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Renault ESPACE
Katalog akcesoriów
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Zadbaj
o siebie!
Spraw, by Twoje życie stało się
wygodniejsze, ciesz się w pełni każdą
chwilą i poczuj całkowite odprężenie.
Akcesoria Renault, zaprojektowane
specjalnie dla Twojego Renault,
zagwarantują, że Twoja codzienna
podróż będzie wyjątkowa.
Bardziej innowacyjne, bezpieczniejsze
i jeszcze bardziej intuicyjne - sprawią, że
Twoje życie będzie jeszcze prostsze.
Przygotuj się do przeżycia naprawdę
intensywnych chwil.
RENAULT, PASSION FOR LIFE.
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Wyrafinowany
design
Spersonalizuj wygląd Twojego samochodu, aby stał się
on jeszcze bardziej elegancki i niepowtarzalny. Pozwól, by
oddawał Twoją prawdziwą osobowość.
W pełni dostosuj swoje Renault do swoich potrzeb.
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Wyrafinowany design

Wygląd
zewnętrzny
01 L
 istwa ochronna na próg
bagażnika
Osłania i ochrania obszar załadunku. Błyszcząca
stal nierdzewna z tłoczeniami nadaje
bagażnikowi niepowtarzalny charakter.
Kompatybilna ze składanym hakiem
holowniczym.
82 01 440 136
01

01
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Dla samochodów bez składanego haka hol.
82 01 440 135

Felgi aluminiowe
01 Felga Kubera 20”
Elegancka i szykowna, uzupełnia wygląd Twojego
pojazdu i dodaje mu charakteru.
Kolor: szary diamentowy.
82 01 420 512

02 Felga Quartz 19”
Solidna i estetyczna, te detale sprawią
różnicę.
Kolor: srebrnoszary i czarny diamentowy.
40 30 098 18R

03 Felga Lapiaz 18”
Dyskretna i dopracowana, pozwala Ci w pełni
cieszyć się felgami aluminiowymi Renault.
Kolor: srebrnoszary.
40 30 066 53R
01

02

03
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02

Ochrona
każdego dnia
Podaruj sobie odpowiednią ochronę wnętrza i niezrównaną
trwałość. Estetycznie wykonane, a jednocześnie funkcjonalne
wyposażenie Renault idealnie dostosowuje wnętrze Twojego
samochodu do Twoich potrzeb.
Prowadzenie samochodu nigdy nie było tak wygodne i spokojne
jak z Renault.
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Ochrona każdego dnia

02

01

Dywaniki
01 Dywaniki tekstylne
Zagwarantują Ci całkowitą ochronę podłogi.
Zaprojektowane specjalnie do Twojego pojazdu,
montowane są w prosty sposób za pomocą
dwóch klipsów bezpieczeństwa i nie kolidują
z pedałami. Łatwe w czyszczeniu, zabezpieczają
wnętrze Twojego pojazdu nawet podczas
częstego użytkowania. Dostępne w różnych
wersjach wykończenia: Life, Zen i Initiale Paris.
74 90 214 22R (Life)
74 90 270 53R (Zen)
74 90 277 76R (Initiale Paris)

02 Wykładzina Premium do
bagażnika
Dopasowana, zapewnia długoterminową ochronę
bagażnika. Wykładzina Premium jest praktyczna
i łatwa w czyszczeniu.
82 01 437 836
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04 Wkład do bagażnika

Wyposażenie
do bagażnika

Perfekcyjnie dopasuje się do kształtu Twojego
bagażnika, idealny do transportu brudzących
przedmiotów. Dzięki wykonaniu z pół-sztywnego
materiału jest bardzo praktyczny, wygodny do
czyszczenia.
82 01 470 991

04

02

01 Organizer do bagażnika
Pozwala na przytrzymanie bagaży dla
bezpieczeństwa w trakcie podróży. Kompletny
zestaw, zawierający szyny i teleskopowy
separator, umożliwia uporządkowanie bagaży
w bagażniku.
82 01 480 382

03

02 Kratka oddzielająca
Zapewnia oddzielenie strefy bagażowej od
pasażerskiej. Szczególnie użyteczna podczas
transportu zwierząt.
82 01 572 482

03 Siatki do bagażnika
Utrzymują przedmioty dokładnie na swoim
miejscu. Dostosowane do wymiarów pojazdu.
Dostępna wersja pozioma i pionowa.
77 11 422 533 (pozioma)
82 01 568 849 (pionowa)

