
Renault KOLEOS
Каталог аксесуарів

Новий



Подбайте 
про себе!

Зробіть своє життя більш легким, 
використовуйте всі переваги 
та насолоджуйтеся відчуттям 
абсолютного спокою.

Аксесуари Renault, розроблені 
спеціально для Вашого KOLEOS, 
допоможуть перетворити кожну 
поїздку на унікальну подорож. Більш 
інноваційні, більш безпечні й більш 
інтуїтивно зрозумілі аксесуари 
завжди стануть у пригоді, адже вони 
призначені саме для Вас.

Будьте готові відчути кожний день 
на повну.
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Додайте індивідуальності своєму 
автомобілю, зробіть його більш 
оригінальним. 

Дозвольте йому стати втіленням Вашого 
справжнього характеру. Перетворіть свій 
KOLEOS на ексклюзивний автомобіль, 
який максимально відображатиме Ваш 
смак і стиль життя. 

01 Вражаючий
удосконалений 
дизайн
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Колісні диски

Заявіть про свій інди ві ду-
аль ний стиль, встановив ши 
колісні диски з ексклю зивної 
лінійки Renault.
Досконалий дизайн та 
безпека без компромісів. 

Вражаючий удосконалений дизайн 

03 0401 02

01  17-дюймові колісні диски 
Esqis

Колір: сріблясто-сірі.
Шини: 225/65 R17 102H.

40 30 040 69R (Колісні диски)

40 31 507 09R (Центральні ковпачки)

03  18-дюймові колісні диски 
Taranis

Колір: сріблясто-сірі.
Шини: 225/60 R18 100H.

40 30 063 99R

02  18-дюймові колісні диски 
Argonaute

Колір: сріблясто-сірі та сірі двоколірні Erbe.
Шини: 225/60 R18 100H.

40 30 073 71R (Колісні диски)

40 31 507 09R (Центральні ковпачки)

04  19-дюймові колісні диски 
Cusco

Колір: матові чорні з діамантовим ефектом.
Шини: 225/55 R19 99V.

82 01 452 099
6



05 0706

06  19-дюймові колісні диски 
Jaipur

Колір: темно-сріблясті з діамантовим ефектом.
Шини: 225/55 R19 99V.

82 01 539 754 (Колісні диски з центральними 
ковпачками)

05  19-дюймові колісні диски 
Initiale Paris

Колір: темно-сріблясті з діамантовим ефектом.
Шини: 225/55 R19 99V.

40 30 028 77R

07  19-дюймові колісні диски 
Proteus

Колір: сріблясто-сірі та сірі двоколірні Erbe.
Шини: 225/55 R19 99V.

40 30 003 82R (Колісні диски)

40 31 507 09R (Центральні ковпачки)
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Інтер’єрЕкстер’єр

03 Накладки на пороги 
дверей із логотипом 
KOLEOS

Стильні накладки відмінно захищають 
пороги дверей від пошкоджень. Матове 
алюмінієве покриття та напис KOLEOS 
додають автомобілю ексклюзивності. 
Комплект із 4 накладок (передні й задні).

82 01 665 638

01 Підніжки

Вирізняйтеся та не відмовляйте 
собі у задоволенні пізнати дух 
авантюризму. Надзвичайно 
зручні підніжки не тільки 
полегшують посадку й висадку 
з автомобіля та завантаження 
речей на дах, але й дозволяють 
захистити кузов у разі незначних 
ударів. 
Комплект із 2 підніжок (лівої 
та правої).

82 01 699 226

04 Накладки на пороги 
дверей із логотипом 
KOLEOS — чорні

Зроблять Ваш автомобіль ще більш 
оригінальним за допомогою накладок 
на пороги дверей чорного кольору. 
Комплект із 4 накладок (передні й задні).

82 01 688 974

02 04

03

01

02 Накладки на пороги 
дверей із підсвічуванням 
і логотипом Renault

Прикрашені логотипом Renault накладки 
з нержавіючої сталі відмінно захищають 
пороги дверей Вашого автомобіля. 
А підсвічування білого кольору, яке притягує 
погляд у будь-який час доби, додає 
вишуканості та сучасності.
Комплект із 4 накладок (передні й задні).

