
Renault ALASKAN
Aksesuāru katalogs



Esiet
uzmanīgi!

Vienkāršojiet savu dzīvi, izvēlieties labāko 
un izbaudiet katru brīdi.

Renault oriģinālie piederumi, kas paredzēti 
tieši  jūsu auto, padara ikdienas braucienus 
ar unikālu pieredzi.

Vairāk inovāciju, lielāka drošība, lielāka 
vienkāršība. Oriģinālais aksesuārs 
padara dzīvi vieglāku un ērtāku.
Sagatavojies neaizmirstamai pieredzei!
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01 Drosmīgs
dizains
Personalizējiet savu automašīnu 
atbilstoši jūsu gribai un vēlmei. Jūsu 
Renault ALASKAN atklās savu īsto seju 
un iegūs oriģinālu automašīnas izskatu,
atbilstoši savam stilam un gaumei.



02 Vieglmetāla diski 18”
Tanaga pelēki ar
diamanta efektu
Izm.: 255/60 R18

82 01 706 217

03 Vieglmetāla diski
18”Tanaga pelēki
Izm.: 255/60 R18

82 01 706 218

Riteņu diski
Atbalstiet savas automašīnas individualitāti ar ekskluzīviem Renault diskiem.

6

Drosmīgs dizains

01 Vieglmetāla diski 18” 
Savanna ar melna 
dimanta efektu
Izm.: 255/60 R18

40 30 05J N3A
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Ārējais izskats
01 Hromēti SUV virsbūves 

papildinājumi
Tie uzsver jūsu automašīnas stingro 
SUV stilu, vienlaikus nodrošinot
aizsardzību pret nelieliem triecieniem un 
sadursmēm.
82 01 708 240 (priekšā)

82 01 708 238 (sānos)

82 01 708 237(aizmugurē)

82 01 708 234 (kravas kastes stieņi)

03 Aizsargājoši hromēti SUV 
kravas kastes stieņi
Spēcīgi hroma stieņi jūsu drošībai. 
Savietojams ar rullīšu tipa pārvalku.
82 01 708 231

02 Lukturi pie SUV 
hromētiem kravas 
kastes stieņiem
Izcel savu automašīnu ar papildu gaismām. 
Hromētā rāmja loka augšgalā divi lukturi
apgaismo neatkarīgi no citām gaismām. 
Ieslēdz ar īpašu pogu. Savietojums ar SUV 
kravas kastes stieņiem 8201708 234.
82 01 704 717

01

010302
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05

06

06 Sānu sliekšņi
Uzdrīkstēties būt atšķirīgs. Izgatavotais papildinājums 
nodrošina labāku piekļuvi transportlīdzeklim un piekļuvi 
tā jumtam. Tas arī aizsargā automobiļa virsbūvi no 
nelieliem skrāpējumiem.
82 01 708 232

04 Sānu durvju aizsargplāksnes
Aizsargājiet automašīnas durvis no nelieliem 
triecieniem. Aizsargplāksnes, kas ideāli piemērotas 
jūsu automašīnas dizainam.
82 01 708 241

05 Haizivs spuras formas antena
Eleganta haizivs spuras formas antena. Lieliski 
integrēta jūsu automašīnā.
82 01 706 601

Drosmīgs dizains

04
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01 Iekšējie priekšējo durvju sliekšņi
Ekskluzīvas sliekšņu uzlikas ar alumīnija apdari un Alaskan 
uzrakstu aizsargā durvju ieeju un piedod jūsu automašīnai 
Alaskan stilu.
82 01 706 419

Interjers

01
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02 Komforts
un aizsardzība
Piedāvājums salāgot aizsardzību un 
komfortu ar nepārspējamu izturību. 
Renault piederumi komfortam un 
aizsardzībai perfekti estētiski un 
funkcionāli iederas jūsu auto. 
Ceļošana ar savu ALASKAN auto-
mašīnu nekad nav bijusi tik ērta un 
klusa!
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01 Tekstila paklāji
Perfekta transportlīdzekļa grīdas aizsardzība. 
Pielāgoti, viegli uzstādāmi un kopjami. 
Premium paklāji ar Alaskan uzrakstu.
82 01 704 720

