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Wszystkie akcesoria gamy renault objęte są roczną gwarancją.

Uczyniliśmy wszystko, aby treść niniejszego dokumentu była dokładna i aktualna w dniu oddania go do druku. Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie wstępnych serii lub 
prototypów. W ramach polityki ciągłego udoskonalania produktów, Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian do specyfikacji oraz do opisanych 
i przedstawionych samochodów i akcesoriów. Informacje o takich zmianach przekazywane są dealerom Renault w jak najkrótszym możliwym terminie. W zależności od kraju wersje mogą 
się różnić, a niektóre elementy wyposażenia mogą nie być dostępne (seryjnie, opcjonalnie lub jako akcesorium). W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji prosimy o kontakt 
z lokalnym Autoryzowanym Partnerem Renault. Z uwagi na ograniczenia techniki druku kolory przedstawione w niniejszym dokumencie mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych 
kolorów lakieru lub materiałów wyposażenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie w  jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej 
publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Renault jest zabronione.

(www.renault.pl)
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renault captur oferuje szeroką gamę akcesoriów, dopa-
sowanych do różnych stylów życia i oczekiwań. 

Akcesoria marki Renault, zaprojektowane przez naszych 
inżynierów wpisują się znakomicie w ergonomię i estetykę 
modelu Renault Captur. Poddane zostały też próbom surowszym 
niż testy narzucane przez standardy europejskie. Każdy produkt 
odpowiada więc wymaganiom marki w zakresie jakości, 
niezawodności i bezpieczeństwa.

Każde akcesorium dostosowane jest do wyglądu i właściwości 
technologicznych samochodu. Od momentu produkcji aż do 
montażu Renault zapewnia ich wysoką jakość i obejmuje je 
gwarancją.
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duch
PRZYGODY

1. Bagażnik rowerowy
nr ref.: 7711574689 
Niezbędny na wakacyjne wyjazdy! Montowany na wszystkich rodzajach haków. 
Bagażnik rowerowy przedstawiony na zdjęciu pozwala na transport 2 rowerów o 
napędzie elektrycznym. Dostępne są również bagażniki do transportu od 2 do 4 rowerów.

2. Poprzeczki dachowe
nr ref.: 8201392089 
Testowane pod kątem spełniania najsurowszych norm. Zestaw dwóch 
aluminiowych poprzeczek dachowych pozwoli na bezpieczne zamontowanie 
kufra dachowego, bagażnika na narty lub bagażnika rowerowego. Maksymalne 
dopuszczalne obciążenie: 75 kg.

3. Bagażnik na narty
nr ref.: 7711420778
Niezwykle łatwy w użyciu, wyposażony w 2 zabezpieczenia antykradzieżowe, 
pozwala na bezpieczne przewożenie aż 4 par nart (2 snowboardów).

4. Kufer dachowy
nr ref. 77711575524
Instalowany w ciągu kilku minut na poprzeczkach dachowych Renault dzięki 
systemowi szybkiego montowania. Oferuje dodatkową przestrzeń bagażową.

5. hak holowniczy z demontowaną kulą
nr ref. haka z demontowaną kulą: 8201358841 i 8201358839 
nr ref. haka jednoczęściowego: 8201358832 i 8201358836
Dzięki kuli zdejmowanej w kilka sekund bez użycia narzędzi, hak ten pozwala 
na zachowanie estetycznego wyglądu samochodu – po zdemontowaniu kuli 
hak jest niewidoczny.
Dostępny jest również hak jednoczęściowy, stanowiący najlepszą ofertę cenową. 
Zalecany w przypadku regularnego użytkowania. Artykuły powiązane: wiązka 
7- lub 13-biegunowa (8201393997 / 8201394005).
uwaga: nie ma możliwości zamontowania osłony zderzaka tylnego w przypadku 
samochodów z zamontowanym hakiem holowniczym
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StYl
DLA WSZYSTKICH

1. i 8. Osłona zderzaka przedniego i tylnego 
nr ref.: 8201385438 i 8201385435
Renault Captur może zostać wyposażony w osłony w kolorze aluminium, które 
wzmocnią spód i nadadzą mu bardziej terenowy wygląd, a przy tym będą 
znakomicie współgrać z designem samochodu.

2. tapicerka „Zip collection”
Gama zdejmowanych pokrowców, nadających się do prania w pralce. Dodatkowe 
informacje dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

3. i 4. nakładki na lusterka boczne i rurę wydechową 
nr ref.: 8201385440 (zestaw 2 sztuk), nr ref.: 8201363334 / 8201393358
Chromowane elementy pozwalają na wyróżnienie się z tłumu i dodają jednocześnie 
samochodowi sportowego i eleganckiego wyglądu.

5. nakładka na próg bagażnika 
nr ref.: 8201341755
Wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej, chroni próg bagażnika samochodu 
oraz nadaje mu elegancki wygląd.