82 01 665 635

Вражаючий удосконалений дизайн 
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Відпочиньте від метушні, 
насолоджуючись неперевершеним 
комфортом і відчуттям повної безпеки. 
Ефектні й практичні аксесуари Renault 
відмінно пристосовані до салону 
Вашого Renault. 
Максимально приємне й комфортне 
керування… завдяки KOLEOS!

02 Щоденний
захист
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01

Щоденний захист

Захист кузова

01 Стильні бризковики

Ефективно захищають нижню частину 
кузова від бризок води, бруду і гравію. 
Виготовлені за замовленням ідеально 
вписуються в загаль ний дизайн 
Вашого автомобіля.
Комплект із 2 бризковиків (правий 
і лівий).

82 01 665 625 (Передні)

82 01 665 626 (Задні)

02 Накладка на поріг 
багажного відділення 
із нержавіючої сталі

Розроблена спеціально для KOLEOS 
накладка ефективно захищає поріг 
багажника та додає естетичності. 
Виготовлена з полірованої 
нержавіючої сталі рельєфна накладка 
надає індивідуальності Вашому 
автомобілю. 

82 01 665 650

02
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03

01

Вікна

01 Дефлектори

Дозволяють почуватись комфортно навіть 
під час руху із відкритими вікнами. Запобігають 
утворенню турбулентних потоків і протягів. 
Ідеально підігнані за формою декоративні 
дефлектори стійкі до впливу механічних щіток 
автомийок і несприятливих погодних умов. 
Комплект із 6 дефлекторів (передні й задні). 
Також доступні дефлектори з хромованим 
покриттям. 

82 01 665 630 (Чорні)

82 01 665 631 (Чорні хромовані)

02 Сонцезахисні шторки

Сприяють підвищенню рівня комфорту 
вдень, надаючи оптимальний захист від 
сонячних променів та ультрафіолетового 
випромінювання. 
Легко встановлюються та знімаються.
Комплект із 2 (для вікон задніх дверей) 
або 5 шторок (для всіх задніх вікон і дверцят 
багажного відділення).

82 01 707 760 (Повний комплект)

82 01 707 758 (Для задніх вікон)

03 Тонування задніх вікон

Ідеальне поєднання комфорту, безпеки та 
естетики! Високоякісна тонувальна плівка 
захищає від сторонніх поглядів і сонця, 
а також дозволяє зберегти прохолоду в салоні 
та уникнути втрати оригінальних кольорів 
салону. Більш того, вона «зміцнює» стекла, 
запобігаючи виникненню сколів та тріщін. 
Комплект із 5 плівок, які ідеально підходять 
для віконець і вікон задніх дверей, а також 
дверцят багажного відділення.  

82 01 683 320

02
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Щоденний захист

03 04

Практичні 
елементи 
для багажного 
відділення

03 Піддон в багажник

Ідеальний варіант для перевезення 
різних речей, особливо забруднених. 
Ефективно захищає оригінальне 
килимове покриття та чудово 
відповідає розміру і формі багажного 
відділення Вашого автомобіля. 
Виготовлений з гнучкого матеріалу, 
має високі краї, легко встановлюється, 
знімається та чиститься. 

82 01 665 647

04 Сітки для кріплення 
багажу

Відмінне рішення для організації 
простору багажного відділення. Сітки, 
адаптовані за розміром до багажного 
відділення Вашого автомобіля, 
забезпечують надійне кріплення 
речей при перевезенні. Доступні 
у горизонтальному або вертикальному 
варіантах. 

77 11 422 533 (Горизонтальна)

82 01 568 849 (Вертикальна)

01 02

Функціональні 
деталі

01 Плічка на підголівнику

Плічка, які встановлюються на зворотній 
стороні переднього сидіння, дозволяють 
акуратно перевозити одяг. Завдяки 
легкому встановленню й зняттю 
вони стануть незамінними елементом 
у повсякденному житті. Хромовані плічка 
додають салону елегантності й охайності.

77 11 578 137

02 Комплект для курця

Допомагає підтримувати порядок у салоні 
автомобіля. До комплекту входять 
попільничка та прикурювач. 

82 01 375 535
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06 Органайзер для 
багажного відділення

Завдяки розподілу багажного 
відділення на секції можна з легкістю 
організувати простір в ньому 
та забезпечити надійну фіксацію речей 
для перевезення. Легко знімається 
й встановлюється. Цей органайзер дуже 
просто адаптувати до речей будь-якого 
розміру завдяки розділювачу і планці, 
яка переміщується по напрямних. 

