
RENAULT AUSTRAL
NOUL

accesorii



echipat pentru noi provocări

Experimentează lucruri noi cu noul 
Renault Austral, explorând drumuri 
necunoscute fără a sacrifica 
confortul, cu accesorii care îți 
reflectă personalitatea și aspirațiile, 
și care te vor însoți în aventurile 
tale.
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design atletic

Accentuează stilul 
robust al noului Renault Austral cu 
pachetele de personalizare pentru 
exterior.

Echipează-ți autovehiculul cu 
praguri laterale premium pentru 
a beneficia de acces ușor la 
accesoriile de pe plafon și pentru a 
proteja caroseria de lovituri ușoare.

Pentru o pată de culoare, alege 
carcasele cu motiv carbon, cu 
accente aurii, gri deschis sau gri 
satinat pentru oglinzile exterioare.

01. design

pachet de personalizare pentru exterior gri deschis (77 11 948 183)

praguri laterale (77 11 949 751)

carcase oglinzi exterioare cu motiv 
carbon 
(96 3H 189 37R)

carcase oglinzi exterioare cu accente 
aurii 
(96 3H 102 65R)

carcase oglinzi exterioare gri deschis 
(96 3H 184 88R)

carcase oglinzi exterioare gri satinat 
(96 3H 134 96R)
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pachete de  
personalizare

Personalizează exteriorul 
autovehiculului cu accente de 
culoare la nivelul barei de protecție 
față*, barei de protecție spate și 
carcaselor oglinzilor exterioare.

Alege dintre patru versiuni 
distinctive:  
motiv carbon sport, accente aurii 
elegante, gri deschis rafinat sau gri 
satinat îndrăzneț.

pachet de personalizare pentru exterior motiv carbon (77 11 948 181)

pachet de personalizare pentru exterior gri deschis (77 11 948 824)

pachet de personalizare pentru exterior gri satinat (77 11 948 821)

pachet de personalizare pentru exterior accente aurii (77 11 948 823)

* în funcție de versiune.

01. design
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jante expresive

Exprimă-ți stilul cu jantele din aliaj 
daytona de 20” diamond-cut pentru 
noul Renault Austral.

01. design

Pentru un aspect mai sportiv, 
încearcă jantele maha de 17”, altao 
de 18”, komah de 19” sau effie de 20”. 
Protejează aceste jante cu sisteme 
antifurt discrete și eficiente.

jantă din aliaj daytona de 20” diamond-cut (40 30 014 93R)

jantă din aliaj maha de 17” 
(40 30 092 57R)

jantă din aliaj altao de 18” diamond-cut 
(40 30 075 67R)

jantă din aliaj komah de 19” diamond-cut 
(40 30 048 62R)

piulițe antifurt și jantă din aliaj effie de 
20” diamond-cut (82 01 724 183) (40 30 
042 61R)
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01. design

interior distinctiv

Adaugă o notă de rafinament cu 
accesorii pentru interior.

Pragurile laterale iluminate 
te întâmpină cu eleganță, iar 
covorașele de ultimă generație 
completează finisajul interior, 
protejând în același timp habitaclul.

kit pentru fumători (82 01 375 535)

unitate de pedale sport pentru transmisia automată (46 53 187 79R)
disponibilă și pentru transmisiile manuale (46 53 128 41R)

covorașe premium din material textil și 
praguri laterale iluminate Renault 
(82 01 737 218) (82 01 731 140)

pachet covorașe din material textil 
esprit Alpine 
(82 01 737 220)

pentru mai multe produse, accesează 
www.renault.ro/accesorii
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02. transport

ușor de transportat

Pleci la drum cu familia sau 
prietenii? Bagajele suplimentare pot 
fi depozitate într-un portbagaj de 
acoperiș Renault nouvelR nou, sigur 
și cu posibilitate de încuiere, cu o 
capacitate de 380 l, 480 l sau 630 l.

Transportă-ți în siguranță 
bicicletele sau schiurile pe acoperiș 
folosind barele de acoperiș 
cu sistem QuickFix și gama de 
accesorii de transport.

bare de acoperiș din aluminiu cu sistem QuickFix - pentru bare longitudinale (73 82 
081 02R) disponibile ca unitate montată pe acoperiș (73 82 027 36R) 
portbagaj de acoperiș Renault nouvelR cu o capacitate de 480 l (77 11 948 972)

bare de acoperiș din aluminiu cu sistem QuickFix - pentru bare longitudinale (73 82 
081 02R) disponibile ca unitate montată pe acoperiș (73 82 027 36R) 
suport expert Thule pentru 1 bicicletă (77 11 780 147)

bare de acoperiș din aluminiu cu sistem QuickFix - pentru bare longitudinale (73 82 
081 02R) disponibile ca unitate montată pe acoperiș (73 82 027 36R) 
suport Thule pentru 6 perechi de schiuri (77 11 940 001)
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02. transport

o varietate de cârlige de 
remorcare

Cârligul de remorcare retractabil 
100% electric se depliază automat 
prin simpla apăsare a unui buton.  
Cârligul se retractează în câteva 
secunde, fără efort și fără unelte, 
pentru a putea admira designul 
remarcabil al autovehiculului.

