Nya

Renault KOLEOS
Tillbehör

Ta hand
om dig!
Få ut mer av vardagen.
Renault har tagit fram en rad
tillbehör exklusivt för din nya Koleos.
För en intensivare upplevelse och en
unik resa – varje dag.
Ännu innovativare, ännu säkrare och
ännu lättare att använda. Och alla
tillbehören tjänar samma syfte:
Att underlätta för dig.
Ta bilupplevelsen till nästa nivå med
snygga, praktiska och roliga tillbehör.
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Ännu
elegantare
Ge din nya Koleos ännu elegantare och
mer personlig framtoning. Låt din bil säga
något om vem du är. Skapa din unika
Renault precis som du vill ha den.
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Ännu elegantare

Lättmetallfälgar
Förstärk din bils personlighet
med Renaults exklusiva
fälgar.
01 Esqis 17”
Färg: silvergrå.
Däck: 225/65 R17 102H.
40 30 040 69R (Fälg)
40 31 507 09R (Centerkåpa)
Paketnr: FÄ017

02 Argonaute 18”
Färg: silvergrå.
Däck: 225/60 R18 100H.
40 30 073 71R (Fälg)
40 31 507 09R (Centerkåpa)
Paketnr: FÄ018

03 Jaipur 19”
Färg: silvergrå.
Däck: 225/55 R19 99V.
82 01 539 754 (Fälg inkl. centerkåpa)
Paketnr: FÄ019

01
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Ännu elegantare

Exteriör design
01 Side steps
Våga vara annorlunda och ta
del av en äventyrares stil. Ett
bekvämt tillbehör som gör det
lättare att komma åt ditt fordon
och taket. De skyddar också
karosseriet från små dagliga
stötar. Förpackningen innehåller
2 sidosteg (höger och vänster).
82 01 699 226 / Paketnr: TD004

02 Sportpaket
Framhäver den sportiga looken på din
Koleos. Paketet innehåller en främre
stötfångare med ändpanel, höger och
vänster sidopanel, en bakre diffuser,
dimljusfack och dörrspegelbasbeklädnad.
Krom-finish.
Paketnr: EX005
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Interiör design
01 Instegslister LED
Stilsäkert skydd för trösklarna på din Renault
Koleos. Vit belysning som tänds när dörrarna
öppnas och understryker den moderna designen.
Sats med fyra lister (fram och bak).
82 01 665 635 / Paketnr: TD003

02 Instegslister Koleos, aluminium
Skydda dina trösklar med enkelhet och stil. Märkta
med Koleos för att stärka bilens personlighet.
Sats med fyra lister (fram och bak).
82 01 665 638 / Paketnr: TD003

03 Instegslister Koleos, svart

01

Förstärk din Koleos personlighet genom att
lägga till en svart finish till dina dörrlister.
Sats med två lister (fram).
82 01 688 974 / Paketnr: TD003
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Redo för
vardagen
Skräddarsydda skydd av högsta kvalitet.
Extrautrustningen till din Renault är lika
snygg som funktionell och passar perfekt i
kupén på nya Koleos.
Känn, upplev, utforska – utan att det sätter
några spår i din bil.
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Redo för vardagen

Exteriöra
skydd
01 Stänkskydd
Skyddar effektivt den nedre delen av
karossen från stänk av lera och grus. Sats
med 2 stänkskydd (höger och vänster).
82 01 665 625 (Fram) / Paketnr: ST001
82 01 665 626 (Bak) / Paketnr: ST003

02 Lastkantsskydd
Snygg designdetalj i rostfritt stål med
präglat mönster. Skyddar mot repor och
slitage på stötfångaren.
82 01 665 650 / Paketnr: TD003

01
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02

Fönster
01 Vindavvisare, fram
Ger en bekvämare körning även när fönstren är
halvöppna, eftersom du slipper turbulens och
vindkast. Perfekt måttanpassade efter din bil.
Klarar både biltvättens borstar och ett rejält
oväder. Sats med sex vindavvisare (fram och bak).
Finns även med kromfinish.
82 01 666 921 / Paketnr: VI002

02 Solskydd
Ger utmärkt skydd när solen lyser lite för
starkt. Lätt att sätta upp och ta ner. Levereras i
medföljande påse där man kan förvara solskydden
när de inte används. Sats med solskydd för bakre
sidorutor och bakruta. Paketet innehåller två
eller fem solskydd för bakre sidofönster eller alla
bakrutor, inklusive bakrutan.
82 01 707 760 (Komplett paket) / Paketnr: SO001
82 01 707 758 (Sidorutor bak) / Paketnr: SO001

01

02

03 Solfilm, bak
Solfilmen är anpassad till gällande trafikbestämmelser och följer rutornas form perfekt.
Skydda dina passagerare mot obehagligt solljus
och påträngande blickar, samtidigt som du håller
kupén behagligt sval. Solfilmen bidrar också till att
förstärka rutorna, och gör att det tar längre tid att
bryta sig in i bilen. Skyddar klädsel och inredning
från att blekas. Sats om fem filmer perfekt
anpassade till bakre sidorutor och bakruta.
82 01 683 320 / Paketnr: SO006
03
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Redo för vardagen

