
Renault ALASKAN
Originálne príslušenstvo



Dávajte 
dobrý pozor!

Zjednodušte si život, vezmite

si z toho vášho to najlepšie

a užívajte si každý okamih.

Originálne príslušenstvo Renault,

vytvorené špeciálne pre vaše

vozidlo, urobí z každodennej jazdy

jedinečný zážitok.

Viac inovácií, viac bezpečnosti,

viac jednoduchosti, uľahčí vám

život a je k vašim službám.

Pripravte sa na neopakovateľný

zážitok!
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01 Odvážny
dizajn

Prispôsobte si svoje vozidlo podľa 
vašich prianí a predstáv. Váš 
Renault ALASKAN odhalí pravú tvár 
a vy získate originálne vozidlo podľa 
vášho štýlu a chuti.



02 Disk z ľahkej zliatiny
18”Tanaga  sivý s 
diamantovým efektom
Pneu : 255/60 R18

82 01 706 217

03 Disk z ľahkej 
zliatiny 18”
Tanaga čierny
Pneu : 255/60 R18

82 01 706 218

Disky kolies
Podporte osobitosť vášho vozidla s exkluzívnym radom originálnych 
hliníkových diskov Renault.

6

Odvážny dizajn

01 Disk z ľahkej zliatiny 18”
Savanna čierny s 
diamantovým efektom
Pneu : 255/60 R18

40 30 05J N3A
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Exteriér

01 Chrómované 
SUV rámy
Podporujú robustný SUV štýl vášho 
vozidla a zároveň mu poskytujú ochranu 
pred malými nárazmi a kolíziami.

82 01 708 240 (predný)

82 01 708 238 (bočný)

82 01 708 237(zadný)

82 01 708 234 (na korbu)

03 Ochranný chrómovaný 
SUV rám na korbu
Robustné chrómované tyče pre váš pick-up. 
Kompatibilné s krytom nákladného priestoru. 

82 01 708 231

02 Svetlá na ochranný 
chrómovaný SUV rám 
na korbu
Zvýraznite osobitosť vášho vozidla s 
dodatočnými svetlami. Na vrchole oblúka 
chrómovaného rámu sa rozsvietia dva 
reflektory nezávisle na ostatných svetlách. 
Spúšťané pomocou špeciálneho tlačidla. 
Kompatibilný s SUV rámom na korbu ref. 
8201708234

82 01 704 717

01

010302
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05

06

06 Bočné nášľapy
Odvážte sa byť odlišní. Rafinovaný doplnok, ktorý 
vám umožní lepšie vstup do vozidla a prístup na 
jeho strechu. Zároveň chráni karosériu vozidla pred 
drobnými odreninami. 

82 01 708 232

04 Bočné ochranné lišty dverí
Ochráňte dvere vášho vozidla pred drobnými nárazmi. 
Ochranné lišty, ktoré perfektne splynú s dizajnom vášho 
vozidla.

82 01 708 241

05 Shark anténa
Elegantná anténa v tvare žraločej plutvy. Skvele 
integrovaná do vášho vozidla.

82 01 706 601

Odvážny dizajn

04
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01 Vnútorné prahy dverí - predné
Exkluzívne prahy s hliníkovou povrchovou úpravou a nápisom 
Alaskan ochránia vstupný priestor dverí a dodávajú štýl vášmu 
vozidlu.

82 01 706 419

Interiér

01
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02 Komfort
a ochrana
Ponuka na mieru vytvorených 
ochranných a komfortných prvkov s 
bezkonkurenčnou životnosťou. 
Doplnky pre ochranu a komfort 
Renault sú rovnako estetické ako 
funkčné a skvelo zapadnú do vášho 
vozidla. Cestovanie s vašim vozidlom 
Renault ALASKAN nebolo nikdy tak 
pohodlné a pokojné!
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01 Textilné koberce
Perfektná ochrana podlahy vozidla. Na 
mieru strihané, jednoduché na inštaláciu i 
údržbu. Prémiové koberce s nápisom 
ALASKAN.

82 01 704 720

02 Textilné koberce Comfort
Kvalitné koberce s výšivkou ALASKAN.

82 01 704 735

03 Gumové koberce
Zaistia perfektnú ochranu podlahy vozidla. 
Špeciálne navrhnuté pre extrémne 
namáhanie. Zvýšené okraje efektívne 
udržia vaše vozidlo v čistote.

82 01 704 683

02

03

Komfort a ochrana

Koberce
Dodajte svojmu vozidlu dodatočnú ochranu. Koberce Renault skvele 
padnú do vášho auta vďaka dvom bezpečnostným klipom. Všetky 
koberce Renault podliehajú prísnemu testovaniu, ktoré zaručuje 
najvyššiu kvalitu, bezpečnosť a odolnosť. Jedno balenie obsahuje 4 
koberce, ktoré zabezpečia potrebnú ochranu podlahy vozidla.