Modelele gât-de-lebădă și cele 
detașabile fără unelte completează 
gama de cârlige de remorcare 
disponibile pentru noul Renault 
Austral.

suport pentru 3 biciclete EasyFold pe cârligul de remorcare (77 11 946 559)

pentru mai multe produse, accesează 
www.renault.ro/accesorii

pachet cârlig de remorcare retractabil electric (77 11 948 078)

Atașează cu ușurință o remorcă sau 
un suport pentru biciclete în spatele 
autovehiculului cu gama noastră de 
cârlige de remorcare.

pachet cârlig de remorcare gât-de-
lebădă (77 11 948 080)

pachet cârlig de remorcare detașabil 
fără unelte (77 11 948 079)
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interior perfect organizat

Dacă vrei să iți păstrezi lucrurile în 
ordine și la îndemână, răsfață-te cu 
sistemul multifuncțional de tetiere. 
Pasagerii de pe locurile din spate își 
pot pune lucrurile personale pe un 
raft sau agăța gențile pe cârlige.

raft spate pe sistemul multifuncțional (77 11 785 947) (77 11 785 944)

Odată ajuns la destinație, îmbracă-
te cu jacheta care a fost protejată 
împotriva șifonării pe umerașul de pe 
spătarul scaunului.

umeraș pe sistemul multifuncțional (77 11 785 946) (77 11 785 944)

Alege un încărcător wireless pentru 
smartphone, fără cablu sau priză, 
pentru a avea telefonul încărcat pe 
toată durata călătoriei.

încărcător wireless* (28 3D 886 32R)

Bucură-te în orice moment de o 
băutură răcoritoare datorită cutiei 
frigorifice cu o capacitate de 20 l.

cutie frigorifică (77 11 431 405)

scaun pentru copil KidFix XP (77 11 940 745)

Scaunul pentru copil este esențial în 
timpul deplasării pentru a le oferi un 
nivel optim de protecție și siguranță 
copiilor cu vârste cuprinse între 15 
luni și 4 ani.

03. confort

pentru mai multe produse, accesează 
www.renault.ro/accesorii

* compatibil doar cu transmisia manuală.
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habitaclu protejat

Alege protecția EasyFlex 
antiderapantă, impermeabilă, 
care acoperă întregul spațiu de 
încărcare, indiferent de configurația 
acestuia.

Covorașe confort, covorașe din 
cauciuc cu margini ridicate și 
căptușeală pentru portbagaj... 
Alege accesoriile de protecție 
personalizate pentru a proteja 
habitaclul și covorașele premium din 
material textil. Pragul portbagajului 
protejează caroseria de zgârieturi la 
încărcarea bagajelor.

04. protecție

protecție modulară de portbagaj EasyFlex (82 01 740 649)

căptușeală portbagaj și prag portbagaj din oțel inoxidabil (82 01 740 406) (84 9P 
563 99R)

covorașe confort și praguri laterale 
Renault (82 01 737 216) (820 173 31 01)

covorașe din cauciuc și praguri laterale 
Renault (82 01 740 402) (820 173 31 01)

pentru mai multe produse, accesează 
www.renault.ro/accesorii
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protejează-ți autovehiculul

05. siguranță

Separă zona portbagajului cu un 
grilaj despărțitor special conceput 
pentru momentele când câinele tău 
te însoțește la drum.

Parchează-ți noul autovehicul 
în deplină liniște sufletească 
echipându-l cu un sistem de alarmă 
care detectează tentativele de 
deschidere, intrare prin efracție sau 
mișcarea.

Camera de bord compactă și 
elegantă filmează și înregistrează 
călătoriile tale cu autovehiculul.

Dacă trebuie să conduci pe drumuri 
înzăpezite, folosește lanțuri 
antiderapante; lanțurile premium 
sunt ușor de instalat datorită fixării 
lor intuitive.

grilaj despărțitor (79 2B 992 66R)

alarmă perimetrală cu protecție anti-ridicare (82 01 736 726)

cameră de bord Nextbase 322 GW cu 
card SD de 32 GB (77 11 945 184)

lanțuri antiderapante premium  
(77 11 780 260)

pentru mai multe produse, accesează 
www.renault.ro/accesorii
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Renault recommande

Au fost luate toate măsurile de precauție pentru a se asigura că prezenta broșură este exactă și actualizată la data 
publicării. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. În cadrul politicii de 
îmbunătățire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conținutul legat de 
specificațiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicație. Asemenea modificări sunt aduse la 
cunoștință agenților Renault în cel mai scurt timp. În funcție de țara de comercializare, versiunile pot fi diferite și anumite 
echipamente pot să nu fie disponibile (standard, opțional sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultați agentul Renault pentru 
a primi cele mai recente informații. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile 
reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. 
Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea parțială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a 
prezentei broșuri, fără acordul scris în prealabil al Renault.

Publicis – fotografii realizate de:  – xxxxxxxxxxx – Octombrie 2022.
Renault s.a.s., societate pe acțiuni simplificată, cu un capital de 533.941.113 € și sediul social în 122-122 bis avenue du Général 
Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20.
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Renault recomandă


