
Renault KOLEOS
Originální příslušenství

Nový



Dávejte dobrý
pozor!

Zjednodušte si život, vezměte si

ze všeho to nejlepší a užívejte si

každého okamžiku.

Originální příslušenství Renault

vytvořené speciálně pro váš vůz

udělá z každodenní cesty jedinečný

zážitek.

Více inovací, více bezpečnosti,

více jednoduchosti – originální

příslušenství vám usnadní život

a je vám k službám.

Připravte se na neopakovatelný

zážitek!
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01 Odvážný
design

Přizpůsobte si svůj vůz dle vlastní vůle 
a přání. Váš Renault KOLEOS odhalí 
svou pravou tvář a vy získáte 
originální vůz dle vašeho stylu a chuti.
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Odvážný design

03 0401 02

Disky kol

Podpořte osobitost vašeho 
vozu s exkluzivní řadou 
disků Renault.

01 Hliníkový disk Esqis 17”

Barva: stříbrnošedá.
Pneu: 225/65 R17 102H.

40 30 040 69R (disk)

40 31 507 09R (středová krytka)

02 Hliníkový disk 
Argonaute 18”

Barva: dvoubarvená – šedá, stříbrná.  
Pneu: 225/60 R18100H.

40 30 073 71R (disk)

40 31 507 09R (středová krytka)

03 Hliníkový disk Taranis 18”

Barva: stříbrnošedá.
Pneu: 225/60R 18 100H.

40 30 063 99R

04 Hliníkový disk Cusco 19”

Barva: černá matná
Pneu: 225/55 R19 99V.

82 01 452 099
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05 0706

05 Hliníkový disk 
Initiale Paris 19”

Barva: tmavě stříbrný. 
Pneu: 225/55R 19 99V.

40 30 028 77R

06 Hliníkový disk Jaipur 19”

Barva: tmavě stříbrný.  
Pneu: 225/55 R19 99V.

82 01 539 754 (disk a středová krytka)

07 Hliníkový disk Proteus 19”

Barva: dvoubarevný – šedý, stříbrný.  
Pneu: 225/55 R1999V.

40 30 003 82R (disk)

40 31 507 09R (středová krytka)
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Exteriér

01 Boční nášlapy

Odvažte se být odlišní. Rafinovaný 
model příslušenství, který vám umožní 
lepší přístup do vozu a na jeho střechu. 
Zároveň chrání karosérii vozu před 
drobnými oděrky. Dodáváno po 2 
kusech – levý a pravý. Nejsou 
kompatibilní s předními zástěrkami.

82 01 699 226

02 Sportovní paket

Ideální pro podtrhnutí sportovního vzhledu 
vašeho vozu. Paket obsahuje přední a zadní 
spojler. Úprava: chrom.

82 01 699 230 (přední spojler)

82 01 699 242 (zadní spojler)

01

02 02 02

Odvážný design
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Interiér

01

0302

01 Vnitřní osvětlené prahy dveří 
Renault

Elegance a moderní design při každém otevření dveří. 
Osvětlené prahy dveří upoutají pozornost ve dne i v 
noci. Povrchová úprava z ušlechtilé oceli a logo 
Renault. Dodáváno po 4 kusech – pro přední i zadní 
dveře.

82 01 665 635

02 Vnitřní prahy dveří KOLEOS

Stylové prahy dveří s logem KOLEOS. Chrání vaše 
vozidlo s elegancí a stylem. Povrchová úprava z 
ušlechtilé oceli. Dodáváno po 4 kusech – pro 
přední i zadní dveře. 

82 01 665 638

03 Vnitřní prahy dveří KOLEOS 
- černé

Elegantní černé prahy dveří s logem KOLEOS. 
Dodáváno po 2 kusech – pro přední dveře.

82 01 688 974
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02 Komfort
a ochrana

Nabídka na míru vytvořených ochranných a 
komfortních prvků s bezkonkurenční 
životností. Renault prvky pro ochranu a 
komfort jsou stejně estetické jako funkční a 
skvěle pasují do vašeho vozu. Cestování s 
vaším vozem KOLEOS nebylo nikdy tak 
pohodlné a klidné!
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Komfort a ochrana

Ochrana 
karosérie

01 Stylové zástěrky

Efektivně ochrání spodní část vozu 
před stříkající vodou, blátem a 
štěrkem. Dodáváno po 2 kusech 
(levá a pravá). K dispozici pro přední i 
pro zadní kola. Nejsou kompatibilní s 
bočními nášlapy.