01



13

01

Pohodlie na cestách

01 Popolník
Nepostrádateľný pri zachovaní čistoty interiéru 
vášho vozidla. Integrované svetielko zaisťuje 
jednoduché používanie i za tmy.

82 01 704 745

Okná

02 Vzduchové deflektory
Umožnia komfortnejšiu jazdu. Zabránia prievanu a 
vzduchovým turbulenciám vo vnútri vozidla. 
Precízny dizajn priamo pre váš ALASKAN. Odolajú 
všetkým výkyvom počasia. Dodávané po 4 kusoch.

82 01 704 680

02

02
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03 Modularita

Rozšírte možnosti efektívnej prepravy. 
Úložné priestory, doplnkové 
príslušenstvo pre nákladný priestor, 
ochranné prvky. S príslušenstvom 
Renault si prispôsobíte nákladný 
priestor podľa vlastných predstáv a 
potrieb.
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Modularita

01-02

Ochrana nákladného priestoru

01 Plastová tvarovaná 
vaňa korby
Trvalo chráni ložnú plochu korby. 
Tepelne tvarovaná ochrana 
pokrýva celý nákladný priestor -
podlahu, bočné steny aj podbehy 
kolies.

8201704821 (vaňa korby)

8201704721 (obloženie zadných 
výklopných dverí korby)

8201704825 (inštalačná súprava)

02 Mreža zadného okna
Prevážajte dlhé a objemné predmety 
na korbe vášho vozidla s pokojom, 
mreža efektívne ochráni zadné okno a 
interiér vozidla.

82 01 715 365

03 Ochrana hrán korby
Zabraňuje poškodeniu hrán 
korby a dovoľuje vám tak 
prepravovať náklad bez úhony na 
vozidle.

82 01 704 724  

03
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01

01

Modularita

Organizácia nákladného 
priestoru

01 Hardtop
Rozšírte objem nákladového priestoru vášho vozidla 
Renault ALASKAN a zároveň chráňte korbu pred 
nepriazňou počasia, krádežami a zvedavými očami. 
Nadstavba korešponduje s robustným vzhľadom 
vozidla a zachováva jeho línie. Zadné dvere 
nadstavby sú napojené na centrálne zamykanie 
vozidla.

82 01 706 345
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02 Roleta korby
Vylepšite svoj Renault ALASKAN a chráňte svoj náklad pred 
nepriazňou počasia a nechcenými pohľadmi. Navíjač rolety 
vám umožní jednoduchú manipuláciu s krytom.

82 01 704 712

03 Mäkký kryt korby
Veľmi praktický, efektívne zakryje celú korbu s kompletným 
nákladom.

82 01 708 243

02

0403

04 Tesnenie veka korby
Zabraňuje vniknutiu vody a nečistôt do korby pri 
inštalácii krytu korby alebo pevnej nadstavby.

82 01 708 229
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07 Vysúvacia nákladová 
plošina
Jednoduchá manipulácia s nakladaním či vykladaním 
nákladu z korby. Plošinu možno uzamknúť do 
niekoľkých polôh. Obsahuje tiež zarážky a háčiky pre 
ľahšiu fixáciu nákladu podľa vašich potrieb.

82 01 704 731

05 06 07

05 Uzamykateľný box na korbu
Úložný priestor, extra uzamykateľný. Pripojený k podlahe 
korby. Originálne príslušenstvo Renault, ktoré padne do 
vášho auta.

82 01 704 729

06 Organizér korby –
posuvný
Optimalizujte uloženie svojho nákladu vo vašom 
pickupe. Originálny organizér nákladového priestoru 
na posuvných koľajniciach. 

82 01 704 723

Modularita
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08 Zadná stúpačka - sklopiteľná
Stupačka uľahčí prístup do korby a pri sklopení
neruší dizajn vozidla.

82 01 708 245

09 Asistent vyklápania 
veka korby
Pre bezpečné a pohodlné otváranie dverí korby.

82 01 709 402

0908
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04 Prevážajte
viac a komfortnejšie
Užívajte si naplno svoje koníčky! Za každých 
okolností rýchle a jednoduché používanie. To 
je Renault príslušenstvo na prepravu, plne 
zaisťujúce bezpečnosť a vaše vysoké 
požiadavky.
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02

Prevážajte viac a komfortnejšie

Ťažné zariadenia

01 Ťažné zariadenie Standard
Pre pripojenie všetkých vašich prípojných zariadení, ako 
nosiče bicyklov, prívesu, karavanu a ďalšieho 
profesionálneho vybavenia. 