01

03
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Ochrona każdego dnia

Komfort jazdy
01 Wieszak na zagłówku
Pozwala zawiesić Twoje ubrania
z tyłu przedniego fotela, aby łatwiej było je
przetransportować. Łatwy montaż i demontaż.
Jego chromowane wykończenie sprawia, że
wygląda nowocześnie, elegancko i atrakcyjnie.
77 11 578 137

02 Zestaw palacza
02

01
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Niezbędny do zachowania Twojego samochodu
w czystości. Zestaw składa się z popielniczki
i zapalniczki.
82 01 375 535

01

Akcesoria do szyb
01 Osłony przeciwsłoneczne
Poprzez zapewnienie optymalnej ochrony
przed słońcem i promieniami ultrafioletowymi,
poprawią komfort jazdy. Wykonane z mocnego
materiału, prosty montaż i demontaż. Dostępne
do wszystkich szyb, oprócz szyby przedniej.
82 01 579 375 (komplet)
82 01 579 629 (drugi rząd)

02 Folie przyciemniające
Łączą estetykę, komfort i bezpieczeństwo. Chronią
przed wzrokiem ciekawskich, pozwalają uniknąć
przegrzania i zapobiegają odbarwieniom wnętrza
samochodu. Zgodne z normami bezpieczeństwa,
wzmacniają szyby i opóźniają próby włamania.
Dostępne dla wszystkich szyb, oprócz szyby
przedniej.
82 01 516 146 (przód)
82 01 516 148 (tył)
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03

Poznaj świat
multimediów
Doświadcz jeszcze więcej przyjemności z podróży, dzięki
wysokowydajnym rozwiązaniom multimedialnym.
Niech każda podróż stanie się przygodą.
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Poznaj świat multimediów

Wideo
01 Uchwyt na tablet

01

Prosty do zamontowania na zagłówku, pozwala
pasażerom siedzącym z tyłu samochodu
wygodnie oglądać materiały wideo na tablecie.
Kompatybilny z każdym typem tabletu od 7 do
10 cali.
77 11 574 991

02 P
 rzenośny system wideo
Nextbase 9’’
Pozwala Ci oglądać ulubione filmy wideo
przez całą podróż. Składa się z 2 ekranów
9’’ wyposażonych w 1 odtwarzacz DVD. Dla
zwiększonego komfortu użytkowania zestaw
wyposażony jest w 2 pary słuchawek na
podczerwień oraz w pilota. Wytrzymały i łatwy do
zamocowania.
77 11 430 555

02
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Audio
03 Zestaw głośników Focal
Music Premium 8.1
Zestaw 8 głośników z głośnikiem nisko tonowym.
Dzięki mocy 120 W i bezkonkurencyjnej jakości
dźwięku gwarantuje słuchanie w jakości HIFI
Premium. Niezbędny do rytmicznych podróży
i czerpania maksymalnej przyjemności z jakości
dźwięku.
77 11 579 699

03
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04

Przewieź więcej
i lepiej
Ciesz się swoją pasją w pełni!
Łatwe w instalacji i proste w użyciu
akcesoria Renault spełniają najwyższe
standardy bezpieczeństwa. Są równie
proste, co pomysłowe.
Zabierz wszystko co chcesz, gdzie tylko
chcesz. Z Renault możesz podróżować
w poczuciu całkowitej wolności.
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Przewieź więcej i lepiej

Holowanie
i przewożenie
01 Składany hak holowniczy
Składany jednym ruchem, dostępny w ciągu kilku
sekund, bez wysiłku ani narzędzi. Nieużywany
jest niezauważalny pod zderzakiem.
Zaprojektowany przez Renault, idealnie pasuje
do Twojego pojazdu oraz pozwala na uniknięcie
ryzyka jakiejkolwiek deformacji. Komunikuje się
z systemem ESP, aby zapewnić maksymalną
stabilność i bezpieczeństwo podczas holowania.
77 11 579 654 (13 biegunowa wiązka)

01

02 Bagażniki

Euroride /
Euroway do przewożenia
rowerów na haku
02

Szybki montaż na haku holowniczym pozwala
Ci łatwo i bezpiecznie przewozić wszystkie
rowery Twojej rodziny. Składany i odchylany na
zawiasach, aby zawsze zapewnić Ci łatwy dostęp
do bagażnika.
77 11 577 331 (2 rowery)
77 11 577 332 (3 rowery)

