
Viac o novom vozidle Renault Express Van  
na www.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej vydania sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si RENAULT 
vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie aj opisované a predstavované automobily a príslušenstvo. Tieto modifikácie RENAULT svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, 
pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho koncesionára RENAULT. Z technických a polygrafických 
dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidla. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie požíva ochranu podľa autorského 
práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, vykonané akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez vopred udeleného písomného zvolenia spoločnosti 
RENAULT je zakázané. Tlačová chyba vyhradená.

    crédits photo : © Renault Marketing 3D–Commerce, Recom, C. Schmidt, Wanda Production, AS.Architecture Studio / Immeuble Dora Mas – © AS.Architecture Studio / ADAGP, Paris 2020, 
Kern + Associés architectes urbanistes

RENAULT
EXPRESS VAN
NOVÝ

ponuka príslušenstva



dizajn exteriéru a interiéru  str. 4

preprava  str. 6

ochrana  str. 8

bezpečnosť  str. 10

život na palube  str. 12

práca vám pôjde 
lepšie od ruky
Renault Express Van dobre vie, čo od neho 
profesionáli ako vy očakávajú.
Praktické príslušenstvo, či už je to nosič na rebrík, 
police do nákladového priestoru alebo ďalšie 
šikovné riešenia, vám toho umožní zvládnuť viac.
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dizajn exteriéru a interiéru

štýl a ochrana
Štýlovo ochránite karosériu vášho vozidla 
vďaka našim doplnkom zo sady «off road». 
A podlahu v kabíne štýlovo ochránia 
nepriepustné gumové alebo textilné koberce.

1.  Sada „off road“ – ochrana podbehov kolies 
a bočných hrán podvozku, čierna 
(96 09 871 43R) 

2.  Športové dekorácie kapoty – 2 čierne pruhy 
na kapotu  
(82 01 733 956) 

3.  Gumové koberce – sada 2 kusov 
(74 90 294 11R) 

4.  Textilné koberce – sada 2 kusov 
(74 90 288 96R)
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preprava

odveziete viac
Prácu vám uľahčí napríklad vyklápací 
nosič na rebrík, praktický v každej 
situácii. Ťažné zariadenia sa ľahko 
montujú a sú dostatočne robustné, aby 
odtiahli akokoľvek naložený príves.

1.  Ťažné zariadenie Standard 
(82 01 728 518) (82 01 728 519) 

2. Ťažné zariadenie „labutí krk“ – 13 pinov 
(82 01 728 515) (82 01 728 516)

3. Guľová fixná spojka 
(77 01 408 018) 

4. Otočný rebrík 
(77 11 785 789) (77 11 947 925)
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ochrana

parťák, ktorý 
niečo vydrží
Všetok materiál môžete mať stále prehľadne 
usporiadaný na dosah ruky a zároveň 
mať istotu, že žiadny náklad nepoškodí 
steny nákladového priestoru. Postará 
sa o to ľahko zmontovateľný policový 
systém a drevené obloženie. Podlahu zas 
pred znečistením a vlhkosťou ochránia 
polypropylénové obloženia navrhnuté tak, 
aby zostali prístupné kotviace háčiky. A keď 
pridáte zadné zásterky, váš Express Van 
môže bez obáv aj do mierneho terénu.

1.  Obloženie podlahy a bočných stien 
z drevotriesky, obloženie podbehov kolies 
a drevené police  
(77 11 945 285) (77 11 945 291) (77 11 945 295)  
(77 11 945 317)

2.  Obloženie podlahy a bočných stien Polypro 
(77 11 945 288) (77 11 945 292) (77 11 945 294) 

3.  Univerzálne zásterky – zadné, 2 kusy 
(78 81 224 19R)
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život na palube

uľahčite si život
S magnetickým držiakom budete mať 
svoj telefón na cestách stále poruke. 
Na dôležité drobnosti je tu priehradka 
v prednej lakťovej opierke, ktorá je 
výškovo nastaviteľná pre čo najväčšie 
pohodlie. Praktické pre vás určite bude
aj naše LED osvetlenie, ktoré pri otvorení dverí 
automaticky osvieti nákladový priestor. Zadný 
parkovací asistent vás varuje pred kolíziou 
s akoukoľvek prekážkou. Alebo budete
pokojnejší, keď všetko uvidíte na vlastné 
oči? S permanentnou spätnou kamerou 
budete mať okolie svojho Express Van pod 
kontrolou, aj keď bude plne naložený.

