Нові

Renault SANDERO
та SANDERO Stepway
Каталог аксесуарів

Піклуйтесь
про себе!
Зробіть ваше повсякденне життя
простішим, використовуйте сповна
кожну мить і живіть безтурботно.
Аксесуари Renault, розроблені
спеціально для вашого SANDERO,
дарують вам щодня унікальну
подорож. Більш сучасні, безпечні
та універсальні, вони полегшують
ваше життя.
Будьте готові набути цього
яскравого досвіду.
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01 Динамічний дизайн
Аксесуари
для інтер’єру
та екстер’єру
01 Захисні накладки на пороги
з логотипом Renault
Додайте індивідуальності вашому автомобілю
за допомогою накладок на пороги дверей
з логотипом Renault.
82 01 319 784 (Передні)
82 01 391 425 (Задні)

01

02 Захисні накладки на пороги
з підсвічуванням
Алюмінієві накладки на пороги дверей,
з підсвіткою білого кольору, яка притягує погляд
як вдень, так і вночі, додадуть елегантності
та сучасності вашому автомобілю, а логотип
Renault підкреслить ексклюзивність.
У комплект входять дві накладки (права й ліва).
82 01 468 749

02
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Колісні диски
Підкресліть вашу індивідуальність,
обравши ексклюзивні колісні диски,
які додають сучасного вигляду
та гарантують повну безпеку.
01

02

03

05

06

07

01 Легкосплавні диски
15-дюймові Symphonie
Колір: сірий
Розмір шини: 185/65 R 15 88 T
40 30 023 43R (диск — SANDERO)
40 31 520 85R (декоративний ковпачок
з логотипом Renault)
04

02 Легкосплавні диски
16-дюймові Altica
Колір: чорний діамант
Розмір шини: 195/55 R 16 91 H
40 30 075 50R (диск — SANDERO Stepway)
40 31 520 85R (декоративний ковпачок
з логотипом Renault)

03 Легкосплавні диски
16-дюймові Runway
Колір: чорний діамант
Розмір шини: 195/55 R 16 91 H
82 01 684 229 (диск SANDERO)
40 31 520 85R (декоративний ковпачок
з логотипом Renault)
Повний перелік дисків для SANDERO
та SANDERO Stepway див. на стор. 22.

04 Легкосплавні диски
15-дюймові Voyage
Колір: сірий
Шини: 185/65 R 15
77 11 657 453 (диск — SANDERO)

05 Легкосплавні диски
15-дюймові Mirage
Колір: темно-сірий
Шини: 185/65 R 15
77 11 657 451 (диск — SANDERO)
82 00 448 980 (декоративний ковпачок
з логотипом Renault)

06 Легкосплавні диски
16-дюймові Forest
Колір: сірий з чорнінням
Шини: 195/55 R 16
77 11 657 452 (диск — SANDERO Stepway)
82 00 043 899 (декоративний ковпачок з логотипом Renault)

07 Легкосплавні диски
16-дюймові Monterrey
Колір: сірий
Шини: 205/55 R 16
77 11 547 630 (диск — SANDERO Stepway)
77 11 813 076 (декоративний ковпачок з логотипом Renault)
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02 Комфорт і захист
Килимки
Надайте додаткового захисту
вашому автомобілю. Ці килимки для
підлоги, розроблені індивідуально
для Renault SANDERO і SANDERO
Stepway, пройшли випробування та
гарантують високий рівень безпеки
й довговічність. Килимок для водія
надійно фіксується завдяки захисним
кліпсам, спеціально передбаченим
для цього.
01

02

01 Гумові килимки
Надійно захищають килимове покриття
салону вашого автомобіля від води та бруду.
Містять логотип Renaul.
82 01 620 303
77 11 547 808 (з високими краями)
77 11 813 135 (литі)
77 11 813 553 (комбіновані)

02 Текстильні килимки
Standard

+

Забезпечують повноцінний захист підлоги салону.
За знімними килимками легко доглядати.
82 01 337 451 (SANDERO)

03 Промо-комплекти гумових
килимків
03
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Ідеально захищають салон та багажне відділення
автомобіля від бруду.
77 11 547 818 (Килимки з високими краями
+ Піддон багажника)
Повний перелік промокомплектів килимків
див. на стор. 22.