01

02

Interiör
komfort

Bagagerumsutrustning

01 Klädhängare

02 Förvaringsnät

Här kan du hänga upp kläder på framsätets ryggstöd. Den avtagbara hängaren
är lätt att sätta upp och du upptäcker hur
praktisk den är genom att slippa skrynkliga
kavajer och skjortor. Elegant och diskret
design med kromfinish.
77 11 578 137 / Paketnr: HÅ009

Måttanpassat efter din nya Koleos
för att hålla allt du fraktar på plats i
bagageutrymmet. Finns i stående och
liggande utförande.
77 11 422 533 (Liggande)
Paketnr: LB004
82 01 568 849 (Stående)
Paketnr: LB004

03 Bagagerumsmatta ,
skålad
Helt anpassad efter bagageutrymmets
konturer. Perfekt för att transportera
smutsiga saker. Superpraktisk, lätt att
lägga på plats och att rengöra tack vare
det halvstyva materialet.
82 01 665 647 / Paketnr: MA011

03
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04 Lastgaller
Skapar en avskiljning mellan kupé och
bagageutrymme så att både fyr- och
tvåbenta passagerare kan njuta av
bilresan.
82 01 665 634 / Paketnr: SG004

05 Bagagerumsindelare
Dela upp ditt bagageutrymme i sektioner
för att enkelt organisera och sätta fast
föremål under färd. Enkel att sätta dit och
ta bort vid behov. Passar endast till bilar
med 5 säten.
82 01 669 725 / Paketnr: LB004

04
06

06 Bagagerumsmatta
EasyFlex
Ett oumbärligt tillbehör när du vill skydda
bagageutrymmet i din Renault. Lätt att
fälla upp. Skyddet anpassar sig perfekt
efter baksätets placering så att det
täcker hela bagaget. Superenkelt både till
vardags och på fritiden.
82 01 668 621 / Paketnr: MA011
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Redo för vardagen

Mattor
Måttanpassade golvmattor som ger en extra touch av elegans
i din Koleos. Golvmattorna från Renault har genomgått stränga
tester för att säkerställa hög kvalitet och hållbarhet, och sätts
enkelt på plats med smarta fästen. Varje förpackning innehåller
fyra stycken mattor för fram och bak. Finns i olika utföranden i
textil och gummi.

01 Bagagerumsmatta,
vändbar
Vändbar matta med textil på ena sidan
och gummi på den andra. Praktisk för
transport av olika typer av föremål.
82 01 665 646 / Paketnr: MA011
01

02 Textilmattor Premium
Skräddarsydda mattor som skyddar golvet i
kupén. Lättskötta och mycket lätta att sätta
på plats tack vare två smarta fästen.
Vita sömmar längs kanterna..
82 01 679 939 / Paketnr: MA010

03 Gummimattor
Vattentäta och mycket lättskötta. Skyddar
hela golvet i passagerarutrymmet.
82 01 665 64 / Paketnr: MA010

02
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Lasta
mer
Lev livet till max.
Tillbehören till din nya Koleos går snabbt
att sätta på plats och är superenkla att
använda. Samtidigt uppfyller de strängast
tänkbara säkerhetskrav. Smarta, enkla och
väldigt användbara. Ta med dig allt du
behöver och lite till, vart det än bär av med
din Renault.
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Lasta mer

Dragkrok
01 Dragkrok, delbar

01

02

Används för att dra eller bära upp alla typer av
utrustning på ett säkert sätt: cykelhållare, släp, båt,
husvagn, byggmaterial... Ett originaltillbehör från
Renault som garanterat passar perfekt till bilen,
samtidigt som du undviker att karossen skadas.
Tack vare sin kulled, som lätt kan avlägsnas utan
verktyg, upprätthålls fordonets estetiska utseende.
Rekommenderas för frekvent användning.
82 01 663 737 (Dragkrok, monteringssats)
82 01 666 347 (13-pin ledningsmatta)
82 01 667 175 (7-pin ledningsmatta)
Paketnr: DR005

02 Cykelhållare
För säker transport av hela familjens cyklar.
Monteras snabbt och enkelt på dragkroken.
Vikbar och infällbar så att du lättare kommer åt
bagagerummet. För transport av upp till 3 cyklar.
Flera modeller är tillgängliga beroende på dina
behov.
Paketnr: LA008
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03 Dragkrok, infällbar (elektrisk)
Du fäller ut den i en enda rörelse, på bara
några sekunder, utan verktyg och utan
ansträngning. I infällt läge döljs den av
stötfångaren så att din Koleos behåller sitt
ursprungliga utseende. Ett originaltillbehör
från Renault som därför garanterat passar
perfekt till bilen, samtidigt som du undviker
att karossen skadas.
82 01 692 455 / Paketnr: DR003