02 Tekstila paklāji Comfort
Kvalitatīvi paklāji ar Alaskan uzšuvi.
82 01 704 735

03 Gumijotie paklāji
Transportlīdzekļa grīdas aizsardzības 
nodrošināšana. Speciāli izstrādāts eks-
tremāliem apstākļiem . Uzlocītās malas 
efektīvi  aizsargā jūsu transportlīdzekli.
82 01 704 683

02

03

Komforts un aizsardzība

Paklāji
Piešķiriet savai automašīnai papildu aizsardzību. Renault paklāji ideāli 
piemēroti jūsu automašīnai, pateicoties diviem drošības klipiem. Visi 
Renault paklāji tiek pakļauti stingrai pārbaudei, kas garantē visaugstāko 
kvalitāti, drošību un izturību. Vienā iepakojumā ir 4 paklāji, kas nodrošina 
nepieciešamo grīdas aizsardzību automašīnai.

01
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01

Ērtības ceļojumā
01 Pelnu trauks

Nepieciešams, lai saglabātu jūsu automašīnas 
salona tīrību. Integrētā gaisma nodrošina ērtu 
lietošanu pat tumsā.
82 01 704 745

Logi
02 Gaisa deflektori

Braucot ar atvērtiem logiem, tie novērš  pretvēja 
iedarbību un gaisa virpuļus kabīnes iekšpusē. Tie
atrodas tieši uz transportlīdzekļa korpusa. 
Piegādes komplektā 4 gab.

82 01 704 680

02

02
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03 Modularitāte

Paplašiniet savas efektīvās transporta 
iespējas. Glabāšanas telpas, papildu 
aprīkojums kravu telpām, drošības 
elementi. Izmantojot Renault 
piederumus, jūs varat pielāgot kravas 
telpu atbilstoši savām idejām un
vajadzībām.
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Modularitāte

01-02

Kravas telpas aizsardzība

01 No plastmasas veidota kravas
telpas aizsardzība

Tā pastāvīgi aizsargā automašīnas kravas 
telpu. Siltumizturīga aizsardzība aptver visu 
kravas nodalījumu - grīdu, sānu sienas un 
riteņu arkas.
8201704821 (grīdas vanna)

8201704721 (vāka uzlika)  

8201704825 (uzstādīšanas komplekts)

02 Aizmugures loga
režģis

Transportējiet garus un liela izmēra 
priekšmetus automašīnas kravas 
telpā, režģis efektīvi aizsargā 
automašīnas aizmugures logu un 
virsbūves detaļas.
82 01 715 365

03 Kravas telpas 
malas aizsardzība

Tas novērš korpusa malu bojājumus 
un ļauj transportēt kravu, 
nebojājot transportlīdzekli.
82 01 704 724

03
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01

01

Modularitāte
Kravu telpas 
organizēšana
01 Slēgtā virsbūve

Paplašiniet sava Renault ALASKAN kravas nodalījuma 
tilpumu, vienlaikus aizsargājot tā korpusu no sliktiem laika 
apstākļiem, zādzībām vai ziņkārīgām acīm. Virsbūve atbilst 
stingrajam automobiļa izskata un saglabā savu līniju. 
Virsbūves aizmugures durvis ir savienotas ar automašīnas 
centrālo atslēgu.
82 01 706 345
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02 Ruļļu pārsegs

Uzlabojiet savu Renault ALASKAN un pasargājiet 
savu kravu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un 
nevēlamiem skatieniem. Ruļļu pārsegs ļauj viegli 
nosegt kravas telpu.
82 01 704 712

