spate -

7711575806 Deflectoare aer - fata Pagina 17

Pro -speciale
8201551990 Conversie masina companie -

8201391135 Grila partitie pentru vehicule utilitare -
8201551996 Zona bagaje pentru vehicule utilitare -



Toate accesoriile Renault sunt acoperite de garanție timp de 1 an de zile.
Contactați cel mai apropiat dealer Renault pentru a le include în planul de finanțare.
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TRANSPORT

Remorcare
7711577485 Pachet suport bara tractare - 7 pini(cabluri legatura transversala + kit prindere) -
7711577486 Pachet suport bara tractare - 13 pini(cabluri legatura transversala + kit prindere) -
8201358832 Suport tranversal pentru bara de remorcare -
8201358836 Kit prindere pentru bara de remorcare -
7711577483 Kit remorcare - 7 pini (cabluri legatura transversala + kit prindere) Pagina 20
7711577484 Kit remorcare - 13 pini (cabluri legatura transversala + kit prindere) Pagina 20
8201358841 Element remorcare detasabil, fara prindere -
8201358839 Set prindere pentru bara remorcare -
8201393997 Cablaj remorcare- 7 pini -
8201394005 Cablaj remorcare - 13 pini -
7711226912 Adaptor cablaj remorcare (13/7 pin) -
7711226911 Adaptor cablaj remorcare (7/13 pin) -

Depozitare exterioară
8201392089 Bare suport - aluminiu Pagina 21
7711419549 Cutie aerodinamica flexibila-340 L – negru canvas -

7711575524 Cutie aerodinamica rigida- 380 L - negru lucios Pagina 21
7711578086 Cutie aerodinamica - Adjustable 300-500 L - gri -
7711577325 Suport biciclete Proride 80 – pe bare le de suport  - 1 bicicleta -

7711577326 Suport biciclete Express Hang- pe bara remorcare - 2 bciclete -
7711577327 Suport biciclete Express Hang - pe bara remorcare - 3 biciclete -
7711780886 Suport biciclete Coach - Extensie pentur 3+ 1 biciclete -
7711780884 Suport biciclete Coach - pe bara remorcare - 2 biciclete (13 pini) -
7711780885 Suport biciclete Coach - pe bara remorcare - 3 biciclete (13 pini) -
7711420778 Suport skiuri - 4 perechi de schiuri / 2 snowboarduri -
7711420779 Suport skiuri - 6 perechi skiuri /4 snowboarduri -
7711421178 Adaptor pentru bare suport pentru biciclete/skiuri - aluminiu -

MULTIMEDIA

Telefon
7711575613 Kit hands-free Parrot Neo -
7711574999 Kit hands-free Supertooth Crystal -
7711784774 Suport magnetic pentru smartphone, montabil pe aerisire Pagina 24

8201709626 Incarcator -

Video
7711783364 Suport tableta Nextbase Pagina 24
7711783362 DVD Player - Nextbase Duo Cinema 10” Pagina 24
7711783363 Tableta tetiera Nextbase Android 10” Pagina 24

Audio
7711579537 Pachet difuzoare Focal Music Premium 6.1 (Pachet Live + Pachet Drive + subwoofer) Pagina 25

7711578132 Pachet difuzoare Focal Music Live 4.0 (2 laterale, 2 fata) -
7711575880 Pachet difuzoare Focal Music Drive 2.0 (2 spate sau fata) -

Navigație
7711782477 Sistem navigatie Garmin 40 LM SE -
7711577317 Ventuza suport pentru GPS -

SIGURANŢĂ

Asistență la condus
8201537464 Senzor parcare – fata Pagina 28

8201537455 Senzor parcare - spate Pagina 28

Siguranță și supraveghere
8201696690 Alarma Pagina 28
8201692196 Kit alarma pentru vehicule ne-echipate -
8201589157 Kit comutator -
7711782488 Sistem anti-furt – port protectie OBD -
7711431429 Sistem anti-furt manual – pe volan -
7701418662 Sistem anti-furt manual - pe schimbatorul de viteze -

Urgențe și semnalizare
7711780759 Kit siguranta (vesta, triunghi, trusa prim ajutor) -
8201289523 Sistem prindere stingator -
7711419386 Stingator 1 kg -
285971998R Card hands-free Renault -
285974100R Card Renault -

Siguranța copiilor 
7711427434 Scaun copii - Babysafe Plus - Grupa 0+ -
7711427427 Suport Isofix pentru scaun copii Babysafe Plus -
7711423381 Scaun copii cu isofix Duoplus - Grupa 1 Pagina 29
7711422951 Scaun copii cu isofix Kidfix - Grupa 2-3 -
7711423382 Scaun copii Kidplus- Grupa 2-3 -

Lanțuri 
7711780254 Lanturi zapada Premium - marime 60 - R15 Pagina 29
7711780255 Lanturi zapada Premium – marime 70 - R16 Pagina 29
7711578469 Lanturi zapada Standard - marime 80 - R15 -
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COLECȚIA RENAULT

Initiale Paris
7711578401 Suport insigna - Initiale Paris -
7711578402 Suport card - Initiale Paris -
7711578403 Portofel - Initiale Paris -
7711578404 Suport documente - Initiale Paris -
7711578405 Geanta de mana - Initiale Paris -
7711578406 Geanta de umar - Initiale Paris -
7711578407 Geanta agremente - Initiale Paris -
7711578408 Umbrela Initiale Paris -
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