Зручність салону
01 Набір для курця
Незамінний для збереження чистоти
вашого автомобіля. Складається
з попільнички й прикурювача.
82 01 375 535

02 Передній підлокітник
Передній підлокітник не тільки
дозволить розташуватися на сидінні
з більшим комфортом, але й
забезпечить додаткове відділення,
в якому можна сховати різні дрібниці.
Функція регулювання висоти робить
підлокітник ще зручнішим.
Колір: чорний
Місткість: 1 літр
82 01 679 842
01

03

02

02

Чохли на сидіння
03 Чохли на передні сидіння
Надійно захищають оригінальну оббивку
вашого автомобіля. Ідеальні за розміром
чохли легко надягаються та чистяться.
82 01 496 809
Повний перелік чохлів на сидіння
див. на стор. 22.
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Аксесуари для багажного відділення
01 Піддон для багажного
відділення

02 Модульований захист
багажного відділення EasyFlex

Ідеальний для перевезення різноманітних
речей, а особливо тих, що можуть забруднити
багажне відділення. Він ефективно захищає
оригінальне покриття та відповідає розмірам
багажного відділення вашого автомобіля.
Цей практичний піддон легко встановлювати
й чистити.
82 01 600 368
77 11 547 511 (з високими краями)
77 11 813 705 (із захисним фартухом)

Незамінний для захисту багажного відділення вашого
автомобіля й перевезення великих предметів та
предметів, що можуть забруднити багажник вашого
автомобіля! Він легко складається та розкладається,
прилаштовуючись до положення задніх сидінь.
У повністю розкладеному вигляді він призначений для
завантаження усього простору. Багатофункціональний
і практичний, він підходить для щоденного
використання, а також для відпочинку.
82 01 681 717

01

02
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02

02

03 Портативний
органайзер для
багажного відділення
Ділить багажне відділення вашого
автомобіля на секції, щоб впорядкувати
речі й зафіксувати їх на місці під
час їзди. Знімний, гнучкий і легкий
у встановленні, цей органайзер
адаптується до предметів різного
розміру й може бути розміщений в
салоні, щоб зафіксувати ваші сумки,
розміщені на підлозі.
82 01 585 488
03

04 Багажна сітка
Ідеально підходить для впорядкування
вашого багажного відділення.
Відповідає розмірам вашого автомобіля
та забезпечує чудову фіксацію
предметів під час їзди. Пропонуються
горизонтальна й вертикальна сітки.
82 01 314 524 (горизонтальна)
82 01 314 518 (вертикальна)

04

04
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Вікна
01 Сонцезахисні шторки

01

Забезпечують оптимальний захист
від сонячних променів, підвищують ваш
щоденний комфорт усередині автомобіля.
Передбачені для бокових вікон
і заднього скла. Легко встановлюються
та знімаються за необхідності.
82 01 658 600 (бокові вікна)
82 01 658 601 (бокові вікна та заднє скло)

02 Дефлектори вікон
Дають змогу почуватись комфортно
під час їзди з відчиненими вікнами,
запобігаючи турбулентності й повітряним
потокам. Розроблені спеціально
для Sandero, дефлектори стійкі
до впливу механічних щіток автомийок
і несприятливих погодних умов.
82 01 314 422 (вставні — 2 шт — передні)
77 11 547 480 (клейові — 4 шт — передні
та задні)
02

Спеціальні
професійні
аксесуари
03 Комплект
переобладнання
у вантажопасажирський
автомобіль
Цей ергономічний і функціональний
комплект якнайкраще відповідає
розмірам багажного відділення вашого
автомобіля та дає змогу перетворити
його на вантажопасажирський
автомобіль. До комплекту входить
пластиковий піддон і кріплення для
вантажу. Він повністю розбирається
та дає можливість знову перетворити
ваш автомобіль на автомобіль
особистого користування.
82 01 679 712
Також у наявності розділювальна
решітка й полиця для багажного
відділення.
Список позицій див. на стор. 22.