82 01 669 725

07 Модульоване захисне 
покриття EasyFlex

Нековзке і водонепроникне покриття 
відмінно захищає підлогу багажного 
відділення під час перевезення 
громіздких і забруднених предметів. 
Легко складається й розкладається, 
адаптується до будь-якого положення 
спинок задніх сидінь. У розкладеному 
вигляді захищає всю підлогу 
багажного відділення. Практичний 
багатофункціональний елемент для 
щоденного використання та організації 
дозвілля. 

82 01 668 621

05 Розділювальна решітка

Надійне відокремлення багажного 
відділення від пасажирського 
салону. Практичний елемент стане 
у пригоді в разі перевезення домашніх 
улюбленців або різних речей у 
багажному відділенні.

82 01 665 634

07

0706

05
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02 03

01

Килимки

Надайте додаткового захисту Вашому автомобілю. Розроблені 
спеціально для KOLEOS, килимки гарантують високий рівень якості, 
безпеки та міцності. 
Легко та швидко встановлюються за допомогою двох спеціальних 
фіксаторів. Комплект із чотирьох килимків забезпечить ідеальний 
захист підлогового покриття салону автомобіля. А щоб захистити 
підлогу багажного відділення під час тривалої подорожі, зупиніть 
свій вибір на двосторонньому килимку, призначеному саме для 
багажного відділення. 

01 Двосторонній килимок 
у багажне відділення

Висока якість, легкість встановлення 
і практичність килимка роблять його 
незамінною річчю для повсякденного 
використання. Килимок, тканинний 
з однієї сторони і гумовий з іншої, 
підходить для будь-яких цілей. 

82 01 665 646

Щоденний захист

02 Тканинні килимки Premium

Побалуйте себе аксесуарами найвищої 
якості. Комплект першокласних килимків 
з білою окантовкою та орнаментом.

82 01 679 939 

03 Гумові килимки

Надійно захищають килимове покриття 
салону Вашого автомобіля.

82 01 665 641 (Без килимка-перемички 
заднього тонеля)

77 11 813 519 (З килимком-перемичкою 
заднього тонеля)

14







Дайте повну свободу своїм захопленням! 
Аксесуари для KOLEOS не тільки 
швидко й легко встановлюються, але 
й відповідають усім суворим вимогам 
щодо безпеки. Вони прості та водночас 
доконало продумані. Ваш Renault 
дозволяє взяти із собою що завгодно 
та куди завгодно. Мандруйте з відчуттям 
повної свободи.

03 Перевозьте більше, 
перевозьте більш 
ефективно
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01 02

Перевозьте більше, перевозьте більш ефективно 

Фаркоп

01 Знімний фаркоп (не вимагає 
застосування інструментів)

Ідеальний варіант для абсолютно безпечного буксирування 
та перевезення будь-якого обладнання: тримача для 
велосипедів, причепа, човна, житлового автопричепа, 
професійного обладнання тощо. Оригінальне додаткове 
обладнання Renault повністю сумісне з Вашим автомобілем. 
Шарову опору можна зняти без застосування будь-
яких інструментів. Автомобіль без опори виглядатиме 
ще більш естетично. Рекомендований для частого 
використання. До пакету входять повний комплект 
фаркопа (траверса, кріплення зі знімною шаровою опорою) 
та електропроводка.

82 01 663 737 (Траверса і кріплення)

82 01 666 347 (Електропроводка з 13 пін)

82 01 667 175 (Електропроводка з 7 пін)

02  Тримач для велосипедів 
із кріпленням на фаркоп

Ваші велосипеди будуть з Вами де б Ви не були завдяки 
тримачу для велосипедів, який з легкістю прикріплюється 
до фаркоп. Кріплення тримача на фаркоп здійснюється 
швидко та не потребує жодних регулювань: це найбільш 
практичний спосіб перевезення до 3 велосипедів. Завдяки 
функції складання й нахилу тримач не перешкоджає 
доступу в багажне відділення навіть через встановлені 
на нього велосипеди. 
Пропонуються кілька моделей тримачів відповідно 
до Ваших потреб.

