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Palutiniet 
sevi !

Vai nav patīkami, ja jūsu auto 
aktīvi un  ar daudziem maziem 
žestiem papildina jūsu ikdien-
as enerģiju?
Šie Renault aksesuāru 
produkti ir speciāli izstrādāti 
Jaunajam KOLEOS modelim 
un efektīvi papildina tā unikālo 
raksturu. Tie piedāvā vēl 
vairāk jaunrades, drošuma 
un komforta - un dāvā vēl 
lielāku braukšanas baudu.
Jums vajadzētu vairāk 
palutināt sevi, jo jūs to esat 
pelnījuši..
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Šie stila piederumi piedod personisku elegantu pieskārienu jūsu Jaunajam Koleos. Renault piederumi ne tikai labi izskatās, bet bieži vien tiem ir arī praktiskas īpašības.
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Dodatkowe stopnie boczne
82 01 699 226
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Felga aluminiowa 19” Jaipur
82 01 539 754

76

Diski
Podkreśl swoją osobowość, dzięki ekskluzywnym  felgom Renault. 
Wyrafinowany wygląd i bezpieczeństwo bez kompromisów.

Solīds un izteiksmīgs izskats

01  Vieglmetāla diski 19”  
Cusco
Kolor: czarna diamentowa matowa.
Opona : 8201452099.
82 01 452 099

02  Vieglmetāla diski 19”  
Jaipur
Kolor: ciemnosrebrna diamentowa.
Opona : 225/55R19 99V.
82 01 539 754 (disks ar kalpaku)

Ārējais skats
01 Papildu sānu 

sliekšņi
Myśl nieszablonowo i wzbogać 
nizewykły styl Twojego pojazdu. 
Praktyczne stopnie boczne, 
ułatwiają dostęp do Twoich 
akcesoriów dachowych. 
Dodatkowo chronią karoserię 
przed drobnymi uszkodzeniami 
na co dzień. Zestaw zawiera dwa 
dodatkowe stopnie boczne na 
lewą i prawą stronę pojazdu.
82 01 699 226

02  Šasijas aizsarloksne
Idealna, aby urozmaicić wygląd 
Twojego pojazdu, poprzez nadanie 
mu bardziej sportowego charakteru. 
Listwa dostępna w wersji pod 
zderzak tylny lub przedni. 
82 01 699 230  
(priekšējā)
82 01 699 242  
(aizmugurējā)
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Aizsardzība 
katru dienu

Nodrošiniet ārkārtīgi ilgstošu aiz-
sardzību jūsu vajadzībām. Renault 
aksesuāri ir arī estētiski funkcionāli - 
ideāli atbilst jūsu Renault Koleos. 
Automašīnas vadīšana nekad nav 
bijusi tik patīkama un pievilcīga kā 
ar Jauno Renault Koleos.
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Salokāms bagāžas nodalījuma paklājs EasyFlex 
82 01 668 621

Salokāms bagāžas nodalījuma paklājs
EasyFlex 
82 01 668 621
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Bagāžas nodalījums

03    Ierobežojošais tīkls
Idealna do organizacji wnętrza Twojego bagażnika. Dostosow-
ana do rozmiarów samochodu, zapewnia  idealne ułożenie 
przedmiotów podczas jazdy. Dostępna w wersji poziomej 
i pionowej.
77 11 422 533 (horizontālais)
82 01 568 849 (vertikālais)

04  Bagāžas nodalījuma ieliktnis
Idealny do łatwego transportu różnych produktów, 
w szczególności brudzących przedmiotów. 
Skutecznie chroni oryginalną wykładzinę 
i idealnie dopasowuje się do kształtu bagażnika 
Twojego pojazdu.  Praktyczny, łatwy w montażu 
i czyszczeniu dzięki półusztywnianemu 
materiałowi i podwyższonym brzegom.
82 01 665 647
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Interjera dizains

01  Pakaramais aiz pagalvja
      - hromēts

Umożliwia staranne zawieszenie ubrania z tyłu przedniego 
fotela. Zdejmowany i łatwy w montażu, niezbędny na co 
dzień. Chromowane wykończenie nadaje mu elegancki  
i estetyczny wygląd.
77 11 578 137

02 Smēķētāja komplekts
Niezbędny do zachowania czystości w pojeździe.  
Zawiera popielniczkę i zapalniczkę.
82 01 375 535
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Virsbūves aizsardzība