03 Mīkstais kravas telpas pārsegs
Ļoti praktisks, pārsedz visu kravas telpu.
82 01 708 243

02

0403

04 Vāka blīvslēgs
Tas novērš ūdens un netīrumu iekļūšanu 
kravas nodalījumā, uzstādot kravas telpai
pārsegus vai slēgto virsbūvi.
82 01 708 229
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07 Izbīdāma kravas 
platforma
Vienkārša kravas iekraušanas vai izkraušanas. 
Platformu var izstumt un bloķēt vairākās pozīcijās. 
Tas ietver arī pieturas un āķus, lai vieglāk 
nostiprinātu kravu atbilstoši jūsu vajadzībām.
82 01 704 731

05 06 07

05 Slēdzama kaste kravas 
nodalījumā
Uzglabāšanas telpa, papildus aizslēdzama. Pievienojama
korpusa grīdai. Oriģināls Renault aksesuārs, kas 
piemērots jūsu automašīnai.
82 01 704 729

06 Pārbīdāms kravas telpas
organizators
Optimizējiet kravas uzglabāšanu jūsu pikapā. 
Oriģināls kravas nodalījuma organizētājs pārvietojams 
pa sliedēm. 
82 01 704 723

Modularitāte
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08 Aizmugurējais kāpslis - atvāžams
Tas ļauj ērti iekļūt kravas telpā un nebojā 
transportlīdzekļa dizainu, jo tas ir neredzams 
transporta stāvoklī.
82 01 708 245

09 Kravas telpas vāka 
atvēršanas asistents
Drošai un ērtai vāka atvēršanai.
82 01 709 402

0908
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04 Pārvadāt
vairāk un labāk
Izbaudiet savu Alaskan! Renault 
piederumi ir ātri uzstādāmi un viegli 
lietojami. Tie vienmēr nodrošinās 
jūsu drošību un atvieglos bagāžas 
vai citas kravas pārvadāšanu.
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02

Pārvadāt vairāk un labāk

Sakabes āķi
01 Sakabes āķis Standard

Vari savienot ar visiem saviem piederumiem, 
piemēram, velosipēdu statīvu, piekabi, treileru un citu 
profesionālu aprīkojumu.

82 01 706 441

02 Velosipēdu statīvs uz
sakabes āķa
Uz sakabes āķa var pārvadāt līdz 3 velosipēdus. Viegli 
nolokāms, lai ērti piekļūtu bagāžas nodalījumam.
77 11 780 885

01
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Turētāji
01 Alumīnija jumta šķērsstieņi

Tie kalpo, lai nostiprinātu citus transporta 
elementus, piemēram, velosipēdu statīvu, slēpju 
plauktus un citus. Ļoti izturīgi un droši. Piegādā 
pārī ar slēdzenēm.
82 01 706 433 (uz garenvirziena jumta stieņiem)

02 Slēpju plaukts
Tas ļauj pārvadāt visu veidu slēpes vai snovborda 
dēļus uz jumta stieņiem.
77 11 420 778 (4 pāri slēpju / 2 snovborda dēļi)

0201

Pārvadāt vairāk un labāk
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03 Alumīnija sķērsstieņi uz 
kravas nodalījuma malām
Ideāls aksesuārs, lai palielinātu jūsu pickup 
iespējas. Var tikt piestiprināti papildu pie-
derumi, piemēram, velosipēdu statīvs, slēpju 
plaukts un tamlīdzīgi. Komplektā ietilpst 2 
gabali ar slēdzenēm.
82 01 706 427

03
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05 Multimediji

Baudiet vairāk emociju savā 
Alaskan ar multimediju risinājumu, 
kas katram braucienam piedos
neaizmirstamu pieredzi.
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Mobilie telefoni
01 Tālruņa turētājs - rotējošs

Turētāja teleskopiskā regulēšana viegli pielāgojas 
dažādiem tālruņa platumiem. Pretslīdes malas tālrunī 
nodrošina drošāku saķeri. Kronšteins, kas savienots ar 
viras mehānismu, ļauj stingri piestiprināt automašīnas 
ventilācijas režģī, vienlaicīgi rotējot mobilo tālruni pat 
visprasīgākajiem lietotājiem. Prece ir izgatavota no 
augstas kvalitātes materiāla (ABS), kas ir ne tikai 
patīkami pieskarties, bet arī izturīgs pret mehāniskiem
skrāpējumiem un zemu un augstu temperatūru.