Повний перелік тримачів для велосипедів див. на стор. 34.
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03 Складаний фаркоп 
із електроприводом

Головною перевагою цієї системи є те, що 
Ваш автомобіль за кілька секунд буде готовий 
до буксирування чи транспортування обладнання та 
ще й без застосування інструментів і без докладання 
зусиль. Автоматичну активацію забезпечує розташована 
у багажнику сустема керування. Фаркоп стає невидимим, 
тому не псує естетичний вигляд автомобіля. Оригінальне 
додаткове обладнання Renault повністю сумісне з Вашим 
KOLEOS.

82 01 692 455

0303
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Перевозьте більше, перевозьте більш ефективно

Перевезення 
вантажу на даху

01 Алюмінієві рейлінги QuickFix 
із кріпленням на повздовжніх 
леєрах

Інноваційна система QuickFix дозволяє швидко 
і легко встановити на дах автомобіля багажник, 
не потребуючи застосування інструментів. 
Рейлінги ідеально підходять для кріплення 
тримача для велосипедів або лиж, а також 
закритого багажника, який дозволяє збільшити 
вантажомісткість автомобіля. Відповідає всім 
вимогам щодо безпеки та міцності. Комплект 
із 2 рейлінгів із системою захисту від викрадення.

82 01 622 100

02 Жорсткий багажник Renault 
на дах

Збільшуйте вантажомісткість Вашого автомобіля 
й подорожуйте без компромісів! 
Практичність, надійність і естетичність – це саме 
те, що Вам потрібно. Замок захищає Ваше майно 
від викрадення.
Колір: глянцевий чорний

77 11 575 526 (630 л)

77 11 575 525 (480 л)

77 11 575 524 (380 л)

03 Тримач для лиж на дах

Куди б Ви не прямували та яке б обладнання не 
перевозили, Ви можете абсолютно безпечно 
зафіксувати сноуборди або лижі на даху 
автомобіля. Легке становлення тримача та просте 
завантаження й вивантаження лиж/сноубордів 
за будь-яких умов. Пропонуються кілька моделей 
тримачів відповідно до Ваших потреб.

77 11 420 779 (6 пар лиж / 4 сноуборди)
20

03

01 02







Насолоджуйтеся перебуванням 
в салоні автомобіля завдяки 
високотехнологічним мультимедійним 
системам. Саме вони зроблять кожну 
подорож яскравою і незабутньою.

04 Мультимедіа
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Мультимедіа

24

02

Телефонний 
зв’язок

Відео

01 Знімний тримач для 
смартфона з магнітом 
для кріплення 
на дефлектор

Дозволяє абсолютно безпечно 
користуватися смартфоном під час 
руху автомобіля. Маленький акуратний 
тримач ідеально вписується в 
загальний дизайн салону автомобіля.
Завдяки магніту його можна легко 
встановити на дефлектор. Знімний 
тримач можна перенести у будь-який 
інший автомобіль. 

77 11 784 774

02 DVD-програвач 
Nextbase Dual Cinema

Насолоджуйтеся керуванням автомобілем, 
оснащеним портативним DVD-програвачем.
Під час подорожі пасажири на задніх сидіннях 
можуть із задоволенням переглядати 
улюблені відео на окремих 10,1-дюймових 
екранах. Підключивши зовнішній пристрій 
до спеціального роз’єму програвача, можна 
переглянути контент пристроя. 
Легко кріпиться на підголівник.

77 11 783 362

03  10-дюймовий планшет 
Nextbase

Зробіть подорож більш приємною, 
дозволивши пасажирам на задніх 
сидіннях із комфортом насолоджуватися 
мультимедійним контентом, відображуваним 
на великому 10,1-дюймовому екрані 
із вражаючою якістю зображення. 
Кріплення з амортизуючим ефектом 
забезпечують швидке, легке й безпечне 
встановлення.

77 11 783 363

04  Тримач для планшета 
Nextbase

Веселощі й розваги під час тривалої 
подорожі! Тримач легко встановлюється 
на підголівник, дозволяючи пасажирам 
задніх сидінь із комфортом переглядати 
відео на планшеті з сенсорним дисплеєм.

77 11 783 364

01
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Аудіосистема

01 Комплект динаміків 
Focal Music Premium 6.1

Винятково якісне звучання! Цей комплект 
є золотим стандартом для автомобільних 
аудіосистем. Чіткий, чистий і потужний 
звук … додає ритму Вашій подорожі та 
дарує неперевершене задоволення від 
прослуховування музики!
До комплекту входять 6 динаміків 
(2 високочастотні динаміки, 2 передні 
динаміки і 2 задні динаміки), сабвуфер 
і пульт дистанційного керування.