1.  Magnetický držiak telefónu – do ventilačnej 
mriežky 
(77 11 784 774)

2.  Predná lakťová opierka 
(87 70 040 24R)

3.  LED osvetlenie nákladového priestoru – sada 
obsahuje 2 kusy 
(82 01 529 567) (87 70 040 24R) 

4.  Zadná permanentná kamera zabudovaná 
v spätnom zrkadle   
(82 01 733 899)

5.  Zadná parkovacia kamera – kompatibilná iba 
s multimediálnym systémom EasyLink 
(82 01 738 752)
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Business Cool

Dizajn

Disky kolies
82 01 730 368 Hliníkový disk 15» PURNA – čierny •• ••

40 30 062 16R Hliníkový disk 15» PURNA 6J 5 40 – strieborný •• ••

40 30 015 63R Hliníkový disk 16» ALTICA 6J 4 40 – svetlosivý •• ••

40 30 052 32R Plechový disk 15» 6J 5 40 – sivý •• ••

40 30 052 62R Plechový disk 15» 6J 5 40 – čierny •• ••

40 31 584 67R Okrasný kryt kolesa Renault – čierny, sada 4 kusov •• ••

Exteriér
82 01 733 470 Chrómované kryty spätných zrkadiel •• ••

82 01 733 566 Chrómované kryty kľučiek dverí – 4 kusy •• ••

82 01 733 956 Športové dekorácie kapoty – 2 čierne pruhy na kapotu •• ••

Interiér
77 11 945 795 Vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí •• ••

KOMFORT A OCHRANA

Batožinový priestor
82 01 529 567 LED osvetlenie nákladového priestoru – sada obsahuje 2 kusy •• ••

77 11 945 317
Drevené úložné priestory do ľavej zadnej časti nákladového priestoru – 2 police 
bez priehradky, 1 polica s priehradkou, 1 polica s pracovnou plochou, 1 podlahová 
nakladacia zarážka

•• ••

77 11 945 318
Drevené úložné priestory do ľavej prednej časti nákladového priestoru – 2 police 
bez priehradky, 1 polica s priehradkou, 1 polica s pracovnou plochou, 1 podlahová 
nakladacia zarážka

•• ••

77 11 945 287
Obloženie podlahy z drevotriesky – pravé posuvné dvere/posuvné dvere na oboch 
stranách, variabilná priehradka

•• ••

77 11 945 285
Obloženie podlahy z drevotriesky – pravé posuvné dvere/posuvné dvere na oboch 
stranách, pevná priehradka

•• ••

77 11 945 291 Obloženie bočných stien MDF – pravé posuvné dvere •• ••

77 11 945 293 Obloženie bočných stien MDF – posuvné dvere na oboch stranách •• ••

77 11 945 295 Obloženie kolies MDF – kompatibilné so všetkými verziami •• ••

77 11 945 288
Obloženie podlahy Polypro – pravé posuvné dvere/posuvné dvere na oboch 
stranách, variabilná priehradka

•• ••

77 11 945 286
Obloženie podlahy Polypro – pravé posuvné dvere/posuvné dvere na oboch 
stranách, pevná priehradka

•• ••

Business Cool

77 11 945 292 Obloženie bočných stien Polypro – pravé posuvné dvere •• ••

77 11 945 294 Obloženie bočných stien Polypro – posuvné dvere na oboch stranách •• ••

77 11 945 296 Obloženie kolies Polypro – kompatibilné so všetkými verziami •• ••

Okná
16 55 544 28R Vzduchové deflektory – predné •• ••

Ochrana karosérie
63 85 000 36R Univerzálne zásterky – predné, 2 kusy •• ••

78 81 224 19R Univerzálne zásterky – zadné, 2 kusy •• ••

77 11 785 072 Ochranná plachta karosérie Renault – čierna •• ••

96 09 871 43R Sada „off road“ – ochrana podbehov kolies a bočných hrán podvozku, čierna •• ••

Koberce
74 90 294 11R Gumové koberce – sada 2 kusov •• ••

74 90 288 96R Textilné koberce – sada 2 kusov •• ••

Zážitky na palube
87 70 040 24R Predná lakťová opierka •• ••

82 01 375 535 Fajčiarsky paket •• ••

Poťahy sedadiel
87 37 073 88R Poťahy predných sedadiel – kombinácia umelej kože a tkaniny