04 Плічка з кріпленням
на підголівник
Плічка, що легко знімаються
та встановлюються позаду переднього
сидіння, швидко стануть незамінним
щоденним аксесуаром. Хромоване
покриття перетворює їх на елегантний
та одночасно непримітний аксесуар.
77 11 578 137
03
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04

Захист кузова
01 Захисні накладки
на двері
Підкресліть силу та міць вашого
автомобіля, одночасно захищаючи
нижню частину дверей!
82 01 401 416

02 Накладка на поріг
багажного відділення
Захистіть задній бампер за допомогою
практичного та спеціально розробленого
аксесуара. Виготовлена із чорного
пластику з рельєфним тисненням,
вона посилює задню частину вашого
автомобіля.
82 01 665 800

01

03

02

04

03 Універсальні бризковики
Ефективно захищають нижню частину
кузова від бризок води, бруду та гравію.
Комплект із двох бризковиків
(правий і лівий).
82 01 313 092

04 Підкрилки
Забезпечують надійний захист кузова
автомобіля від негативного впливу
зовнішнього середовища.
77 11 547 518 (задній лівий)
77 11 547 511 (задній правий)
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03 Мультимедіа
Аудіосистема

Телефонний зв’язок

01 Комплект динаміків
Focal Music Live 4.0

02 Тримач знімного типу —
кріпиться на систему вентиляції —
на магнітах

Висока точність відтворення звуку
й прослуховування HIFI Premium! Чіткість,
виразність, потужність, ритм та максимальна
насолода від прослуховування! У комплект
входять 4 динаміки (2 репродуктори високих
тонів, 2 передніх динаміки), сабвуфер,
дистанційне керування.
77 11 578 132 (Confort)

01

Дає змогу абсолютно безпечно користуватися мобільним телефоном
під час руху автомобіля. Невеликий і акуратний тримач легко кріпиться
на вентиляційній системі вашого автомобіля. Закріпіть ваш смартфон
простим рухом завдяки його магнітній системі! Тримач знімний, його
можна легко перемістити з одного автомобіля в інший.
77 11 784 774

02

13

14

04 Перевозьте більше й краще
Буксирування
01 Знімний фаркоп
Призначений для безпечного
буксирування обладнання: кріплення
для ваших велосипедів, причепа,
човна, пасажирського автопричепа,
професійного обладнання… Він чудово
підходить до вашого автомобіля.
Кульова опора дає змогу без
застосування будь-яких інструментів
легко знімати фаркоп, без якого
автомобіль виглядатиме ще більш
естетично. Підходить для частого
використання.
82 01 654 571

02 Кріплення
для велосипедів

01

Найбільш простий та надійний
спосіб перевозити одночасно
до 3 велосипедів. Ідеально підходить
для перевезення важких та громіздких
велосипедів. Легко встановлюється
на фаркоп. Може складатись та
відкидатись, залишаючи вільний
доступ до багажника.
77 11 577 330
(2 велосипеди — проводка 7-пін)
77 11 577 329
(3 велосипеди — проводка 7-пін)

02

02
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Перевезення
багажу
01 Сталеві дуги на дах
Ідеально підходять для перевезення
кріплень для велосипедів, кріплення
для лиж чи багажного боксу, у такий
спосіб збільшуючи місткість автомобіля.
82 01 356 700 (SANDERO)
82 01 356 709 (SANDERO Stepway)

01

02

02 Багажний бокс
на дах Renault
Дає змогу збільшити вантажомісткість
вашого автомобіля й подорожувати
без компромісів! Практичний, міцний,
красивий. Замикається на ключ, щоб
захистити ваші речі.
Колір: чорний (рельєфний).
77 11 575 524 (380 л)
77 11 575 525 (480 л)
Повний перелік багажників на дах
див. на стор. 23.
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05 Безпека

01

02

03

Допомога під час руху
01 Камера заднього огляду
Отримайте більше комфорту під час 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 01 675 484

02 Система допомоги під час
паркування
Незамінна для легкого маневрування. Завдяки своїм
датчикам система виявляє будь-яку перешкоду перед
та/чи позаду автомобіля. Система попереджає вас
про ризик зіткнення звуковим сигналом. Розроблена
для паркування вперед і назад.
82 01 457 602 (передні датчики)
82 01 663 947 (задні датчики)

03 Паркувальні радари Aviline
Візуальна індикація відстані до перешкоди
на рідкокристалічному дисплеї, з голосовим
або звуковим супроводом.
77 11 547 267 (з 8-ма датчиками)
77 11 547 266 (із звуковим сигналом)
77 11 547 265 (з 4-ма датчиками)