03 Aluminiowe poprzeczki
dachowe

01
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03

Pozwalają na umieszczenie dodatkowych
akcesoriów na dachu takich jak: uchwyt do
przewozu rowerów, uchwyt do przewozu nart
czy kufer dachowy. Spełniają najwyższe normy
bezpieczeństwa i wytrzymałości.
82 01 492 842

04 Uchwyt Proride 80 do
przewożenia roweru na
dachu
Szybkie mocowanie na dachu bez
konieczności dodatkowego dopasowania
pozwala Ci przewozić rower w prosty sposób
i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
77 11 577 325 (1 rower)

07
02

05 Uchwyt do przewożenia nart
Pozwala na bezpieczne przewożenie na dachu
wszystkich typów nart lub desek do surfowania.
77 11 420 778 (4 pary)
77 11 420 779 (6 par)

06 Kufer dachowy Urban
Loader
Dzięki możliwej zmianie pojemności pozwala
na jej dostosowanie do Twoich potrzeb - od
300 do 500 litrów. Szybki i łatwy w montażu
dzięki systemowi Easy-Snap. Aerodynamiczny
i atrakcyjny design.
77 11 578 086 (300-500 L)
05

07 Kufer dachowy
Pozwala zwiększyć ładowność Twojego pojazdu.
Praktyczny i mocny, staje się niezbędny podczas
bezkompromisowych podróży. Atrakcyjny wygląd,
połyskujący czarny kolor.
77 11 575 524 (380 L)
77 11 575 525 (480 L)
77 11 575 526 (630 L)

04

06
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05

Spokój
umysłu
Podróżuj wszędzie z zachowaniem kompletnego spokoju
umysłu. Trwałe i proste w użyciu akcesoria Renault zostały
zaprojektowane specjalnie przez Renault dla Twojego
Renault, gwarantują spokój w każdych okolicznościach.
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Spokój umysłu

Bezpieczeństwo Zabezpieczenia
i sygnalizacja
antywłamaniowe
01 Zestaw bezpieczeństwa
i monitoring
Niezbędny do bezpiecznego podróżowania
z zachowaniem regulacji prawnych.
77 11 425 749

02 Alarm
Skutecznie ogranicza próby kradzieży pojazdu
i przedmiotów z jego wnętrza. Dzięki modułowi
anty-uniesieniowemu obwodowej i objętościowej
ochronie, wykrywa wszystkie próby otwarcia lub
włamania do samochodu, a także wszelki ruch
w strefie załadunku.
82 01 496 648

02

03 Wideo rejestrator toru jazdy
Autonomiczny, automatycznie rejestruje przebieg
Twojej podróży na karcie pamięci. Niezbędny
do przechowywania historii (zarówno czasu
jak i trasy) Twoich wypraw. Staje się świadkiem
wypadków drogowych i pozwala obiektywnie
spojrzeć na każdą sytuację na drodze. Możliwe jest
obejrzenie materiałów wideo w aplikacji poprzez
Mapy Google.
77 11 577 533

04 Dodatkowa

karta hands-free
03
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04

01

Identyczna jak oryginalna karta, pozwala Ci
otwierać pojazd zdalnie i automatycznie ruszać,
bez potrzeby wkładania kluczyka do stacyjki.
W zestawie z zintegrowanym kluczykiem
awaryjnym.
28 59 771 47R + 28 5C 721 04R (biała)
28 59 771 47R + 28 5C 729 20R (czarna)

Foteliki dziecięce
01 Fotelik dziecięcy Isofix
Duoplus
Zapewnia najlepszą możliwą ochronę
i bezpieczeństwo dla dzieci od 9 miesiąca życia
do 4 lat. Mocowanie Isofix. Bardzo wygodny,
dzięki możliwości dostosowania do 3 różnych
pozycji, włącznie z jedną dedykowaną specjalnie
do snu.
77 11 423 381

Łańcuchy
śniegowe

03

02 Łańcuchy śniegowe
Premium
Testowane specjalnie przez Renault, gwarantują
maksymalne bezpieczeństwo i przyczepność
nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych
(śnieg i lód).
77 11 579 670 (R19)
77 11 579 671 (R20)