77 11 579 537
01





Рушайте куди завгодно без турбот. 
Міцні й легкі у використанні аксесуари 
розроблені компанією Renault 
спеціально для Вашого KOLEOS, щоб 
гарантувати Вам максимальну безпеку 
за будь-яких умов. 

05 Абсолютна 
безпека

27



Абсолютна безпека

01

03

Обладнання для 
спосте ре ження 
та захисту від 
викрадення

Допомога 
під час руху

01 Сигналізація

Забезпечує захист і гарантує безпеку, 
ефективно знижуючи ризик викрадення 
автомобіля або речей із салону.
Система забезпечує захист об’єму та 
по периметру, а також виявляє будь-які 
несанкціоновані спроби відчинити двері, 
проникнути в салон або багажне відділення 
автомобіля. Крім того, модуль Anti-lift  посилає 
сигнал тривоги в разі зрушення автомобіля.

82 01 646 306

02 Система допомоги 
під час паркування

Дарує спокій під час руху. Завдяки 
чотирьом інтегрованим датчикам 
система виявляє будь-які перешкоди 
попереду та позаду автомобіля. 
Звуковий попереджувальний сигнал, 
який, до речі, можна відключити, 
своєчасно інформує водія про ризик 
зіткнення.

82 01 537 464 (Передні датчики)

82 01 537 455 (Задні датчики)

03 Камера заднього 
огляду

Дізнайтеся, що таке насправді 
комфортне маневрування! Під 
час руху заднім ходом на дисплей 
навігаційної системи виводиться 
зображення простору позаду 
автомобіля. Напрямні лінії, що 
накладаються на зображення, 
дозволяють визначити відстань 
до перешкод і передбачити 
траєкторію руху.

82 01 653 722

02
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Безпека дітей

Ланцюги протиковзання

01 Дитяче крісло безпеки Isofi x Duoplus

Гарантує оптимальний захист і безпеку дитини віком від 9 місяців до 
4 років. Дуже зручне крісло можна встановити в три різні положення, 
включаючи положення для горизонтального розміщення дитини. 
Система кріплення Isofi x забезпечує швидке й легке встановлення 
крісла для створення умов максимальної безпеки дитини.

77 11 423 381

02 Ланцюги протиковзання Premium Grip

Встановіть ланцюги протиковзання та легко рухайтеся по снігу! Вони 
гарантують максимальну безпеку й відмінне зчеплення з дорожнім 
покриттям за найскладніших дорожніх умов (на вкритих снігом або 
льодом дорогах). Компактний розмір і швидке, легке й інтуїтивно 
зрозуміле встановлення обладнання з можливістю регулювання. 
Ланцюги – це саме те, що потрібно для підвищення комфорту руху!
Комплект із 2 ланцюгів.

77 11 780 261 (Розмір R17, R18 і R19)
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02 0301

Позаштатна 
ситуація

01 Дорожній набір

Дорожній набір «Стандарт»: аптечка, трос, 

рукавички, вогнегасник 2 кг, знак аварійної 

зупинки, сумка на 2 відділення з підсиленою 

«блискавкою» і лого Renault. Дорожній 

набір «Європейський стандарт»: «Стандарт» 

+ світловідбивний жилет + більш якісні 

рукавички і знак зупинки. Дорожній набір 

«Міні-стандарт»: «Стандарт» із сумкою 

меншого розміру на 1 відділення. 

77 11 540 248 (Дорожній набір «Європейський 

стандарт»)

77 11 540 249 (Дорожній набір «Стандарт»)

77 11 765 126 (Дорожній набір «Міні-стандарт»)

02 Компресори

Компресори поршневі: 1 циліндр / 2 циліндри.

Призначені для накачування шин.

77 11 540 256 (1 циліндр)

77 11 540 257 (2 циліндри)

03 Знак аварійної зупинки

Знак аварійної зупинки у картонному 

футлярі / Зміцнений знак аварійної зупинки 

у пластиковому футлярі. 