Обладнання для нагляду й захисту від викрадення
04 Сигналізація
Незамінна для вашої
безпеки й спокою, система
ефективно перешкоджає
спробам викрадення вашого
автомобіля, а також речей,
які є в салоні. Завдяки
системі з датчиком охорони
периметра та датчиками
об’єму вона виявляє
будь-які спроби відкриття,
проникнення чи руху в салоні.
82 01 683 331
(із централізованим
блокуванням)
Повний перелік сигналізацій
див. на стор. 23.
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05 Вмонтований відеореєстратор
Важливий для вашої безпеки та спокою на дорозі. Завдяки своїй
вмонтованій автоматичній та автономній системі запису, він
збереже історію поїздок у часі та просторі. Як свідок інцидентів
на дорозі, реєстратор дасть змогу підтвердити факти в будь-якій
ситуації та знайти вихід із конфліктної ситуації. Розміщується
над центральним дзеркалом заднього огляду і дає змогу
записувати відео довгий час завдяки карті SD на 8 гігабайт.
Просте wi-ﬁ з’єднання з вашим смартфоном дає змогу швидко
переглядати відео та, за потреби, передавати зображення.
82 01 679 620

04

06 Відеореєстратор Aviline
Відеореєстратор з FULL HD якістю зйомки. Відповідає
найсуворішим вимогам якості та надійності.
77 11 547 955

06

05

Ланцюги
протиковзання

Безпека дитини

01 Ланцюги протиковзання
для снігу Premium Grip
Узимку обладнайте ваш автомобіль ланцюгами
протиковзання, щоб із легкістю долати засніжені
поверхні!
Вони гарантують максимум безпеки й оптимізують
зчеплення за найскладніших погодних умов взимку
(снігу та ожеледиці).
Швидко та легко встановлюються завдяки
автоматичному кріпленню та компактним розмірам.
Усе, щоб отримати ще більше комфорту під час
керування!
Набір із двох ланцюгів.
77 11 780 253 (розмір 50)
Повний перелік ланцюгів див. на стор. 23.

01

02 Додаткове дзеркало заднього
огляду для контролю за тим,
що відбувається в салоні

03 Дитяче автокрісло Duoplus Isoﬁx
Незамінний аксесуар, щоб забезпечити оптимальний
захист і безпеку дітей від 9 місяців до 4 років під час
ваших поїздок.
Дуже зручне завдяки регульованому нахилу
у трьох позиціях, в тому числі для сну. Фіксація
Isoﬁx забезпечує легке, швидке встановлення
та максимальну безпеку для ваших дітей.
77 11 423 381
Повний перелік дитячих автокрісел див. на стор. 23.

Ідеальне для спокійного керування, це дзеркало
дає змогу наглядати за дітьми, які влаштувалися
на задньому сидінні автомобіля, чи за речами,
що розміщені в салоні.
82 01 661 695

02

03
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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 логотипом Renault.
Дорожній набір «Європейський
стандарт»: «Стандарт» + світловідбивний жилет + більш якісні рукавички
і знак аварійної зупинки.
Дорожній набір «Міні-стандарт»:
«Стандарт» із сумкою меншого розміру
на 1 відділення.
77 11 540 248 (Дорожній набір
«Стандарт»)
77 11 540 249 (Дорожній набір
«Європейський 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.
01

20

02

03

77 11 540 251 (Знак аварійної зупинки
у картонному футлярі)
77 11 540 252 (Зміцнений знак
аварійної зупинки у пластиковому
футлярі)

Засоби догляду
01 Складана лопата
Складана лопата дозволяє впевнено почуватися
у засніженій місцевості та в умовах бездоріжжя.
Металева, компактна, у чохлі.
77 11 540 380

02 Серветка з мікрофібри
Призначена для ефективного догляду
за кузовом, стеклами та салоном. Не пошкоджує
поверхні. Синього кольору, 30х30 см.