03

03
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Lasta mer

Last & förvaring
01 Lasthållare i aluminium
Snabb och enkel montering tack vare det
innovativa QuickFix-systemet. Skapar
förutsättningar för att öka lastkapaciteten hos
din nya Koleos med cykelhållare, skidhållare
eller takbox. Uppfyller säkerhets- och
hållfasthetsstandarder med god marginal.
Sats med två stänger och med
stöldskyddssystem.
82 01 622 100 / Paketnr: LA002
01

02

02 Takbox
Få med allt på resan! En praktisk och robust
takbox för att öka bilens lastvolym. Snygg
strömlinjeformad design. Finns i flera olika
storlekar. Lås med nyckel så att dina saker är i
tryggt förvar. Färg: blanksvart.
77 11 575 526 (630 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 524 (380 l)
Paketnr: TB003

03 Skidhållare
Mycket lättanvänd hållare för säker transport av
alla slags skidor eller snowboard på taket till din
Renault. För 4 eller 6 par skidor.
77 11 420 779 (6 par skidor / 4 snowboard)
77 11 420 778 (4 par skidor / 2 snowboard)
Paketnr: LA007

03
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04

Multimedia
Låt alla sinnen få sitt med avancerade
multimedialösningar. Unna både dig själv
och dina passagerare att njuta lite extra av
resan.
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Multimedia

Telefoni

Video

01 Smartphonehållare

02 DVD-spelare
Nextbase Dual Cinema

Perfekt när du vill ha telefonen nära
till hands när du kör. Dess magnetiska
funktion gör det möjligt att fästa din
smartphone till bilens fläkt. Lätt att ta loss
och flytta med sig till en annan bil
77 11 784 774 / Paketnr: RAR01

Vill du ha en riktigt behaglig resa ser du till att
passagerarna i baksätet får något roligt att
titta på. Den bärbara DVD-spelaren har separat
10,1-tumsskärm och ett monteringssystem som
gör att du lätt sätter upp skärmen bakom främre
stolens nackskydd. Skärmen har ett uttag som gör
det möjligt att visa innehåll från alla dina enheter.
77 11 783 362 / Paketnr: RAR01

03 Surfplatta 10” Nextbase
Vill du överraska dina små passagerare med
underhållning och något roligt att göra under
resan, ska du satsa på en 10” surfplatta
med imponerande bildkvalitet. Tack vare det
stötdämpande fästet kan du montera plattan
snabbt, enkelt och säkert.
77 11 783 363 / Paketnr: RAR01

01

04 Hållare för surfplatta
Ett absolut måste för dig som vill erbjuda dina
passagerare i baksätet möjligheten att använda
en surfplatta på resan. Hållaren är enkel att
montera på baksidan av det främre sätets
nackstöd
77 11 783 364 / Paketnr: RAR01

02
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03-04

Ljudsystem
01 Högtalare Focal Music
Premium 6.1
Både du och din bil förtjänar riktigt HiFiljud! Paketet består av sex högtalare och en
bashögtalare på totalt 400 W och är en av
dagens mest moderna ljudanläggningar för bilar.
Kristallklart, realistiskt och mäktigt. Hitta rätta
rytmen och det perfekta soundtracket för din
resa!
77 11 578 133 + 77 11 575 880
Paketnr: RAR01

01
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05

Lugn och
trygg
Koppla av och koncentrera dig på
körningen. Renault har utvecklat en
lång rad hållbara och praktiska tillbehör
speciellt för din nya Koleos så att du alltid
kan känna dig lugn och trygg i alla lägen.
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Lugn och trygg

Parkeringshjälp

Motorvärmare

01 Backkamera

02 Parkeringssensor

Backa bilen bekymmersfritt! Så fort du
lägger in backen visas området bakom bilen
på navigeringssystemets skärm. På
skärmen visas hjälplinjer som gör det
mycket lättare att bedöma hur långt du har
kvar till hinder bakom bilen. För bilar med
R-Link.
82 01 653 722 / Paketnr: BS032

Bli bäst i kvarteret på fickparkering!
Fyra helintegrerade sensorer som känner av
eventuella hinder framför och bakom bilen
och varnar dig med en ljudsignal.
82 01 537 464 (Fram) / Paketnr: BS031
82 01 537 455 (Bak) / Paketnr: BS030

03
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03 El-motorvärmare
Ett elektriskt bilvärmesystem från Calix, som innehåller
både kupé- och motorvärmare, ger dig en mängd fördelar.
Du slipper skrapa rutorna, du välkomnas av en varm
kupé och slipper frysa och köra med handskar. Dessutom
avger en varm motor lägre utsläpp och minskar
bränsleförbrukningen.
Paketnr: VÄ010

02

03

Lägg in miljöbild. Fungerar den vi tar bort på nästa uppslag?
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Läs mer om nya Renault KOLEOS
på www.renault.se

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling
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