Jūs varat atrast pilnu piedāvājumu mobilo tālruņu 
turētāju cenu sarakstā.

Multimediji

0103

02

Video

02 DuoCinema DVD atskaņotājs
2 monitori aizmugurējā sēdekļa pasažieriem. 
Galvenajam monitoram ir DVD atskaņotājs, USB 
ieeja, HDMI ieeja un IR austiņu raidītājs, otrais 
monitors ir tikai displejs. Abiem ir izejas kabelis 
austiņām.

77 11 662 443

03 Planšete ar turētāju

Planšte ar turētāju aizmugures sēdekļu pasažieriem. 
Planšetdatorā ir USB atmiņa, mikro SD kartes slots, 
HDMI ieeja (C tips) un austiņu izvade. Planšte ir 
aprīkota ar Bluetooth tālvadības pulti (vecāki var 
kontrolēt planšetes darbu no priekšējiem sēdekļiem).
77 11 662 450
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05

Audio

05 Skaļruņu sistēma
Focal Music 4.0

4 skaļruņu sistēma - 2 priekšējie 
un 2 aizmugurējie skaļruņi. 
Augsta skaņas kvalitāte. 
Maksimāli palielina mūzikas 
kvalitāti. izmantojiet augstas 
kvalitātes skaņu un izbaudiet 
jautrību un prieku.
77 11 578 132





33

06 Drošība
Ceļiet absolūtā mierā. Izturīgi, 
viegli lietojami un droši visu laiku. 
Tie ir piederumi jūsu Renault 
ALASKAN.
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Drošība

Braukšanas 
asistenti

03 Parkošanās sensori
Neaizstājami palīgi drošai auto 

novietošanai autostāvvietā. Nosaka 

šķēršļus transportlīdzekļa priekšā un 

aizmugurē, kā arī dod brīdinājumus 

ar akustisko signālu.

82 01 706 477 (priekšā)

82 01 706 490 (aizmugurē - priekš 

versijām Zen, Life un Intens)

Drošība un 
signalizācija
04 Obligātā aprīkojuma

 komplekts

Komplektā ietilpst: pirmās palīdzības 
komplekts, brīdinājuma trīsstūris, darba 
cimdi, brīdinājuma veste.
77 11 596 328

03

01 02

Drošības 
līdzekļi
01 Rezerves riteņa

drošības skrūves
Svarīgi aizsargāt disku un riepu pret 
zādzību. Pretojas visiem mēģinājumiem 
lauzt vai pagriezt.
8201709741

02 Drošības skrūves 
vieglmetāla diskiem
Samazina riteņu zādzības 
risku!
8201709740

04
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0201

Sniega ķēdes
01 Sniega ķēdes 

Standard
Īpaši pārbaudītas priekš Renault. Tās 
garantē maksimālu drošību un saķeri 
ekstremālos apstākļos (sniegs un ledus). 
Piedāvājumā ietilpst kēdes  - uzstādīšanai 
uz aizmugurējiem riteņiem vai visiem 4 
riteņiem.
77 11 783 376

Bērnu drošība
02 Bērnu sēdeklītis

Duoplus Isofix
Nodrošina vislabāko aizsardzību un drošību 
bērniem no 9 mēnešiem līdz 4 gadiem. ISOFIX 
nodrošinājums. Ļoti ērti, var iestatīt līdz 3 
pozīcijām, ieskaitot miega pozīciju.
77 11 423 381
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07 Piederumu
komplekti
Esiet gudrs. Izmantojiet atlaižu  cenu 
priekšrocības piederumu komplektiem. 
Mēs esam izveidojuši tās atbilstoši jūsu 
vajadzībām.



01

Pakete sastāv no:
Vilces āķa Standard, kabeļi - 7-pin vai 13-pin, plastikāta kravas nodalījuma
vannas, aizmugurējo durvju uzlikas, montāžas komplekta, gumijas 
paklājiem salonam.