01 Dubļu sargi
Chroń skutecznie dolną  część nadwozia  
przed wodą, błotem i żwirem. Robione na 
miarę, pasują idealnie  do konstrukcji Twojego 
pojazdu. Zestaw 2 chlapaczy (prawy i lewy).
82 01 665 625 (priekšā)
82 01 665 626 (aizmugurē)

02  Bagāžas nodalījuma 
sliekšņa plāksne - Inox
Osłoń i ochroń tylny zderzak, korzystając 
z praktycznego i dopasowanego akcesorium. 
Wykończenie z  polerowanej stali nierdzewnej  
to dodatkowa odrobina elegancji dla tyłu  
Twojego pojazdu.
82 01 665 650

02



1312

02 03

01

04

Paklāji
Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu. Dopasowane i spersonalizowane dywaniki gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo 
i trwałość. Ich szybkie mocowanie zapewniają zaciski bezpieczeństwa. Każdy zestaw składa się z 4 dywaników zapewniających 
optymalną ochronę podłóg kabiny. Zaś trwałą ochronę bagażnika zapewnia dwustronny  dywanik do bagażnika. 

01  Bagāžas nodalījuma 
divpušu paklājs
Wysokiej jakości i łatwy w utrzymaniu, 
bardzo praktyczny na co dzień. Gumowo-
tekstylny i dwustronny, sprawdzi się przy 
dowolnej metodzie użytkowania.
82 01 665 646

02  Tekstila paklājs 
Premium
Spraw sobie przyjemność  - ciesz się 
jakością luksusowych materiałów. 
Dywaniki Premium i wykończenie,  
z białym splotem i haftem.
82 01 679 939 

03  Gumijots paklājs ar 
uzlocītām malām
Wodoodporne i łatwe w utrzymaniu. 
Całkowicie chronią  podłogę kabiny. 
82 01 665 641

04  Tekstila paklājs    
       INITIALE PARIS

Ekskluzywna seria, wykończona tak, 
aby  idealnie pasować do Twojego 
pojazdu w wersji Initiale Paris.
82 01 679 940
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05  Bagāžas nodalījuma organizators
Podziel bagażnik swojego pojazdu, aby  
ułatwić organizację przestrzeni ładunkowej 
i utrzymać przedmioty w miejscu podczas 
podróży. Zdejmowany i łatwy w montażu, 
dostosowuje się do przedmiotów 
o różnych rozmiarach, dzięki elementowi 
rozdzielającemu i pasowi przesuwanemu 
wzdłuż szyn.
82 01 669 725

06  Salokāms bagāžas nodalījuma  
paklājs EasyFlex
Antypoślizgowy i wodoodporny, niezbędny 
w przypadku  przewozu wielkogabarytowych 
i brudnych przedmiotów! Niezwykle łatwe 
składanie i rozkładanie, dopasowanie do 
położenia tylnych siedzeń. Całkowicie 
rozłożony przykrywa całą przestrzeń 
ładunkową. Uniwersalny i praktyczny   
- zarówno na co dzień,  jak i podczas  
dłuższych wyjazdów.
82 01 668 621



Pārvadāt
vairāk un labāk

Izbaudiet savas kaislības ar savām 
kaislībām! Renault Koleos pie-
derumi - ātri un viegli uzstādāmi - 
atbilst visaugstākajām drošības 
prasībām. Tie ir tikpat vienkārši kā 
to izvēle. Ar Renault jūs variet brīvi 
ceļot - visur, kur gribiet, līdzi 
ņemot visu, ko vēlaties.

03

Velosipēdu plaukts nolokāms
montējams uz sakabes āķa - 2 velosipēdiem
77 11 780 884

Sakabes āķis, kas sagatavojams bez instrumentiem
(āķis un montāžas komplekts )
82 01 663 737

Jumta kaste - 480L - spīdīgi melna
77 11 575 525
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03 Elektriski salokāms 
sakabes āķis ar 13 
kontaktiem
Ciesz się systemem holowania dostępnym 
w kilka sekund bez narzędzi i bez wysiłku. System 
automatycznej aktywacji haka znajduje się w bagażniku. 
Złożony jednym ruchem, staje się niewidoczny i chroni 
stylistykę Twojego pojazdu.  Oryginalny hak Renault  
gwarantuje pełną kompatybilność  z Twoim Renault 
Koleos.
82 01 692 455