82 01 665 625 (přední)

82 01 665 626 (zadní)

02 Ochrana hrany 
zavazadlového prostoru

Chrání nárazník při nakládání zavazadel. 
Leštěná nerezová ocel s reliéfními 
výstupky přináší dotek originálního 
designu pro zadní část vašeho vozidla.

82 01 665 650

02
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01

Okna

01 Vzduchové deflektory - přední

Zabraňují tvorbě průvanu a vzduchových vírů uvnitř 
kabiny při jízdě s otevřenými okny. Přesně sedí 
tvarům vozu. Dodáváno po 2 kusech (pravý a levý).
Dostupné také v chromované úpravě.

82 01 666 921

02 Sluneční clony

Velice odolné. Snadná montáž i demontáž. Zajišťují 
optimální ochranu proti UV záření. Sada obsahuje 2 
nebo 5 slunečních clon pro zadní boční okna, nebo 
pro všechna zadní okna (včetně skla 5. dveří).

82 01 707 760 (kompletní sada)

82 01 707 758 (zadní boční okna)

02
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Komfort a ochrana

03 04

Organizace 
zavazadlového 
prostoru

03 Vana zavazadlového 
prostoru

Perfektně pasuje do zavazadlového 
prostoru. Ideální na přepravu 
znečištěných předmětů. Praktická 
instalace i údržba. Snadné čištění. 
Vyrobeno z polotuhého materiálu.

82 01 665 647

04 Sítě zavazadlového 
prostoru

Umožňují fixaci předmětů během jízdy. 
Přizpůsobitelné velikosti vozidla. 
V provedení horizontálním i vertikálním.

77 11 422 533 (horizontální)

82 01 568 849 (vertikální)

01 02

Pohodlí na 
cestách

01 Věšák na opěrku hlavy

Věšák pro umístění na zadní stranu hlavové 
opěrky. Ve velmi kvalitním chromovaném 
provedení. Slouží pro jednoduché pověšení 
oblečení během cesty.

77 11 578 137

02 Kuřácký paket

Nezbytnost pro udržení pořádku uvnitř vozu.  

Obsahuje popelník a zapalovač.

82 01 375 535
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05 Dělící mříž zavazadlového 
prostoru

Umožňuje oddělení zavazadlového prostoru od 
kabiny. Ideální pro přepravu vašeho domácího 
mazlíčka.

82 01 665 634

06 Organizér zavazadlového 
prostoru

Systém pro rozčlenění zavazadlového 
prostoru a lepší organizaci uloženého nákladu. 
Rychlý a jednoduchý na instalaci. Pomáhá 
udržovat pořádek v průběhu cesty. Systém se 
skládá z kolejnic, teleskopického oddělovače.

82 01 669 725

07

06

05

15

07 Ochrana 
zavazadlového prostoru
EasyFlex

Protiskluzová a voděodolná. 
Nepostradatelný pomocník pro ochranu před 
různými druhy znečištění. Perfektně padne a 
chrání povrch i boky zavazadlového prostoru. 
Jednoduché složení a rozložení pro 
přizpůsobení se zadním sedadlům.

82 01 668 621



02 03

01

04

Koberce

Dodejte svému vozu dodatečnou ochranu. Koberce Renault 
skvěle padnou do vašeho vozu díky dvěma bezpečnostním 
klipům. Všechny koberce Renault podléhají přísnému testování, 
které zaručuje nejvyšší kvalitu, bezpečnost a trvalost. Jedno balení 
obsahuje 4 koberce, které zajistí potřebnou ochranu podlahy 
vozu. V nabídce naleznete také praktický oboustranný koberec 
zavazadlového prostoru.

01 Oboustranný koberec 
zavazadlového prostoru

Přesně střižený koberec. Oboustranný –
textilní/gumový. Přizpůsobí se 
přepravovaným objektům a ochrání 
zavazadlový prostor vašeho vozu.

82 01 665 646

Komfort a ochrana

02 Textilní koberce Premium

Perfektní ochrana podlahy vozidla. Na míru 
střižené, jednoduché na instalaci i údržbu.
Prémiové koberce s bílým obšitím a 
výšivkou.

82 01 679 939

03 Gumové koberce

Zajištění ochrany podlahy vozidla. Speciálně
navržené pro extrémní namáhání. Zvýšené
okraje efektivně udrží vaše vozidlo v čistotě.

82 01 665 641

04 Textilní koberce 
Initiale Paris

Exkluzivní edice koberců. Doplní verzi vozu 

KOLEOS Initiale Paris.