77 11 540 251 (Знак аварійної зупинки 

у картонному футлярі) 

77 11 540 252 (Зміцнений знак аварійної 

зупинки у пластиковому футляр) 
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Засоби догляду
01 Складана лопата / Складана 

совкова лопата / Набір туриста

Складані лопати та набір туриста дозво ля ють 
впевнено почуватися на засніженій місцевості 
та в умовах без до ріж жя. Металеві, компактні, 
у чохлах.

77 11 540 380 (Складана лопата)
77 11 764 921 (Складана совкова лопата)
77 11 764 922 (Набір туриста)

02 Серветка з мікрофібри

Призначена для ефективного догляду за кузовом, 
стеклами та салоном. Не пошкоджує поверхні. 
Синього кольору, має розміри 30х30 см.

77 11 540 381

03 Протиковзний трапик

Гумовий, з металевим тросом. Морозостійкий. 
Компактний, легко збирається та чиститься. 
Витримує навантаження до 3,5 т.

77 11 540 383

04 Протиковзні трапики

Пластикові. Підкладені під ведучі колеса, вони 
дозволяють виїхати з будь-якого бездоріжжя: 
пісок, бруд, сніг, лід. Комплект із 2 шт. 

77 11 540 382

05 Щітки 

Щітка «Біг»: пластикова, 55 см, зі шкребком / 
Щітка «Пінгвін»: ручка з алюмінієвої трубки, 50 см, 
із жорсткою губкою / Щітка «Морс»: ручка з алюмі-
нієвої трубки, 72 см, із жорсткою губкою.

77 11 540 385 (Щітка «Біг»)
77 11 540 386 (Щітка «Пінгвін»)
77 11 540 387 (Щітка «Морс»)

06 Щітка з телескопічною ручкою

Щітка «Тундра»: телескопічна алюмінієва ручка, 
75-105 см, зі шкребком і жорсткою губкою.

77 11 540 388

07
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07 Літня рідина

Дозволяє за допомогою щіток склоомивача ефектив-
но видаляти бруд з вітрового скла, зменшуючи ризик 
утворення подряпин на склі. Має приємний запах. 
Оснащена лійкою для переливання. Мінімальна 
робоча температура: -4 °С. Ємність: 5 л.

77 11 238 966

08 Зимова рідина

Незамерзаюча рідина, дозволяє ефективно видаляти бруд з вітро-
вого скла у морозну погоду. Запобігає утворенню на склі крижаних 
скоринок, які пере шкод жають огляду, а також забезпечує коректне 
функ ціо ну вання системи склоомивача. Оснащена лійкою для пере-
ли ван ня. Мінімальна робоча температура: -20 °С. Ємність: 5 л.

77 11 238 976

Рідина склоомивача
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ДИЗАЙН Час встанов-
лення, год

Колісні диски

403004069R 17-дюймові легкосплавні колісні диски Esqis — Сріблясто-сірі Стор. 6

403007371R 18-дюймові легкосплавні колісні диски Argonaute — Сріблясто-сірі та сірі двоколірні Erbe Стор. 6

403006399R 18-дюймові легкосплавні колісні диски Taranis — Сріблясто-сірі Стор. 6

8201452099 19-дюймові легкосплавні колісні диски Cusco — Матові чорні з діамантовим ефектом Стор. 6

8201539754 19-дюймові легкосплавні колісні диски Jaipur — Темно-сріблясті з діамантовим ефектом Стор. 7

403000382R 19-дюймові легкосплавні колісні диски Proteus — Сріблясто-сірі та сірі двоколірні Erbe Стор. 7

403002877R 19-дюймові легкосплавні колісні диски Initiale Paris — Темно-сріблясті з діамантовим ефектом Стор. 7

8201130909 Система захисту від викрадення – Легкосплавні колісні диски — 4 болти –

403150709R Центральні ковпачки Renault — Темно-сірі з хромованою окантовкою –

403155931R Центральні ковпачки Renault — Сірі Erbe –

403152085R Центральні ковпачки Renault — Чорні з хромованою окантовкою –

403154214R Центральні ковпачки Renault — Глянцеві чорні –

Екстер’єр

8201699226 Підніжки (ліва та права) Стор. 8

Інтер’єр

8201665635
Накладки на пороги дверей із підсвічуванням — Логотип Renault — Передні й задні — 
Нержавіюча сталь*