03

Sakabes 
āķi

01 Salokāms sakabes āķis,
      kas montējams bez 
      instrumentiem

Niezbędny do holowania lub transportowania 
bagażników na rowery, przyczep 
samochodowych i kempingowych, łodzi, 
sprzętu profesjonalnego itd. Oryginalny hak 
Renault gwarantuje pełną kompatybilność 
z samochodem. System holowania dostępny 
w kilka sekund, bez narzędzi i bez wysiłku. 
Złożony jednym ruchem, staje się niewidoczny 
i chroni stylistykę Twojego pojazdu.  Zalecany do 
częstego stosowania. 
Zawiera kompletny zestaw haka (belkę haka,  
zestaw montażowy z demontowaną kulą) 
i wiązkę do haka.
82 01 663 737 (āķis +montāžas komplekts)
82 01 666 347 (vadu komplekts 13 kontaktu)
82 01 667 175 (vadu komplekts 7 kontaktu)

02 Velosipēdu stends 
uzstādāms uz āķa
Czy podróżujesz sam, czy z pasażerami, zabierz 
rowery ze sobą wszędzie. Szybko, łatwo 
i bezpiecznie! Bagażnik montuje się do haka 
błyskawicznie, bez konieczności regulacji. 
Najszybsza i najbardziej praktyczna metoda 
transportu do 3 rowerów na raz. Idealny  
do transportu ciężkich, masywnych rowerów. 
Składany i odchylany w celu ułatwienia dostępu 
do bagażnika. Dostępnych wiele modeli, 
dostosowanych do Twoich rozmaitych potrzeb.
Pilns velosipēdu stendu saraksts 34. lappusē.
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Slēpju plaukts
4 slēpju pāriem /2 snovborda dēļiem
77 11 420 778

Alumīnija jumta šķērsstieņi QuickFix 
montējami uz jumta sliedēm
82 01 622 100 1918

03

01 02

Pārvadāšanai

01  Alumīnija jumta šķērsstieņi 
QuickFix, kas uzmontējami 
uz jumta sliedēm
Łatwe i szybkie w montażu bez użycia narzędzi, 
dzięki  innowacyjnemu systemowi mocowań 
QuickFix. Doskonałe do przewozu bagażnika 
na rowery,  bagażnika na narty lub kufra 
dachowego, oraz w celu zwiększenia możliwości 
transportowych pojazdu. Oryginalny produkt 
Renault odpowiada najwyższym wymaganiom  
w zakresie norm bezpieczeństwa 
i wytrzymałości. 
Zestaw dwóch poprzeczek z zabezpieczeniami 
antykradzieżowymi.
82 01 622 100

02  Jumta kaste
Zwiększ ładowność pojazdu i podróżuj bez 
kompromisów! Praktyczny, solidny i estetyczny, 
łączy wiele  zalet. Stworzony dla Twojej 
satysfakcji. Zabezpieczany na klucz, aby chronić 
przedmioty  wewnątrz pojazdu. 
kolor: czarny błyszczący
77 11 575 526 (630 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 524 (380 l)

03  Slēpju plauksts
Umożliwia przewiezienie w prosty sposób 
wszystkich typów nart, bądź desek surfingowych 
na dachu pojazdu z zachowaniem całkowitego 
bezpieczeństwa. Łatwy w montażu i demontażu, 
załadunku i rozładunku w każdych warunkach. 
Dostępnych wiele modeli, dostosowanych do 
Twoich rozmaitych potrzeb.
77 11 420 779 (6 slēpju pāriem / 4 snovborda 
dēļiem)



Pārnēsājama video sistēma 
Duo Cinéma Nextbase  
77 11 783 362

Pārvietojams turētājs viedtālrunim
- uz ventilācijas režģa - magnētisks
77 11 784 774

Izpētiet 
multimediju
pasauli
Pateicoties efektīvajiem 
multivides risinājumiem, 
pieredzēsiet lielas emocijas pie 
stūres. Lai ceļojums ir jums 
kļūst par intensīvu pieredzi.