82 01 679 940

16







03 Převážejte
více a lépe

Užívejte si naplno své koníčky! 
Příslušenství Renault je rychlé na 
instalaci a jednoduché na používání. 
Vždy vám zajistí bezpečnost a usnadní 
přepravu zavazadel či jiného nákladu.
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01 02

Převážejte více a lépe

Tažná zařízení

01 Tažné zařízení demontovatelné 
bez nářadí

K bezpečnému tažení nebo připevnění nosiče kola, 
přívěsu, lodě, karavanu a dalšího profesionálního 
vybavení. Plně kompatibilní s vozem Renault. 
Jednoduché demontování bez potřeby nářadí. 

82 01 663 737 (tažné zařízení)

82 01 666 347 (13-pin kabeláž)

82 01 667 175 (7-pin kabeláž)

02 Nosič jízdních kol na tažné 
zařízení

Nosič až 3 jízdních kol pro tažné zařízení. 
Jednoduše sklopný pro snadný přístup do 
zavazadlového prostoru.

K dispozici ve více provedeních.

Kompletní seznam nosičů – strana 38.
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03 Výklopné tažné zařízení 
- elektrické

Využijte všech výhod tažného zařízení, které 
je připravené během pár vteřin. 
Nepotřebujete žádné nářadí. Tažné zařízení 
je automaticky aktivováno pomocí kontrolek 
umístěných v zavazadlovém prostoru. Když 
není tažné zařízení aktivováno, je schované 
pod karosérií a neruší tak design vozidla.

82 01 692 455 – tažné zařízení včetně kabeláže

0303
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Převážejte více a lépe

Střešní nosiče

01 Hliníkové střešní tyče 
QuickFix - na podélné 
střešní tyče

Slouží k upevnění dalších přepravních prvků, 
jako nosičů kol, nosičů lyží a dalších. Velmi odolné 
a bezpečné. Dodávány v páru se zámky.

82 01 622 100

02 Pevný střešní box Renault

Rozšíří úložné prostory vašeho vozidla. Prostorný a 
praktický. Elegantní design, provedení v lesklé 
černé barvě. Dostupný ve třech velikostech.

77 11 575 526 (630 l)

77 11 575 525 (480 l)

77 11 575 524 (380 l)

03 Nosič lyží

Umožňuje přepravu všech typů lyží nebo snowboardů
na střešních tyčích.

77 11 420 779 (6 párů lyží / 4 snowboardy)

22
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04 Multimédia

Užijte si více emocí na palubě 
s multimediálním řešením, se 
kterým se každá vaše cesta stane 
nezapomenutelným zážitkem.
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Multimédia
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Mobilní telefon

01 Magnetický držák telefonu -
otočný

Univerzální magnetický držák je vyroben z vysoce 
kvalitního hliníku a ABS. Silná magnetická 
přilnavost umožnuje bez problému otáčení až o 
360° a uživatel si tak může zvolit ideální natočení 
svého mobilního telefonu. Elastická konstrukce a 
pevné uchycení klipu do ventilační mřížky 
umožnuje výrobek využívat v jakékoliv situaci. 
Tento výrobek je kompatibilní s jakýmkoli 
mobilním telefonem.

Kompletní nabídku naleznete v ceníku držáků 
mobilních telefonů.

02 Držák telefonu - otočný

Teleskopické nastavení držáku se snadno 
přizpůsobí různé šířce telefonu. Boky s 
protiskluzovou úpravou nabízejí bezpečnější 
uchycení telefonu. Kuželovitý klip společně s 
kloubovým mechanismem umožňuje pevné 
uchycení ve ventilační mřížce automobilu a 
zároveň natočení mobilního telefonu i pro ty 
nejnáročnější uživatele. Výrobek je vyroben 
z vysoce kvalitního materiálu (ABS), který je nejen 
příjemný na dotek, ale také odolný vůči 
mechanickému poškrábání a nízkým i vysokým 
teplotám.

Kompletní nabídku naleznete v ceníku držáků 
mobilních telefonů.

Video

03 DVD přehrávač
Duo Cinema

2 monitory určené pro cestující na zadních 
sedadlech. Hlavní monitor disponuje DVD 
přehrávačem, USB vstupem, HDMI vstupem a 
vysílačem pro IR sluchátka, druhý monitor je 
pouze zobrazovací. Oba disponují výstupem pro 
kabelová sluchátka.