01

02

03

06

77 11 540 381

03 Протиковзний трапик
Гумовий, із металевим тросом. Морозостійкий.
Компактний, легко збирається та чиститься.
Витримує навантаження до 3,5 т.
77 11 540 383

04 Щітки
Щітка «Біг»: пластикова, 55 см, зі шкребком.
Щітка «Пінгвін»: ручка з алюмінієвої трубки,
50 см, із жорсткою губкою.
Щітка «Морс»: ручка з алюмінієвої трубки, 72 см,
із жорсткою губкою.
77 11 540 385 (Щітка «Біг»)
77 11 540 386 (Щітка «Пінгвін»)
77 11 540 387 (Щітка «Морс»)

05 Щітка з телескопічною
ручкою
Щітка «Тундра»: телескопічна алюмінієва ручка,
75-105 см, зі шкребком і жорсткою губкою.
77 11 540 388

04

05

07

Рідина склоомивача
06 Літня рідина

07 Зимова рідина

Дозволяє за допомогою щіток склоомивача
ефективно 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.

Незамерзаюча рідина, дозволяє ефективно видаляти бруд
з вітрового скла у морозну погоду. Запобігає утворенню на
склі крижаних скоринок, які перешкоджають огляду, а також
забезпечує коректне функціонування системи склоомивача.
Оснащена лійкою для переливання. Мінімальна робоча
температура: -20 °С. Ємність: 5 л.

77 11 238 966

77 11 238 976
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Повний список аксесуарів
ДИЗАЙН

Аксесуари для багажного відділення

Інтер’єр
SANDERO SANDERO Stepway
8201319784
Захисні накладки на порог и з логотипом Renault — передні — чорні
8201391425
Захисні накладки на порог и з логотипом Renault — задні — чорні
8201468749
Захисні накладки на пороги з підсвічуванням

Стор. 4
Стор. 4
Стор. 4

Екстер’єр
SANDERO SANDERO Stepway
8201387319
Стікери для зовнішньої індивідуалізації

–

Колісні диски
SANDERO SANDERO Stepway
7711547676
Легкосплавні диски 15-дюймові Mirage
403004677R
Легкосплавні диски 15-дюймові Chamade — сірий
403002343R
Легкосплавні диски 15-дюймові Symphonie — сірий
7711657453
Легкосплавні диски 15-дюймові Voyage — сірий
7711657451
Легкосплавні диски 15-дюймові Mirage — темно сірий
8201684229 8201681735
Легкосплавні диски 16-дюймові Runway — чорний діамант
403002441R
Легкосплавні диски 16-дюймові Altica — сірий
403007550R
Легкосплавні диски 16-дюймові Altica — чорний діамант
7711657452
Легкосплавні диски 16-дюймові Forest — сірий з чорнінням
7711547630
Легкосплавні диски 16-дюймові Monterrey — сірий
8200043899
Декоративний ковпачок — сірий
403152085R
Декоративний ковпачок — чорний
8200448980
Декоративний ковпачок з логотипом Renault
7711813076
Декоративний ковпачок з логотипом Renault
403002053R
Диск 16-дюймовий Flexwheel
403154691R
Колісний ковпак 16-дюймовий Bayadere для диска Flexwheel — Dark metal
7711239099
Колісні гайки-«секретки» для металевих дисків
7711239101
Колісні гайки-«секретки» для легкосплавних дисків
7711239104
Колісні гайки-«секретки» для легкосплавних дисків (а також хромованих)

–
–
Стор. 5
Стор. 5
Стор. 5
Стор. 5
–
Стор. 5
Стор. 5
Стор. 5
Стор. 5
Стор. 5
Стор. 5
Стор. 5
–
–
–
–
–

Колісні ковпаки
SANDERO SANDERO Stepway
403159285R
Колісний ковпак 15-дюймовий Decade — сірий
403158763R
Колісний ковпак 15-дюймовий Magiceo — сірий

–
–

КОМФОРТ ТА ЗАХИСТ

Стор. 6
–
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SANDERO SANDERO Stepway
8201314422
Дефлектори вікон — вставні — 2 шт — передні
7711547480
Дефлектори вікон — клейові — 4 шт — передні та задні
7711575426
Комплект тонувальної плівки (передніх та задніх вікон)
8201658600
Сонцезахисні шторки — бокові вікна
8201658601
Сонцезахисні шторки — бокові вікна та дзеркало заднього скла