02

Pakete sastāv no:
Hromētiem SUV virsbūves aizsargstieņiem: priekšā, sānos 
aizmugurē un kravas kastē.

Cenu atlaides komplektiem
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Pilns aksesuāru saraksts

DIZAINS

Interjers
8201706419 Iekšējo durvju sliekšņi - priekšējie 9.lapa

Riteņu diski 
403004KJ3D Disk i16” -
403005JN1A Vieglmetāla diski 16” Pasadena - pelēki -
403005JN3A Vieglmetāla diski 18” Savanna - melni ar dimanta efektu 6.lapa
8201706217 Vieglmetāla diski 18”Tanaga - pelēki ar diamanta efektu 6.lapa
8201706218 Vieglmetāla diski 18”Tanaga - melni 6.lapa
403152085R Centra vāciņš - melns -

Exteriér
8201708240 Priekšējais SUV stienis hromēts 7.lapa
8201708237 Aizmugurējais SUV stienis hromēts 7.lapa
8201708238 Sānu SUV stieņi hromēti 7.lapa
8201708234 Kravas kastes SUV stieņi hromēti 7.lapa
8201704717 Lukturi uz kravas kastes SUV hromētiem stieņiem 7.lapa
8201708231 Aizsargājoši hromēti SUV kravas kastes stieņi * Savietojams ar ruļļu pārsegu 7.lapa
8201706601 Haizivs spuras tipa antena - spīdīga melna 8.lapa
8201708232 Sānu sliekšņi 8.lapa
8201708241 Sānu durvju aizsargplāksnes 8.lapa
7711785076 Aizsargplāksne - pelēka -

KOMFORTS UN DROŠĪBA
Paklāji

8201704720 Tekstila paklāji 12.lapa
8201704735 Tekstila paklāji Comfort 12.lapa
8201704683 Gumijoti paklāji 12.lapa

Ērtības ceļojumā
8201704745 Pelnu trauks 13.lapa

Logi
8201704680 Gaisa deflektori - priekšā un aizmugurē 13.lapa

KRAVAS TELPAS APRĪKOJUMS
Kravas telpas aizsardzība

8201704821 Plastmasas grīdas vanna 16.lapa
8201704721 Plastmasas uzlika aizmugures vāka uzlika 16.lapa
8201704825 Uzstādīšanas komplekts 16.lapa

8201704724 Kravas telpas malu aizsardzība 16.lapa
8201715365 Aizmugures loga režģis 16.lapa

Kravas telpas organizācija
8201706345 Slēgtā virsbūve 18.lapa
8201707325 Sānu paneļi slēgtajai virsbūvei - balti -
8201707327 Sānu paneļi slēgtajai virsbūvei - sarkani -
8201707329 Sānu paneļi slēgtajai virsbūvei - zili -
8201707331 Sānu paneļi slēgtajai virsbūvei - brūni -
8201707335 Sānu paneļi slēgtajai virsbūvei - melni -
8201707337 Sānu paneļi slēgtajai virsbūvei - tumši pelēki -
8201707339 Sānu paneļi slēgtajai virsbūvei - gaiši pelēki -
8201708243 Mīkstais korpusa pārvalks 19.lapa
8201704712 Ruļļu pārvalks 19.lapa
8201708229 Vāka blīvslēgs 19.lapa
8201704729 Slēdzama kaste kravas nodalījumā 20.lapa
8201704723 Pārbīdāms kravas telpas organizators 20.lapa
8201704731 Izbīdāma kravas platforma 20.lapa
8201715866 Adapteru komplekts platformas aizsardzībai -
8201708245 Aizmugurējais kāpslis - atvāžams 21.lapa
8201709402 Kravas telpas vāka atvēršanas asistents 21.lapa