Стор. 8

8201665638
Накладки на пороги дверей — Логотип KOLEOS — Передні та задні — Матове алюмінієве 
покриття

Стор. 8

8201688974 Накладки на пороги дверей — Логотип KOLEOS — Передні — Чорні Стор. 8

КОМФОРТ І ЗАХИСТ Час встанов-
лення, год

Захист кузова

8201212479 Універсальні бризковики –

8201665626 Стильні бризковики — Задні Стор. 10

8201665625 Стильні бризковики — Передні Стор. 10

8201665650 Накладка на поріг багажного відділення — Нержавіюча сталь Стор. 10

7711574925 Комплект засобів для догляду (3 мийні засоби, 1 полірувальний засіб і 2 серветки з мікрофібри) –

Вікна

8201665630 Дефлектори — Передні та задні — Акриловий полімер Стор. 11

8201665631 Дефлектори — Передні та задні — Хромовані Стор. 11

8201683311 Захисна плівка — Передні вікна –

8201683320 Тонувальна плівка — Задні вікна Стор. 11

8201707760 Сонцезахисні шторки — Повний комплект Стор. 11

8201707758 Сонцезахисні шторки — Задні вікна Стор. 11

Функціональні деталі

7711578137 Плічка на підголівнику Стор. 12

8201375535 Комплект для курця (попільничка + прикурювач) Стор. 12

Практичні елементи для багажного відділення

8201665647 Піддон в багажник Стор. 12

7711422533 Сітка для кріплення багажу — Горизонтальна Стор. 12

8201568849 Сітка для кріплення багажу — Вертикальна Стор. 12

8201669725 Органайзер для багажного відділення Стор. 13

8201665634 Розділювальна решітка Стор. 13

8201668621 Модульоване захисне покриття — EasyFlex Стор. 13

Килимки

8201665641 Гумові килимки — Комплект із 4 шт. Стор. 14

7711813519 Гумові килимки — Комплект із 4 шт. Стор. 14

8201679939 Тканинні килимки — Premium — Комплект із 4 шт. Стор. 14

8201665646 Двосторонній килимок у багажне відділення Стор. 14

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ Час встанов-
лення, год

Фаркоп

7711785159 Знімний фаркоп — 13 пін Стор. 18

7711785158 Знімний фаркоп — 7 пін Стор. 18

8201663737 Знімний фаркоп — Траверса і кріплення –

8201667175 Електропроводка знімного фаркопа — 7 пін –

8201666347 Електропроводка знімного фаркопа — 13 пін –

8201692455 Складаний фаркоп із електроприводом Стор. 19

8201700146 Електропроводка складаного фаркопа з електроприводом — 13 пін –

7711226912 Адаптер для електропроводки фаркопа (13/7 пін) –

7711226911 Адаптер для електропроводки фаркопа (7/13 пін) –

7711780884 Тримач для велосипедів Coach — Кріплення на фаркоп — 2 велосипеди –

7711780885 Тримач для велосипедів Coach — Кріплення на фаркоп — 3 велосипеди –

7711780886 Тримач для велосипедів Coach — Подовжувач для 3 + 1 велосипеда –

7711577333 Тримач для електровелосипедів Europower 915 — Кріплення на фаркоп — 2 велосипеди –

Перевезення вантажу на даху

8201622100 Рейлінги QuickFix — Алюмінієві — На повздовжні леєри Стор. 20

7711578086 Багажник-трансформер — Регулювання об’єму 300/500 л — Сірий –

7711575524 Жорсткий багажник на дах — Renault — 380 л — Глянцевий чорний Стор. 20

7711575525 Жорсткий багажник на дах — Renault — 480 л — Глянцевий чорний Стор. 20

7711575526 Жорсткий багажник на дах — Renault — 630 л — Глянцевий чорний Стор. 20

7711577325 Тримач для велосипедів Proride 80 — Кріплення на леєри — 1 велосипед –

7711420778 Тримач для лиж — 4 пар лиж/2 сноуборди Стор. 20

7711420779 Тримач для лиж — 6 пар лиж/4 сноуборди Стор. 20

7711420780 Зсувний тримач для лиж — THULE Xtender — 6 пар лиж –

* З можливістю фарбування у будь-який колір.