Стор. 10
Стор. 10
–
Стор. 10
Стор. 10

Спеціальні професійні аксесуари
SANDERO SANDERO Stepway
Комплект переобладнання у вантажопасажирський автомобіль — піддон,
8201679712
захисні елементи, кріплення
8201679709
Полиця багажного відділення до комплекту переобладнання
8201679684
Розділювальна сітка до комплекту переобладнання
7711578137
Плічка з кріпленням на підголівник

Стор. 10
–
–
Стор. 10

Захист кузова
SANDERO SANDERO Stepway
8201665800
Накладка на поріг багажного відділення
8201401416
Захисні накладки на двері
8201313092
Універсальні бризковики
Коробка для чищення (3 продукти для чищення, 1 для блиску,
7711574925
3 серветки з мікрофібри)
7711428236
Чохол для захисту кузова — сірий
7711547518
Підкрилки — задній лівий
7711547511
Підкрилки — задній правий

Стор. 11
Стор. 11
Стор. 11
–
–
Стор. 11
Стор. 11

SANDERO SANDERO Stepway
8201494525
Адаптер для радіо
7711575880
Комплект динаміків Focal Music Drive 2.0 (2 передніх)
7711578131
Комплект динаміків Focal Music Drive 2.0 (2 задніх)
Комплект динаміків Focal Music Live 4.0 (2 репродуктори високих тонів,
7711578132
2 передніх)
8201484929
Адаптери для динаміків

–
–
–
Стор. 13
–

Навігація
Стор. 7
–
–
–

Зручність салону
SANDERO SANDERO Stepway
8201679842
Передній підлокітник
8201375535
Набір для курця (попільничка й прикурювач)
7711431405
Холодильник

Вікна

Аудіосистема
Стор. 6
Стор. 6
Стор. 6
Стор. 6
Стор. 6

Чохли на сидіння
SANDERO SANDERO Stepway
8201496809
Чохли на сидіння — переднє сидіння
Чохли на сидіння — переднє й заднє сидіння —
8201496825
багатомісне 1/3 –2/3 з підголовником на заднє центральне сидіння
Чохли на сидіння — переднє й заднє сидіння —
8201496817
багатомісне 1/3–2/3 без підголовника
Чохли на сидіння — переднє й заднє сидіння —
8201496820
багатомісне 1/3–2/3 з підголовником на центральні й бокові сидіння

Стор. 8
Стор. 8
Стор. 8
Стор. 8
Стор. 9
Стор. 9
Стор. 9

МУЛЬТИМЕДІА

Килимки
SANDERO SANDERO Stepway
8201337451 8201324219
Текстильний килимок Standard
8201620303
Гумовий килимок
7711547808
Гумовий килимок — з високими краями
7711813135
Гумові килимки — литі
7711813553
Гумові килимки — комбіновані
Промо-комплекти гумових килимків — Килимки з високими краями
7711547818
+ Піддон багажника
Промо-комплекти гумових килимків — Литі килимки + Піддон багажника
7711813711
з фартухом

SANDERO SANDERO Stepway
8201681717
Модульований захист багажного відділення EasyFlex
8201600368
Піддон для багажного відділення
7711547511
Піддон для багажного відділення — з високими краями
7711813705
Піддон для багажного відділення — із захисним фартухом
8201585488
Органайзер для багажного відділення
8201314518
Багажна сітка — вертикальна
8201314524
Багажна сітка — горизонтальна

SANDERO SANDERO Stepway
7711577895
Навігаційна система TomTom START 40
7711782477
Навігаційна система Garmin 40 LM SE
7711577317
Підставка на присоску для навігаційної системи GPS

–
–
–

Відео
SANDERO SANDERO Stepway
7711783364
Підставка для планшета Nextbase

–

Телефонний зв’язок
Стор. 7
Стор. 7
–

SANDERO SANDERO Stepway
7711574999
Портативний комплект «вільні руки» Supertooth Crystal
7711780872
Портативна підставка для смартфона — на присоску
7711784774
Портативна підставка для смартфона — на системі вентиляції — на магніті