04
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Telefons AudioVideo
01 Pārvietojams turētājs 

viedtālrunim - uz ventilatora
       restes - magnētisks

Korzystaj w pełni i bezpiecznie ze  swojego 
smartfona w czasie jazdy. Mały i dyskretny 
uchwyt komponuje się ze stylistyką Twojego 
pojazdu.  System magnesów  umożliwia proste 
umocowanie smartfona. Odpinany uchwyt 
można łatwo przenosić z jednego samochodu 
do drugiego.
77 11 784 774

01  Skaļruņu komplekts Focal  
Music Premium 6.1
Niezbędny dla koneserów rytmicznych podróży 
i czerpania maksymalnej przyjemności z jakości 
dźwięku. Wbudowane głośniki o wysokiej 
wierności odtwarzania HIFI Premium! Mocny, 
jasny i subtelny dźwięk będzie towarzyszył Ci 
w podróży dając maksymalną przyjemność ze 
słuchania! 
Pakiet zawiera 6 głośników  
(2 głośniki wysokotonowe, 2 głośniki z przodu,  
2 głośniki z tyłu), subwoofer i pilota.
77 11 579 537

02  Pārnēsajamā video sistēma
Duo Cinéma Nextbase
Dla uprzyjemnienia sobie podróży, wyposaż 
swój pojazd w przenośny system wideo. Dzięki 
10-calowym niezależnym ekranom, pozwala 
pasażerom z tyłu oglądać w trakcie podróży 
ulubione filmy. Dla łatwości obsługi, zawiera 
gniazdko umożliwiające powielanie treści ze 
wszystkich swoich urządzeń. Łatwy w użyciu 
system mocowania do zagłówka.
77 11 783 362

03  Planšete Nextbase 10"
Ułatw sobie podróż i umożliw  pasażerom 
siedzącym z tyłu wygodne oglądanie  ulubionych 
filmów dzięki dużym 10" ekranom, o zaskakującej 
jakości obrazu. Mocowania wstrząsoodporne 
umożliwiają szybki łatwy i bezpieczny montaż. 

77 11 783 363

04  Planšetes turētājs
Przyjemność i rozrywka w trakcie długich 
podróży! Łatwy montaż na zagłówku umożliwia 
pasażerom siedzącym z tyłu wygodne  oglądanie 
multimedialnych treści na tablecie dotykowym 
oraz podłączenie ładowarki. (USB 2.0). 
Kompatybilne z produktami Apple i Samsung
77 11 783 364

01
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Dvēseles
mieram

Mierīgi ceļot. Renault speciāli 
izstrādāti Renault aksesuāri jūsu 
jaunajam Renault Koleos ir droši, 
ērti lietojami un noderīgi jebkurā 
situācijā.

05

Sniega ķēdes
Premium Grip   
77 11 780 261

Bērnu sēdeklītis Duoplus Isofix 
77 11 423 381 2524
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Drošība un 
novērošana
01 Signalizācija

Niezbędny dla Twojego bezpieczeństwa i spokoju, skutecznie ogranicza próby kradzieży pojazdu 
i przedmiotów wewnątrz kabiny. Dzięki perymetrycznej i wolumetrycznej ochronie, system wykrywa 
każdą próbę otwarcia, włamania lub ruchu  w kabinie. 
82 01 646 306

01

Bērnu 
drošība

Sniega 
ķēdes

02  Bērnu sēdeklītis Duoplus Isofix
Niezbędna ochrona i optymalne bezpieczeństwo 
dzieci w wieku od 9 miesięcy do 4 lat podróżującym 
w samochodzie. Bardzo wygodny, dzięki 
regulowanym pozycjom nachylenia, w 3 położeniach, 
w tym do snu. Mocowanie Isofix zapewnia łatwy 
i szybki montaż oraz maksimum bezpieczeństwa 
Twoich dzieci.
77 11 423 381

03  Sniega ķēdes 
      Premium Grip

Zimą zabierz łańcuchy, aby łatwo pokonać ośnieżone 
trasy! Zapewniają maksimum bezpieczeństwa 
i optymalną przyczepność w najtrudniejszych  
zimowych warunkach (śnieg i gołoledź). Szybkie 
i łatwe w montażu dzięki intuicyjnemu systemowi 
regulacji oraz kompaktowemu rozmiarowi. Pozwalają 
znacząco zwiększyć komfort jazdy!  
Zestaw 2 łańcuchów.
77 11 780 261



01 Pakete PROTECTION
Paketē: 
-  bagāžas nodalījuma sliekšņa plāksne  (8201665650) 
-  Bagāžas nodalījuma divpusējais paklājs  (8201665646) 
77 11 768 386