PĀRVADĀJUMI
Vilce āķis

8201706441 Vilces āķisí Standard 24.lapa
8201707846 Kabelis priekš vilces āķa Standard - 7-pin -
8201707847 Kabelis priekš vilces āķa Standard - 13-pin -
8201712717 Kabeļis papildu strāvas padevei 12V -
7711226912 Adapteris 13/7 pin -
7711226911 Adapteris 7/13 pin -
7711780884 Velosipēdu statnis montēšanai uz vilces āķa - 2 velosidēdiem - 13 pin -
7711780885 Velosipēdu statnis Coach montēšanai uz vilces āķa – 3 velosipēdiem - 13 pin 24.lapa
7711780886 Velosipēdu statnis Coach montēšanai uz vilces āķa - ar pagarinājumu 4. velosipēdam (3+1) -
7711577326 Velosipēdu statnis Express Hang On montēšanai uz vilces āķa - 2 velosipēdiem -
7711577327 Velosipēdu statnis Express Hang On montēšanai uz vilces āķa - 3 velosipēdiem - bez apgaismojošās rampas -
7711577328 Velosipēdu statnis Express Hang On montēšanai uz vilces āķa - 4 velosipēdiem -
7711422443 Slēdzene velosipēdu statnis Express Hang On -
7711210431 Rāmis numura zīmēm - Express Hang On (7-pin) -
7711577333 Elektrisko velosipēdu statnis Europower 915 montēšanai uz vilces āķa - 2 velosipēdiem - 13 pin -

Pārvadātāji
8201706432 Alumīnija jumta stieņi -
8201706433 Alumīnija jumta šķērsstieņi 26.lapa
8201706427 Alumīnija sķērsstieņi uz kravas nodalījuma malām 26.lapa
7711419549 Elastīgā jumta kaste - 340 l - melna audekla -
7711575524 Jumta kaste 380 l - melna -
7711575525 Jumta kaste 480 l - melna -
7711575526 Jumta kaste 630 l - melna -
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7711578086 Jumta kaste Urban Loader 300 - 500l sudraba krāsā -
7711420778 Slēpju plaukts Thule 726 (4 slēpju pāri / 2 snovborda dēļi) 26.lapa
7711420779 Slēpju plaukts Thule 726 (6 slēpju pāri / 4 snovborda dēļi -
7711420781 Adapteris velosipēdu statņiem/slēpju plauktiem -
7711577325 Velosipēdu statnis montējams uz jumta šķērsstieņiem Thule Proride 80 -

DROŠĪBA
Drošības līdzekļi

8201709740 Drošības skrūves vieglmetāla diskiem 34.lapa
8201709741 Rezerves riteņa drošības skrūves 34.lapa

Braukšanas asistenti
8201706477 Parkošanās sensori - priekšējie 34.lapa
8201706490 Parkošanās sensori - aizmugurējie - priekš versijām Zen, Life un Intens 34.lapa
8201704718 Miglas lukturi -

Drošība un signalizācija
77 11 596 328 Obligātā aprīkojuma komplekts 34.lapa

Bērnu drošība
7711427434 Bērnu sēdeklītis  Babysafe Plus – kategorija 0+ -
7711427427 Ieliktnis bērnu sēdeklīšiem Babysafe Plus -
7711423381 Bērnu sēdeklītis Duoplus Isofix – kategorija 1 35.lapa

7711422951 Bērnu sēdeklītis Kidfix Isofix – kategorija 2-3 -
7711423382 Bērnu sēdeklītis Kidplus – kategorija 2-3 -

Sniega ķēdes
7711783374 Sniega ķēdes Standard - 12 mm - izm. 205/80 R16 -
7711783376 Sniega ķēdes Standard - 12 mm - izm. 255/70 R16 un 255/60 R18 35.lapa
7711780261 Sniega ķēdes Grip - izm. 205/80 R16 -
7711782060 Sniega ķēdes Grip - izm. 255/70 R16 un 255/60 R18 -
7711578656 Sniega zeķes - izm. 205/80 R16 -
7711783372 Sniega zeķes - izm. 255/70 R16 un 255/60 R18 -







Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildus 
aprīkojumā. Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus 
piederums). Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir 
aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta

Renault ALASKAN

Vairāk par Renault Alaskan skaties:
renaultlatvija.lv

http://renaultlatvija.lv/alaskan.php