–
–
Стор. 13

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Буксирування
SANDERO SANDERO Stepway
Комплект знімного фаркопа (який не потребує застосування інструментів)
— траверса та комплект гака з кріпленням
8201660999
Траверса S-подібного фаркопа
8201661000
Комплект гака з кріпленням для траверси S-подібного фаркопа
8201679436
Проводка фаркопа — 7 пін
8201679441
Проводка фаркопа — 13 пін
7711226912
Адаптер для зв’язки — 13/7 пін
7711226911
Адаптер для зв’язки — 7/13 пін
Кріплення для велосипедів Euroride — на фаркоп — 2 велосипеди —
7711577330
проводка 7 пін
Кріплення для велосипедів Euroride — на фаркоп — 3 велосипеди —
7711577329
проводка 7 пін
Кріплення для велосипедів Euroway — на фаркоп — 3 велосипеди —
7711577332
проводка 13 пін
Електричне кріплення для велосипедів Europower 915 — на фаркоп —
7711577333
2 велосипеди
7711780886
Кріплення для велосипедів Coach — Extension для 3+1 велосипедів
Кріплення для велосипедів Coach — на фаркоп – 2 велосипеди —
7711780884
проводка 7 пін
Кріплення для велосипедів Coach — на фаркоп — 3 велосипеди —
7711780885
проводка 7 пін
7711577326
Кріплення для велосипедів Express Hang On — на фаркоп — 2 велосипеди
7711577327
Кріплення для велосипедів Express Hang On — на фаркоп — 3 велосипеди
7711577328
Кріплення для велосипедів Express Hang On — на фаркоп — 4 велосипеди
Пристрій для попередження крадіжки кріплення для велосипедів —
7711422443
Express Hang On
7711210431
Тримач номерних знаків — Express Hang On — проводка 7 пін

8201654571

Стор. 15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Стор. 15
Стор. 15
–
–
–
–
–

Перевезення багажу
SANDERO SANDERO Stepway
8201356700
Сталеві дуги на дах
8201356709
Дуги на дах — на повздовжні дуги — сталь
7711420778
Кріплення для лиж — 4 пари лиж / 2 сноуборди
7711420779
Кріплення для лиж — 6 пар лиж / 4 сноуборди
7711419549
М’який багажник на дах — 340 л — чорний брезент
7711575524
Багажник на дах Renault — 380 л — чорний глянець
7711575525
Багажник на дах Renault — 480 л — чорний глянець
7711813539
Бокс на дах — 370 л — 1392 x 902 x 392 мм — Сірий
7711813540
Бокс на дах — 370 л — 1392 x 902 x 392 мм — Чорний
7711813541
Бокс на дах — 440 л — 1600 x 920 x 400 мм — Сірий
7711813542
Бокс на дах — 440 л — 1600 x 920 x 400 мм — Чорний
7711813543
Бокс на дах — 460 л — 1737 x 812 x 412 мм — Сірий
7711813544
Бокс на дах — 460 л — 1737 x 812 x 412 мм — Чорний
Багажник-трансформер Urban Loader — регульовання об’єму 300–500 л
7711578086
— сірий
7711420781
Адаптер на дуги на даху для кріплень велосипедів/лиж — сталь
7711577325
Кріплення для велосипеда Proride 80 — на дуги на даху — 1 велосипед

Стор. 16
Стор. 16
–
–
–
Стор. 16
Стор. 16
–
–
–
–
–
–
–
–
–

БЕЗПЕКА
Обладнання для захисту від викрадення й нагляду
SANDERO SANDERO Stepway
8201683331
Сигналізація з централізованим блокуванням
7711540311
Сигналізація Convoy MP-90 v.2 LCD
7711540416
Сигналізація Scher-Khan LOGICAR 6I
7711540419
Сигналізація Scher-Khan Logicar В
7711540438
Сигналізація Scher-Khan Universe 2 CAN GSM/GPS
7711540451
Сигналізація Convoy MP-180D

Стор. 18
–
–
–
–
–

7711540453
7711764904
7711782488
8201679620
7711547955

Сигналізація Convoy XS-6 v.2
Сигналізація Scher-Khan Universe 3 CAN GSM/GPS
OBD блокер — захист діагностичного роз’єму — захист від викрадення
Вмонтований відеореєстратор
Відеореєстратор Aviline

–
–
–
Стор. 18
Стор. 18

Допомога під час керування
SANDERO SANDERO Stepway
8201457602
Паркувальні датчики — передні
8201663947
Паркувальні датчики — задні
8201675484
Камера заднього виду
7711547267
Паркувальні радари Aviline — з 8-ма датчиками
7711547266
Паркувальні радари Aviline — із звуковим сигналом
7711547265
Паркувальні радари Aviline — з 4-ма датчиками