02 Pakete ADVENTURE
Paketē: 
- gumijotie paklāji (8201665641)  
- jumta šķērsstieņi (8201622100)   
- bagāžas nodalījuma ieliktnis (8201665647) 
77 11 768 387

03 Pakete COUNTRY
Paketē: 
-  elektriski nolokāms sakabes āķis ar vadu 
komplektu (13 kontaktu) (8201692455)  
 - aizmugurējie dubļu sargi (8201665626)  
 - priekšējie dubļu sargi (7711566747)
77 11 768 385

01 0102 0303

0202

02

06 Aksesuāru 
paketes

Sprawdź pakiety akcesoriów
przygotowane specjalnie dla Twojego 
Nowego Renault KOLOES.
Z pewnością znajdziesz coś dla  siebie  
i zapłacisz 20% mniej!

2928
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Wszystkie akcesoria Renault objęte są rocznym okresem gwarancji.

Kompletna lista akcesoriów

DESIGN

Felgi aluminiowe
8201452099 Felga aluminiowa 19” Cusco - czarna diamentowa matowa strona 6
8201539754 Felga aluminiowa 19” Jaipur - Ciemna srebrna diamentowa strona 6
403004069R Felga aluminiowa 17” Esqis - srebrnoszara -
403007371R Felga aluminiowa 18” Argonaute - dwukolorowa srerbrnoszara i szara -
403006399R Felga aluminiowa 18” Taranis - srebrnoszara -
403000382R Felga aluminiowa 19” Proteus - dwukolorowa srebrnoszara i szara -
403002877R Felga aluminiowa 19” Initiale Paris - ciemnosrebrna diamentowa -
8201130909 Śruby antykradzieżowe do felg aluminowych - 4 sztuki -
403150709R Kołpaczek Renault - szary z elementami w kolorze chromu -
403155931R Kołpaczek Renault - szary -
403152085R Kołpaczek Renault — kolor czarny błyszczący, z chromowaną obwódką -
403154214R Kołpaczek Renault - czarny -

Wygląd zewnętrzny
8201699226 Dodatkowe stopnie boczne strona 7
8201699230 Listwa pod zderzak przedni strona 7
8201699242 Listwa pod zderzak tylny strona 7

Wygląd wnętrza
8201665635 Podświetlane nakładki progowe - przednie i tylne - Inox* -
8201665638 Nakładki progowe Koleos - przednie i tylne - szczotkowane aluminium -
8201688974 Nakładki progowe Koleos przednie - czarne -

KOMFORT I OCHRONA

Ochrona karoserii
8201212479 Chlapacze - przednie lub tylne -
8201665626 Stylowe chlapacze tylne strona 10
8201665625 Stylowe chlapacze przednie strona 10
8201665650 Listwa ochronna na próg bagażnika - Inox strona 10

7711574925 Zestaw czyszczący ( 3 środki czyszczące, 1 środek nabłyszczający i 2 ściereczki z 
mikrofibry) -

Akcesoria do szyb
8201666921 Owiewki przednie - przezroczysty akryl -
8201683311 Folie przyciemniające  - przednie -
8201683320 Folie przyciemniające - tylne -
8201707760 Osłony przeciwsłoneczne - pełny zestaw -
8201707758 Osłony przeciwsłoneczne - zestaw do szyb tylnych -

Wyposażenie wnętrza
7711578137 Wieszak montowany na zagłówku strona 11
8201375535 Zestaw palacza (popielniczka + zapalniczka) strona 11

Wyposażenie bagażnika
8201665647 Wkład do bagażnika strona 11
7711422533 Siatka porządkująca - pozioma -
8201568849 Siatka porządkująca - pionowa strona 11
8201669725 Organizer do bagażnika strona 12
8201665634 Kratka działowa -
8201668621 Składany wkład do bagażnika EasyFlex strona 12

Dywaniki
8201665641 Dywanik gumowy z wysokimi brzegami - zestaw 4 sztuk strona 13
8201676313 Dywanik gumowy z wysokimi brzegami - zestaw 4 sztuk -
8201679939 Dywanik tekstylny Premium - zestaw 4 sztuk strona 13
8201679935 Dywanik tekstylny Premium - zestaw 4 sztuk -
8201679940 Dywanik tekstylny - Initale Paris - zestaw 4 sztuk strona 13
8201665646 Dywanik do bagażnika - dwustronny strona 13