77 11 662 443

04 Držák na tablet

Slouží k uchycení tabletu o rozměrech 7 až 10 
placů na zadní stranu hlavové opěrky.

77 11 574 991

01

01

02

04

03
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Audio

01 Soustava reproduktorů 
Focal Music Premium 4.0

Soustava 4 reproduktorů – 2 přední a 2 
zadní. Vysoká kvalita zvuku. Zažijte 
maximální zážitek z poslechu hudby a  užijte 
si cestování plné zábavy.

77 11 578 132

01





05 Klid
v duši

Cestujte s naprostým klidem. 
Odolné, jednoduché na použití 
a bezpečné za každých 
okolností, to je příslušenství 
Renault pro váš nový KOLEOS.
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Klid v duši

01

03

Bezpečnostní 
prvky

01Alarm

Snižte riziko krádeže vašeho vozu nebo jeho 
vybavení. Tento alarm zjistí jakýkoliv pokus o 
vniknutí do vozidla.

82 01 646 306

Asistenti 
řízení

02 Parkovací asistent

Nepostradatelný pomocník pro bezpečné 
parkování. Detekuje překážky před a za 
vozidlem a upozorňuje akustickým signálem.

82 01 537 464 (přední)

82 01 537 455 (zadní)

03 Parkovací kamera

S manévry při parkování vám pomůže tato 
parkovací kamera. Na obrazovce uvidíte vodící 
linky, které vám pomohou odhadnout 
vzdálenost od překážek.

82 01 653 722

02
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02 01

Bezpečnost dětí

01 Dětská sedačka Duoplus Isofix

Zajišťuje nejlepší ochranu a bezpečnost dítěte od 9 měsíců do 4 let. 
Zajištění Isofix. Velmi komfortní, díky možnosti nastavení do 3 poloh, 
včetně polohy pro spánek.

77 11 423 381

Sněhové řetězy

02 Sněhové řetězy Grip

Speciálně testované pro Renault. Garantují maximální bezpečnost a 
přilnavost v extrémních podmínkách (sníh a led). Rychlá a intuitivní 
instalace. Sada obsahuje 2 sněhové řetězy.

77 11 780 261 (velikosti R17, R18 a R19)
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06 Balíky
příslušenství

Buďte chytří. Využijte 20% cenového 
zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků 
příslušenství. Sestavili jsme je tak, aby co 
nejlépe vyhovovaly vašim potřebám.
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01

Složení balíku: 
střešní tyče QuickFix, ochrana hrany 
zavazadlového prostoru, gumové koberce.

Balíky příslušenství

02

Složení balíku: 
Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí včetně 
kabeláže, gumové koberce, vana zavazadlového prostoru.
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* Připraveno pro nalakování barvou dle vašeho výběru.

Kompletní seznam příslušenství

DESIGN

Disky kol
403004069R Hliníkový disk Esqis 17” - stříbrnošedý Strana 6

403007371R Hliníkový disk Argonaute 18” – dvoubarevný – šedý, stříbrný Strana 6

403006399R Hliníkový disk Taranis18” – stříbrnošedý Strana 6

8201452099 Hliníkový disk 19" Cusco - černý matný Strana 6

8201539754 Hliníkový disk 19" Jaipur - tmavě stříbrný Strana 7

403000382R Hliníkový disk 19" Proteus - dvoubarevný  - šedý/stříbrný Strana 7

403002877R Hliníkový disk 19'' Initiale Paris - tmavě stříbrný Strana 7

8201130909 Bezpečnostní šrouby (4ks) -

403150709R Středová krytka Renault - tmavě šedá s chromováním -

403155931R Středová krytka Renault – šedá -

403152085R Středová krytka Renault - černá s chromováním -

403154214R Středová krytka Renault - černá lesklá -

Exteriér
8201699226 Boční nášlapy  - pravé a levé Strana 8

8201699230 Sportovní paket – přední část Strana 8

8201699251 Sportovní paket – zadní část Strana 8

Interiér
8201665635 Vnitřní osvětlené prahy s logem Renault - přední a zadní - nerezová ocel (4ks) Strana 9

8201665638 Vnitřní prahy dveří s nápisem Koleos - přední a zadní – hliníkové Strana 9

8201688974 Vniřní prahy dveří přední s nápisem Koleos – černé Strana 9

KOMFORT A OCHRANA

Ochrana karosérie
8201212479 Univerzální zástěrky Renault - přední nebo zadní 2ks -