Стор. 18
Стор. 18
Стор. 18
Стор. 18
Стор. 18
Стор. 18

Ланцюги протиковзання
SANDERO SANDERO Stepway
7711780252
Ланцюги для снігу Premium Grip — розмір 40
7711780253
Ланцюги для снігу Premium Grip — розмір 50
7711780254
Ланцюги для снігу Premium Grip — розмір 60
7711578477
Ланцюги для снігу Standard — 7 мм — розмір 70
7711578478
Ланцюги для снігу Standard — 7 мм — розмір 80
7711578479
Ланцюги для снігу Standard — 7 мм — розмір 90
7711578468
Ланцюги для снігу Standard — 9 мм — розмір 70
7711578469
Ланцюги для снігу Standard — 9 мм — розмір 80
7711578470
Ланцюги для снігу Standard — 9 мм — розмір 90

–
Стор. 19
–
–
–
–
–
–
–

Безпека дитини
SANDERO SANDERO Stepway
7711427434
Автокрісло Babysafe plus — група 0+
7711427427
Основа Isoﬁx для автокрісла Babysafe Plus
7711423381
Автокрісло Duoplus Isoﬁx — група 1
7711422951
Автокрісло Kidﬁx Isoﬁx — група 2–3
7711423382
Автокрісло Kidplus — група 2–3
Додаткове дзеркало заднього виду для контролю за тим,
8201661695
що відбувається в салоні

–
–
Стор. 19
–
–
Стор. 19

Позаштатна ситуація
SANDERO SANDERO Stepway
7711780759
Дорожній набір (світловідбивний жилет, знак аварійної зупинки, аптечка)
7711540248
Дорожній набір «Стандарт»
7711540249
Дорожній набір «Європейський стандарт»
7711765126
Дорожній набір «Міні-стандарт»
7711540256
Компресори
7711540257
7711540251
Знак аварійної зупинки
7711540252

–
Стор. 20
Стор. 20
Стор. 20
Стор. 20
Стор. 20

Засоби догляду
SANDERO SANDERO Stepway
7711540380
Складана лопата
7711540381
Серветка з мікрофібри
7711540383
Протиковзний трапик

Стор. 21
Стор. 21
Стор. 21

7711540385

Щітка «Біг»

Стор. 21

7711540386
7711540387
7711540388

Щітка «Пінгвін»
Щітка «Морс»
Щітка з телескопічною ручкою

Стор. 21
Стор. 21
Стор. 21

Рідина склоомивача
SANDERO SANDERO Stepway
7711238966
Літня рідина
7711238976
Зимова рідина

Стор. 21
Стор. 21
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www.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
www.instagram.com/renault_ukraine/
twitter.com/renaultukraine
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Повний асортимент аксесуарів для Renault Sandero і Sandero
Stepway, рекомендовані роздрібні ціни та наявність продукції
у дилерській мережі Renault Ви можете знайти на веб-сторінці:
acc.renault.ua

Renault Assistance
Купуючи автомобіль із модельного ряду RENAULT, Ви можете розраховувати на цілодобову допомогу у дорозі в будь-якому куточку України та за будь-яких обставин.
Зателефонувавши на цілодобову лінію диспетчерського центру RENAULT ASSISTANCE, Ви можете викликати технічних спеціалістів, скористатись послугою евакуації
або іншими можливостями програми підтримки у дорозі. Послуги RENAULT ASSISTANCE надаються безкоштовно, цілодобово, на всій території України, окрім тимчасово
окупованих територій, зони проведення операції Об’єднаних сил та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.

Цілодобова лінія технічної підтримки Renault Assistance: 0-800-500-149*.
* Усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні.

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 своєї продукції, компанія Renault залишає за собою право в будь-який час вносити зміни у технічні характеристики автомобілів, обладнання та аксесуарів,
описаних у цьому каталозі. Вся інформація щодо змін максимально швидко надається дилерам Renault. Залежно від ринку збуту деякі 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 відрізнятися
від фактичних кольорів лакофарбового покриття кузова та оздоблення салону. Всі права захищені. Повне або часткове відтворення інформації цього каталогу у будь-якому форматі та в будьякий спосіб без письмового дозволу компанії Renault заборонено.
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