TRANSPORT

Haki holownicze
8201663737 Hak holowniczy demontowany bez użycia narzędzi (belka i zestaw montażowy) strona 16
8201667175 Wiązka do haka holowniczego demontowanego bez użycia narzędzi - 7 biegunowa -
8201666347 Wiązka do haka holowniczego demontowanego bez użycia narzędzi - 13 biegunowa -
8201692455 Elektrycznie składany hak holowniczy z wiązką 13-biegunową strona 15
8201700146 Wiązka do elektrycznego składanego haka holowniczego 13-biegunowa -
7711226912 Adapter wiązki haka holowniczego (13/7 biegunowa) -
7711226911 Adapter wiązki haka holowniczego (7/13 biegunowa) -
7711780884 Bagażnik na rowery Coach - montowany na haku - 2 rowery -
7711780885 Bagażnik na rowery Coach - montowany na haku - 3 rowery -
7711780886 Bagażnik na rowery Coach - przedłużenie na 3+1 rowery -
7711577333 Bagażnik elektryczny na rowery Europower 915 - 2 rowery -

Bagażniki
8201622100 Aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix - montowane na relingach strona 16
7711578086 Kufer dachowy Urban Loader - regulowany- 300-500L -
7711575524 Kufer dachowy - 380L - czarny błyszczący strona 16
7711575525 Kufer dachowy - 480L - czarny błyszczący strona 16
7711575526 Kufer dachowy - 630L - czarny błyszczący strona 16
7711577325 Bagażnik na rowery Proride 80 - montowany na poprzeczki dachowe - 1 rower -
7711420778 Bagażnik na narty - 4 pary nart/2 deski snowboardowe strona 16
7711420779 Bagażnik na narty - 6 pary nart/4 deski snowboardowe strona 16
7711420780 Bagażnik na narty THULE Xtender - 6 par nart -

MULTIMEDIA

Telefon
7711784774 Przenośny uchwyt na smartfona - montowany na wywietrznik - magnetyczny strona 22
8201709057 Ładowarka indukcyjna -

Wideo
7711783362 Przenośny system wideo Duo Cinéma Nextbase strona 22
7711783363 Tablet Nextbase 10" strona 22
7711783364 Uchwyt na tablet strona 22

Audio
7711579537 Zestaw głośników Focal Music Premium 6.1 (pakiet Live + pakiet Drive + pilot) strona 23
7711575880 Zestaw głośników Focal Music Drive -
7711578132 Zestaw głośników Focal Music Live -

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring
8201646306 Alarm - perymetryczny i wolumetryczny z modułem antyuniesieniowym strona 26

Bezpieczeństwo dziecka
7711427434 Nosidełko dziecięce Babysafe Plus -
7711423381 Fotelik dziecięcy Duoplus Isofix strona 26
7711427427 Podstawa do nosidełka Babysafe Plus -
7711422951 Fotelik dziecięcy Kidfix Isofix -
7711423382 Fotelik dziecięcy Kidplus -

Łańcuchy śniegowe
7711780261 Łańcuchy śniegowe Premium Grip - rozmiar 140 strona 26
7711783374 Łańcuchy śniegowe standardowe - 12 mm - rozmiar 108 -
7711783375 Łańcuchy śniegowe standardowe - 12 mm - rozmiar 109 -
7711783376 Łańcuchy śniegowe standardowe - 12 mm - rozmiar 110 -

Wspomaganie jazdy   
8201537464 Wspomaganie parkowania przodem -
8201537455 Wspomaganie parkowania tyłem -
8201653722 Kamera cofania z wyświetlaczem na ekranie R-Link -

Bezpieczeństwo i sygnalizacja   
7711419386 Gaśnica 1kg -
8201665649 Uchwyt na gaśnicę -

PAKIETY

Pakiety akcesoriów
7711768386 Pakiet Protection strona 28
7711768387 Pakiet Adventure strona 29
7711768385 Pakiet Country strona 29

* Również gotowe do lakierowania na wybrany kolor.



Vairāk informācijas par jūsu Renault Koleos 
piederumiem ir pieejama: 
www.renaultlatvija.lv

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładna i aktualne w dniu oddania ich do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego 
ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do  wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy 
RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie.  Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek lub w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne   
(w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach).  Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na 
rynku polskim. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem 
RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco się różnić od rzeczywistych.

Nowy Renault Koleos - 7711768396