03 Opaski śniegowe
Lekkie i łatwe w obsłudze, bardzo intuicyjne
i szybkie do zamocowania, gwarantują trzymanie
się drogi podczas umiarkowanych opadów śniegu.
77 11 578 657 (R18 i R19)
77 11 578 656 (R17 i R20)

01

02
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06

Unikalna kolekcja
Initiale Paris
Odkryj ekskluzywną kolekcję wyrobów skórzanych, oryginalnych
i wyszukanych. Pozwól, by towarzyszyły Ci w drodze. Zanurz się
w doskonałości, gdzie świetne materiały spotykają się z wysoką jakością
i elegancją.
Wszystkie te elementy zostały połączone tak, aby móc zaoferować Ci to,
co w Renault najlepsze.
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Unikalna kolekcja Initiale Paris

Renault Boutique
Odkryj ekskluzywną ofertę z wykończeniem wysokiej jakości:
włoska skóra cielęca, gładka i równa, podkreślona akcentami
w kolorze śliwkowym, we wzorze Initiale Paris, z detalami
wykonanymi ręcznie.

01 Etui na kartę hands-free
Idealne do schowania i ochrony karty handsfree, bardzo eleganckie. Wyposażone w zamek
błyskawiczny. Pudełko prezentowe w komplecie.
Kolory: czarny / ametystowy.
Wymiary: 12.5 x 8 x 2 cm.
77 11 578 401

02 Etui na karty płatnicze
Zaprojektowane by chronić i zebrać w jednym
miejscu Twoje karty. Przednia kieszeń i 3 schowki
z tyłu sprawiają, że jest to smukły i praktyczny
dodatek do codziennego życia. Pudełko
prezentowe w komplecie.
Kolory: czarny / ametystowy.
Wymiary: 11.5 x 8 cm.
77 11 578 402

03 Portfel

02

01

03

Doskonale zaprojektowany do przechowywania
Twoich środków płatniczych, posiada kieszeń
na zamek błyskawiczny i 4 schowki . Prezentuje
się szykownie i oficjalnie. Pudełko prezentowe
w komplecie.
Kolory: czarny / ametystowy.
Wymiary: 13 x 9 cm (zamknięty).
77 11 578 403

04 Torba na dokumenty
Zaprojektowana, aby ułatwić Ci przenoszenie
dokumentów i komputera. Doskonała jakość
sprawia, że może stać się perfekcyjnym dodatkiem
do Twoich podróży. Posiada liczne schowki,
w tym dużą kieszeń wewnętrzną. W komplecie
z regulowanym paskiem oraz z pokrowcem do
przechowywania.
Kolory: czarny / ametystowy.
Wymiary: 35 x 28 x 8 cm.
77 11 578 404

05 Torebka
04
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05

Mocna i praktyczna, ta torba szybko zostanie
Twoim najlepszym przyjacielem. Połączenie
bawełnianej podszewki i dużej wewnętrznej
i zewnętrznej kieszeni dowodzi, że została
zaprojektowana do wielu zastosowań. Zapinana
na zamek błyskawiczny.
Kolory: czarny / ametystowy.
Wymiary: 40 x 37 x 18 cm.
77 11 578 405

06 Duża torba

06

Dzięki swojej pojemności ta torba jest przede
wszystkim funkcjonalna i przestronna.
Nowoczesna i minimalistyczna, zawiera dużą
wewnętrzną oraz zewnętrzną kieszeń, które
pozwolą Ci przenieść co tylko zechcesz. Zapinana
na zamek błyskawiczny. Pokrowiec w komplecie.
Kolory: czarny / ametystowy.
Wymiary: 50 x 44 x 25cm.
77 11 578 406

07 Torba na weekend
Ten model szybko stanie się niezbędny podczas
Twoich wyjazdów. Połączenie bawełnianej
podszewki i przestronnej wewnętrznej
i zewnętrznej kieszeni sprawia, że torba ta może
mieć wiele zastosowań. Pokrowiec w komplecie.
Kolory: czarny / ametystowy.
Wymiary: 64 x 47 x 28 cm.
77 11 578 407

07

08 Parasol
Wykonany z czarnego włókna szklanego jest
niezbędny podczas deszczowej pogody. Rączka
ze skóry cielęcej sprawia, że ten najwyższej jakości
parasol łączy świetny wygląd z nowoczesnością.
Automatycznie otwierany. Pokrowiec w komplecie.
Kolory: czarny / ametystowy.
Średnica: 110 cm.
77 11 578 408
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Lista akcesoriów
DESIGN