8201665626 Stylové zástěrky – zadní Strana 12

8201665625 Stylové zástěrky – přední Strana 12

8201665650 Ochrana hrany zavazadlového prostoru – nerezová Strana 12

Okna
8201666921 Přední deflektory - průhledné, akrylové -

8201707760 Sluneční clony - kompletní balík (zadní boční, 5. dveře) Strana 13

8201707758 Sluneční clony – zadní boční okna -

Pohodlí na cestách
7711578137 Věšák na opěrku hlavy Strana 14

8201375535 Kuřácký paket (zapalovač + popelník) Strana 14

Organizace zavazadlového prostoru
8201665647 Vana zavazadlového prostoru Strana 14

7711422533 Síť zavazadlového prostoru – horizontální Strana 14

8201568849 Síť zavazadlového prostoru – vertikální Strana 14

8201669725 Organizér zavazadlového prostoru Strana 15

8201665634 Dělící mčíž Strana 15

8201668621 Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex Strana 15

Koberce
8201665641 Gumové koberce se zvýšeným okrajem – 4 ks Strana 16

8201679939 Textilní koberce Premium – 4 ks Strana 16

8201679940 Textilní koberce Initiale Paris – 4 ks Strana 16

8201665646 Koberec zavazadlového prostoru - oboustranný Strana 16

PŘEPRAVA

Tažná zařízení
8201663737 Tažné zařízenídemontovatelné bez nářadí -

8201667175 Kabeláž pro tažné zařízení demontovatelné bez nářadí - 7-pin -

8201666347 Kabeláž pro tažné zařízení demontovatelné bez nářadí - 13-pin -

8201692455 Výklopné tažné zařízení – elektrické – včetně kabeláže Strana 21

7711226912 Adaptér 13/7 pin -

7711226911 Adaptér 7/13 pin -

7711780884 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 2 kola – 13 pin -

7711780885 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 3 kola – 13 pin -

7711780886 Nosič jízdních kol Coach – rozšíření pro 4. kolo (3+1) -

7711577333 Nosič elektrických jízdních kol Europower 915 na tažné zařízení – pro 2 kola -

Nosiče
8201622100 Hliníkové střešní tyče QuickFix - na podélné střešní tyče Strana 22

7711578086 Nastavitelný střešní box Urban Loader 300-500 l – šedý -

7711575524 Střešní box 380 l - černý Strana 22

7711575525 Střešní box 480 l – černý Strana 22

7711575526 Střešní box 630 l – černý Strana 22

7711577325 Nosič jízdních kol Proride 80 na střešní tyče – 1 jízdní kolo -

7711420778 Nosič lyží 3 páry lyží / 2 snowboardy Strana 22

7711420779 Nosič lyží 6 párů lyží / 4 snowboardy Strana 22

7711420780 Posuvný nosič lyží 6 párů lyží / 4 snowboardy -
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MULTIMÉDIA

Video
7711574991 Držák pro tablet (7-10 palců) Strana 26

7711662443 Video přehrávač Duo Cinema (2 monitory - 1 zobrazovací a 1 hlavní přehrávač - DVD, USB, 
HDMI, IR vysílač)

Strana 26

Audio
7711575880 Soustava reproduktorů Focal Music Drive 2.0 (2 přední reproduktory) -

7711578132 Soustava reproduktorů Focal Music Live 4.0 (2 výškové, 2 přední) -

BEZPEČNOST

Bezpečnostní prvky
8201646306 Alarm Strana 30

Asistenti řízení
8201537464 Parkovací senzory – přední Strana 30

8201537455 Parkovací senzory – zadní Strana 30

8201653722 Parkovací kamera - pro systém R-link Strana 30

Bezpečnost dětí
7711427434 Dětská sedačka Babysafe Plus – kategorie 0+ -

7711423381 Dětská sedačka Duoplus Isofix – kategorie 1 Strana 31

7711427427 Základna pro dětskou sedačku Babysafe Plus -

7711422951 Dětská sedačka Kidplus – kategorie 2-3 -

7711423382 Dětská sedačka Kidfix Isofix – kategorie 2-3 -

Sněhové řetězy
7711780261 Sněhové řetězy Grip – velikosti R17, R18 a R19 Strana 31
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Zjistěte více na

Renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT vyhrazuje právo
kdykoli modifikovat specifikace i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace RENAULT svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené,
některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, za příplatek nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého koncesionáře RENAULT. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy
reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné
nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti RENAULT, je zakázána. Tisková chyba
vyhrazena.

Renault KOLEOS – květen 2017