Повний асортимент аксесуарів
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МУЛЬТИМЕДІА Час встанов-
лення, год

Телефонний зв’язок

7711784774 Знімний тримач для смартфона — Кріплення на дефлектор — З магнітом Стор. 24

8201709057 Індукційний зарядний пристрій –

Відео

7711783362 DVD-програвач Nextbase Dual Cinema Стор. 24

7711783363 10-дюймовий планшет Nextbase Стор. 24

7711783364 Тримач для планшета Nextbase Стор. 24

Аудіосистема

7711579537 Комплект динаміків Focal Music Premium 6.1 (Live Pack + Drive Pack + сабвуфер) Стор. 25

7711575880 Комплект динаміків Focal Music Drive –

7711578132 Комплект динаміків Focal Music Live –

БЕЗПЕКА Час встанов-
лення, год

Обладнання для спостереження та захисту від викрадення

8201646306 Сигналізація – Захист об’єму та по периметру, модуль Anti-lift Стор. 28

Допомога під час руху

8201537464 Паркувальні датчики — Передні Стор. 28

8201537455 Паркувальні датчики — Задні Стор. 28

8201653722 Камера заднього огляду з дисплеєм R-Link Стор. 28

Безпека дітей

7711427434 Дитяче крісло безпеки Babysafe Plus — Група 0+ –

7711423381 Дитяче крісло безпеки Isofi x Duoplus — Група 1 Стор. 29

7711427427 Основа Isofi x для дитячого крісла безпеки Babysafe Plus –

7711422951 Дитяче крісло безпеки Isofi x Kidfi x — Група 2-3 –

7711423382 Дитяче крісло безпеки Kidplus — Група 2-3 –

Ланцюги протиковзання

7711780261 Ланцюги протиковзання Premium Grip — Розміри R17, R18 і R19 Стор. 29

7711783374 Стандартні ланцюги протиковзання — 12 мм — Розмір R17 –

7711783375 Стандартні ланцюги протиковзання — 12 мм — Розмір R18 –

7711783376 Стандартні ланцюги протиковзання — 12 мм — Розмір R19 –

Позаштатна ситуація

7711780759 Дорожній набір (світловідбивний жилет, знак аварійної зупинки, аптечка) –

7711540248
7711540249
7711765126

Дорожній набір Стор. 30

7711540256
7711540257

Компресори Стор. 30

7711540251
7711540252

Знак аварійної зупинки Стор. 30

Засоби догляду

7711540380 Складана лопата Стор. 31

7711764921 Складана совкова лопата Стор. 31

7711764922 Набір туриста Стор. 31

7711540381 Серветка з мікрофібри Стор. 31

7711540383 Протиковзний трапик Стор. 31

7711540382 Протиковзні трапики Стор. 31

7711540385 Щітка «Біг» Стор. 31

7711540386 Щітка «Пінгвін» Стор. 31

7711540387 Щітка «Морс» Стор. 31

7711540388 Щітка з телескопічною ручкою Стор. 31

Рідина склоомивача

7711238966 Літня рідина Стор. 31

7711238976 Зимова рідина Стор. 31

На всі аксесуари Renault надається гарантія на 1 рік. 35



www.renault.ua

www.facebook.com/renault.ua

www.instagram.com/renault_ukraine/

twitt er.com/renaultukraine

Гаряча лінія: 0 800 500 351

Повний асортимент аксесуарів Renault Captur 

Ви можете знайти на веб-сторінці: acc.renault.ua

Інформація, що міститься в цьому каталозі, була актуальною на момент підготовки його до друку. При створенні цього каталогу були використані зображення моделей-прототипів. Дотримуючись 
політики постійного вдосконалення, компанія Renault залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до технічних характеристик продуктів, обладнання та аксесуарів, описаних у даному 
каталозі. Вся інформація щодо змін максимально швидко надається дилерам Renault. Залежно від ринку збуту певні комплектації та обладнання (стандартне, додаткове або аксесуари) можуть бути 
недоступні. За актуальною інформацією звертайтеся до найближчого дилера. Залежно від особливостей друкарського процесу кольори в каталозі можуть дещо відрізнятися від фактичних кольорів 
лакофарбового покриття кузова та оздоблення салону. Всі права захищені. Заборонено відтворювати у будь-якому форматі та в будь-який спосіб всю або часткову інформацію цього каталогу без 
письмового дозволу компанії Renault.

Новий Renault KOLEOS — Жовтень 2017. 