Strona

Wygląd zewnętrzny
8201440135
8201440136

Listwa ochronna na próg bagażnika - dla wersji bez składanego haka
Listwa ochronna na próg bagażnika - dla wersji ze składanym hakiem

Akcesoria do szyb
8201579375

Osłony przeciwsłoneczne – kompletny zestaw (7 osłon na wszystkie szyby)

Strona 13

Strona 6

8201579629

Osłony przeciwsłoneczne – drugi rząd (4 osłony na tylne szyby)

Strona 13

Strona 6

8201516146

Folie przyciemniające – przednie szyby (4 folie)

Strona 13

8201516148

Folie przyciemniające – tylne szyby (7 folii na wszystkie szyby)

Strona 13

Felgi aluminiowe

Ochrona karoserii

8201420512

Felga aluminiowa Kubera 20’’ (255/45 R20 105W lub 255/45 R20 105V, dostarczana z kołpakiem)

Strona 7

403009818R

Felga aluminiowa Quartz 19’’ (235/55 R19 101W)

Strona 7

8201212479

Przednie i tylne chlapacze (sprzedawane po 2 sztuki)

-

Zestaw środków do czyszczenia

-

403006653R

Felga aluminiowa Lapiaz 18’’ (235/60 R18 103V)

Strona 7

7711574925

403001171R

Felga aluminiowa Aquila 17’’ (235/65 R17 104V)

-

MULTIMEDIA

403150709R

Kołpaczek Renault (szary z chromowanym wykończeniem)

-

8201488716

Śruby antykradzieżowe (4 sztuki w komplecie)

-

Audio

KOMFORT I OCHRONA

7711430555

Przenośny system wideo Nextbase 9’’ (2 ekrany 9’’ z odtwarzaczem DVD)

Strona 16

7711575977

Przenośny system wideo Logicom DJIX 7’’ (2 ekrany 7’’ z odtwarzaczem DVD )

-

Dywaniki

7711574991

Uchwyt na Tablet (7-10’’)

Strona 16

749021422R

Dywaniki tekstylne do wersji Life (sprzedawane w komplecie – 3 sztuki)

Strona 10

749027053R

Dywaniki tekstylne do wersji Zen (sprzedawane w komplecie – 3 sztuki)

Strona 10

749027776R

Dywaniki tekstylne do wersji Initiale Paris (sprzedawane w komplecie – 3 sztuki)

Strona 10

Wyposażenie do bagażnika

Wideo
7711575880

Zestaw głośników Focal Music Drive 2.0 (2 sztuki na przód lub tył)

-

7711578132

Zestaw głośników Focal Music Live 4.0 (2 głośniki wysokotonowe , 2 sztuki na przód lub tył)

-

7711579537

Zestaw głośników Focal Music Premium 6.1 (2 głośniki wysokotonowe , 2 przednie, 2 tylne, 1 subwoofer) -

8201480382

Organizer do bagażnika (dostępny tylko dla wersji 5 osobowej)

Strona 11

7711579699

Zestaw głośników Focal Music Premium 8.1 (2 głośniki wysokotonowe , 2 przednie, 4 tylne, 1 subwoofer) Strona 17

8201470991

Wkład do bagażnika

Strona 11

TRANSPORT

8201572482

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową (dostępna tylko dla wersji 5 osobowej)

Strona 11

8201568849

Siatka do bagażnika montowana pionowo

Strona 11

Haki holownicze

7711422533

Siatka do bagażnika montowana poziomo

Strona 11

8201437836

Wykładzina do bagażnika Premium

Strona 10

8201470975

Tymczasowa ochrona bagażnika

-

Komfort jazdy

7711579654

Wieszak montowany na zagłówku (chromowany)

Strona 12

8201375535

Zestaw palacza (popielniczka i zapalniczka)

Strona 12

Składany hak

-

8201584108

Belka poprzeczna do składanego haka

-

13 biegunowa wiązka do składanego haka

-

8201521874

Zestaw – jednoczęściowy hak holowniczy (belka haka, wiązka 13 biegunowa i zestaw do montażu)