 

6. dywaniki tekstylne Premium 
nr ref.: 8201394371 – wykończenie pomarańczowe; 
nr ref.: 8201394368 – wykończenie niebieskie;
nr ref.: 8201394373 – wykończenie srebrne; 
nr ref.: 8201406711 – wykończenie w kolorze kości słoniowej
Pozwalają spersonalizować wnętrze samochodu. Dywaniki Premium skutecznie 
chronią wykładzinę, a jednocześnie doskonale współgrają  z różnymi wersjami 
wnętrza (zestaw 4 sztuk).

7. nakładki progowe 
nr ref.: 8201401380
Chronią progi drzwi przy każdym wsiadaniu do samochodu, a jednocześnie nadają 
mu wyrafinowany wygląd (zestaw 2 sztuk).

Wyróżnij 
się
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SZcZegÓlna
TROSKA

ZADBAj O sWój 
sAMOCHóD

1. tymczasowe zabezpieczenie bagażnika
nr ref.: 8201395219
Chroni bagażnik przed sporadycznymi zabrudzeniami.

2. dywaniki tekstylne confort
nr ref.: 8201394366
Szyte na miarę, doskonale dopasowane do samochodu. Zestaw dywaników 
tekstylnych w ciemnoszarym kolorze zapewnia ochronę wnętrza (zestaw 4 sztuk). 

3. dywaniki gumowe
nr ref.: 8201403696
Chronią wnętrze samochodu przed zabrudzeniem. Łatwe w czyszczeniu – można 
je umyć pod strumieniem wody (zestaw 4 sztuk). 

4. chlapacze
nr ref.: 8201212479
Chlapacze skutecznie zabezpieczają dół nadwozia przed rozbryzgami błota i 
żwiru. Zestaw 2 chlapaczy przednich / tylnych.

5. Kratka oddzielająca
nr ref.: 8201391135
Skutecznie oddziela przestrzeń bagażową od kabiny pojazdu, przeznaczonej dla 
pasażerów. Niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo przewożonym zwierzętom 
domowym.
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WYgOda
ABSOLUTNA WyPOsAżEniE

WnęTrZA

1. Fotelik dziecięcy z systemem isofix
nr ref.: 7711575522 i 7711575523
Łatwa instalacja dzięki systemowi montowania Isofix, zapewnia bezpieczne 
przewożenie dzieci w samochodzie.

2. Odtwarzacz dvd
nr ref.: 7711430555
Odtwarzacz DVD Nextbase Click & Go składa się z dwóch 9-calowych ekranów,  
2 mocowań oraz 2 zestawów słuchawek. Łatwa instalacja na zagłówkach. 
Odczytuje płyty DVD, obrazy w formacie JPG oraz pliki MP3.

3. System wspomagania parkowania
nr ref.: 7711238161(wspomaganie parkowania przodem) / 8201373014 
(wspomaganie parkowania tyłem),
Ułatwia manewrowanie w mieście dzięki 4 czujnikom ultradźwiękowym 
zamontowanym w zderzaku.

4. alarm
nr ref.: 8201275126
Akcesorium niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo samochodu. Skutecznie 
ogranicza ryzyko kradzieży samochodu oraz przedmiotów znajdujących się w 
kabinie.
5. uchwyty na iPada 2 i iPada 3
nr ref.: 7711575006
Uchwyt mocowany na zagłówku przedniego fotela zapewnia bezpieczne 
podtrzymaniee iPada i pozwala pasażerom na wygodne czytanie lub spokojne 
oglądanie filmów.

W ofercie dostępne są również łańcuchy śniegowe
Akcesorium niezbędne do jazdy samochodem po zaśnieżonych drogach. Więcej 
informacji u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

1. i 2. Podłokietnik
nr ref.: 8201367091 – ciemnoszary; nr ref.: 8201367092 – szary
Podłokietnik umieszczony centralnie pomiędzy przednimi fotelami, zwiększający 
wygodę prowadzenia i stanowiący dodatkowy schowek. Pojemność: 1l.

3. Siatki
nr ref. siatka kopertowa: 7711227502,
nr ref. siatka na dno do bagażnika: 7711227501 i 8201419662
Pozwalają na uporządkowanie i unieruchomienie rzeczy przewożonych w bagażniku. 
Siatka kopertowa (montowana pionowo) składa się z trzech przegródek służących 
do chowania małych przedmiotów. Standardowa siatka na dno bagażnika 
unieruchamia większe przedmioty, takie jak walizki, torby itp.

4. Zestaw tylnych osłon przeciwsłonecznych
nr ref.: 7711575271 i 7711575272
Pomyślane dla zapewnienia wygody osób podróżujących z tyłu. Tylne szyby są 
całkowicie zaciemnione, dzięki czemu chronią pasażerów przed promieniami 
słońca a przewożone rzeczy – przed spojrzeniami ciekawskich.

5. Zestaw dla osób palących
nr ref.: 8201375535
Składa się z przenośnej popielniczki oraz zapalniczki.