Multimédiá

Audio
77 11 575 880 Sada reproduktorov Focal Music Drive 2.0 – 2 predné •• ••

77 11 578 132 Sada reproduktorov Focal Music Drive 4.0 – 2 výškové, 2 predné •• ••

Telefón
82 01 737 965 Bezdrôtová indukčná nabíjačka telefónu •• ••

77 11 784 774 Magnetický držiak telefónu – do ventilačnej mriežky •• ••

kompletný zoznam príslušenstva
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Business Cool

PREPRAVA

Ťažné zariadenia
77 11 226 911 Adaptér kabeláže ťažného zariadenia – 13/7 pinov •• ••

82 01 728 515 Ťažné zariadenie „labutí krk“ •• ••

82 01 728 516 Sada na upevnenie ťažného zariadenia „labutí krk“ •• ••

82 01 727 812 Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia •• ••

82 01 727 813 Sada na upevnenie ťažného zariadenia demontovateľného bez náradia •• ••

82 01 728 518 Ťažné zariadenie Štandard •• ••

82 01 728 519 Sada na upevnenie ťažného zariadenia Štandard •• ••

77 11 419 307 Ťažný strmeň so 4 otvormi •• ••

77 01 408 016 Fixná spojka so 4 otvormi •• ••

77 11 421 985 Guľová fixná spojka s 2 otvormi •• ••

77 01 408 018 Guľová fixná spojka so 4 otvormi •• ••

77 11 943 521 Automatická guľová spojka – Multis •• ••

82 01 728 328 Kabeláž ťažného zariadenia – 7 pinov •• ••

82 01 728 389 Kabeláž ťažného zariadenia – 13 pinov •• ••

77 01 402 470 Guľová hlava (dodáva sa s 2 skrutkami) •• ••

77 11 780 886 Rozšírenie na nosič bicyklov Coach (3 + 1 bicykel) •• ••

77 11 780 884 Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pinov •• ••

77 11 780 885 Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 3 bicykle – 13 pinov •• ••

77 11 577 326 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang-on – 2 bicykle •• ••

77 11 577 327 Nosič bicyklov na ťažné zariadenia Xpress Hang-on – 3 bicykle •• ••

77 11 577 328 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang-on – 4 bicykle •• ••

Preprava
77 11 947 925 Priečne strešné tyče – 2 kusy •• ••

82 01 299 011 Priečne strešné tyče na pozdĺžne lišty – 2 kusy ••

77 11 420 781 Adaptér na strešné tyče pre nosiče bicyklov/lyží •• ••

77 11 940 001 Nosič lyží Thule 7326 (na 6 párov lyží/4 snowboardy) •• ••

77 11 940 000 Nosič lyží Thule 7324 (na 4 páry lyží/2 snowboardy) •• ••

77 11 780 147 Nosič bicykla na strešné tyče •• ••

77 11 785 585 Strešný box pevný 380 l čierny •• ••

77 11 785 586 Strešný box pevný 480 l čierny •• ••

77 11 785 587 Strešný box pevný 630 l čierny •• ••

82 01 728 219 Hliníková strešná galéria s nakladacím valcom •• ••

77 11 785 789 Otočný rebrík •• ••

77 11 574 510 Nosič rúrok na strešné tyče •• ••

Business Cool

BEZPEČNOSŤ

Asistent riadenia
82 01 730 047 Predné parkovacie senzory •• ••

82 01 730 048 Zadné parkovacie senzory •• ••

82 01 738 752 Zadná parkovacia kamera – kompatibilná iba s multimediálnym systémom EasyLink •• ••

82 01 733 899 Zadná permanentná kamera zabudovaná v spätnom zrkadle •• ••

Bezpečnosť
77 11 561 357 Autolekárnička •• ••

77 11 764 847 Vesta výstražná •• ••

77 11 460 708
Sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné 
rukavice, reflexná vesta, lano)

•• ••

Ochrana proti krádeži
82 01 729 945 Alarm – bez originálneho diaľkového ovládača •• ••

77 11 782 488 Ochrana zásuvky palubnej diagnostiky •• ••

82 01 724 187 Bezpečnostné skrutky kolies – sada 4 kusov •• ••

Snehové reťaze
77 11 780 253 Snehové reťaze Premium GRIP 15» a 16» •• ••

77 11 578 649 Snehové návleky •• ••

•• : kompatibilné.  – : nekompatibilné.

kompletný zoznam príslušenstva