-

8201428485

Belka poprzeczna do jednoczęściowego haka

-

8201495137

13 biegunowa wiązka do haka jednoczęściowego

-

8201428480

Zestaw do montażu jednoczęściowego haka

-

7711226912
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Strona 20

8201428452

7711579653

7711578137

Zestaw – składany hak holowniczy (składany hak, belka haka i wiązka 13 biegunowa)

Adapter do wiązki przewodów (wiązka 7/13 biegunowa)

-

Poprzeczki dachowe
8201492842

Foteliki dziecięce
7711427434

Fotelik dziecięcy Babysafe Plus - Grupa 0+

-

Bagażniki rowerowe i inny sprzęt

7711427427

Podstawka pod fotelik dziecięcy

-

7711420778

Strona 21

7711423381

Fotelik dziecięcy Isofix Duoplus - Grupa 1

Strona 25

Fotelik dziecięcy Isofix Kidfix - Grupa 2-3

-

Fotelik dziecięcy Kid Plus - Grupa 2-3

-

Aluminiowe poprzeczki dachowe (sprzedawane po 2 sztuki z systemem antykradzieżowym )

Uchwyt do przewożenia nart - 4 pary

Strona 20

7711420779

Uchwyt do przewożenia nart - 6 par

Strona 21

7711422951

7711420780

Uchwyt do przewożenia nart - 6 par

-

7711423382

7711577325

Uchwyt Proride 80 do przewożenia roweru na dachu - 1 rower

Strona 21

Łańcuchy śniegowe

7711577331

Uchwyt Euroride do przewożenia rowerów na haku holowniczym - 2 rowery

Strona 20

7711579849

Łańcuchy śniegowe - R17 i R18 (9 mm, rozmiar 110)

-

7711577333

Uchwyt do przewozu rowerów elektrycznych na haku holowniczym- 2 rowery

-

7711579670

Łańcuchy śniegowe Premium - R19 (rozmiar LT51)

Strona 25

7711577326

Uchwyt Express do przewozu rowerów na haku holowniczym - 2 rowery

-

7711579671

Łańcuchy śniegowe Premium - R20 (rozmiar LT51)

Strona 25

7711577332

Uchwyt Euroway do przewozu rowerów na haku holowniczym - 3 rowery

Strona 20

7711578657

Opaski śniegowe - R18 i R19 (rozmiar 87)

Strona 25

7711578086

Kufer dachowy Urban Loader o zmiennej pojemności 300-500 L (szary)

Strona 21

7711578656

Opaski śniegowe - R17 i R20 (rozmiar 86)

Strona 25

7711575524

Kufer dachowy -380 L (czarny błyszczący)

-

PRODUKTY PROMOCYJNE

7711575525

Kufer dachowy - 480 L (czarny błyszczący)

Strona 21

7711575526

Strona 21

Initiale Paris

Kufer dachowy - 630 L (czarny błyszczący)

7711578401

Etui na kartę hands-free

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Strona 28

7711578402

Etui na karty płatnicze

Strona 28

Bezpieczeństwo i sygnalizacja

7711578403

Portfel

Strona 28

7711425749

Zestaw bezpieczeństwa (kamizelka, trójkąt, apteczka pierwszej pomocy)

Strona 24

7711578404

Torba na dokumenty

Strona 28

7711419386

1 kg gaśnica z manometrem

-

7711578405

Torebka

Strona 28

8201506582

Zestaw mocujący do gaśnicy

-

7711578406

Duża torebka

Strona 29

Zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring

7711578407

Torba na weekend

Strona 29

8201496648

Alarm

Strona 24

7711578408

Parasol

Strona 29

285977147R
285C72104R

Dodatkowa karta hands-free - biała

Strona 24

7711578130

New Renault Espace Initiale Paris ametystowy - 1/43e

-

285977147R
285C72920R

Dodatkowa karta hands-free – czarna

Strona 24

7711577893

6 Marguerite Design samochody koncepcyjne - 1/43e

-

7711577533

Wideo rejestrator toru jazdy (2,5’’ ekran, Full HD kamera, chip lokalizujący GPS)

Strona 24

7711574901

System geolokalizacji

-

Modeliki

Wszystkie akcesoria Renault objęte są okresem gwarancji wynoszącym 1 rok.
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Dowiedz się więcej o nowym Renault Espace
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania 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 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. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych
wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione.
Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Nowe Renault Espace – Maj 2015
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