82 01 706 441

02 Nosič bicyklov na 
ťažné zariadenie
Nosič až 3 bicyklov pre ťažné zariadenie. Jednoducho 
sklopný pre ľahký prístup do batožinového priestoru.

77 11 780 885

01
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Nosiče

01 Hliníkové strešné tyče
Slúžia k upevneniu ďalších prepravných prvkov, 
ako nosič bicyklov, nosič lyží. Veľmi odolné 
a bezpečné. Rýchle na inštaláciu. Predávané 
v páre so zámkami.

82 01 706 433 (na pozdĺžne strešné tyče)

02 Nosič lyží
Umožňuje prepravu všetkých typov lyží alebo 
snowboardov na strešných tyčiach.

77 11 420 778 (4 páry lyží / 2 snowboardy)

0201

Prevážajte viac a komfortnejšie
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03 Priečne hliníkové tyče 
na korbu
Ideálne príslušenstvo pre rozšírenie prepravných 
možností vášho pickupu. Možno pripevniť ďalšie 
príslušenstvo ako nosič bicyklov, nosič lyží a 
podobné. Dodávané po 2 kusoch so zámkami.

82 01 706 427

03
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05 Multimédiá

Užite si viac emócií na palube s 
multimediálnymi riešeniami, s ktorými sa 
každá vaša cesta stane 
nezabudnuteľným zážitkom.
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Mobilný telefón

01 Držiak telefónu - otočný

Teleskopické nastavenie držiaku sa ľahko prispôsobí 
rôznej šírke telefónu. Boky s protišmykovou úpravou 
ponúkajú bezpečnejšie uchytenie telefónu. 
Kužeľovitý klip spoločne s kĺbovým mechanizmom 
umožňuje pevné uchytenie vo ventilačnej mriežke 
automobilu a zároveň natočenie mobilného telefónu 
aj pre tých najnáročnejších užívateľov. Výrobok je 
vyrobený z vysoko kvalitného materiálu (ABS), ktorý 
je nielen príjemný na dotyk, ale tiež odolný voči 
mechanickému poškriabaniu a nízkym i vysokým 
teplotám.

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku držiakov 
mobilných telefónov.

Multimédiá

0103

02

Video

02 DVD prehrávač
Duo Cinema

2 monitory určené pre cestujúcich na zadných 
sedadlách. Hlavný monitor disponuje DVD 
prehrávačom, USB vstupom, HDMI vstupom a 
vysielačom pre IR slúchadlá, druhý monitor slúži len 
na zobrazovanie. Oba disponujú výstupom pre 
káblové slúchadlá.

77 11 662 443

03 Tablet s držiakom na sedadlo

Tablet s držiakom určený pre cestujúcich na 
zadných sedadlách. Tablet disponuje USB 
vstupom, slotom pre mikro SD kartu, HDMI 
vstupom (typ C) a výstupom pre slúchadlá. Tablet 
je vybavený Bluetooth diaľkovým ovládačom 
(Rodičia môžu tabliet ovládať z predných 
sedadiel).

77 11 663 671
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05

Audio

05 Sústava 
reproduktorov Focal 
Music 4.0
Sústava 4 reproduktorov – 2 
predné, 2 zadné. 
Maximulizujte zážitok z 
hudby vďaka vysokej kvalite 
zvuku a užite si cestovanie 
plné zábavy. 

77 11 578 132
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06 Pokoj
v duši
Cestujte s absolútnym pokojom. 
Odolné, jednoduché na použitie a 
bezpečné za každých okolností, to je 
príslušenstvo pre váš Renault 
ALASKAN.
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Pokoj v duši

Asistenti riadenia

03 Parkovací asistent
Nepostrádateľný pomocník pre bezpečné 
parkovanie. Detekuje prekážky pred a za 
vozidlom a upozorňuje akustickým signálom.

82 01 706 477 (predný)

82 01 706 490 (zadný – pre výbavu Zen, 
Life, Intens)

Bezpečnosť a 
signalizácia

04 Súprava povinnej výbavy
Súprava obsahuje: autolekárničku, výstražný 
trojuholník, pracovné rukavice, výstražnú 
vestu. 

77 11 460 707

03

01 02

Bezpečnostné 
prvky

01 Bezpečnostná skrutka pre 
rezervné koleso
Dôležité pre ochranu pred odcudzením 
diskov a pneumatík. Odoláva všetkým 
pokusom o zlomenie či skrútenie.

8201709741

02 Bezpečnostné skrutky 
pre hliníkové disky 4 kusy
Znížte riziko krádeže diskov!

8201709740

04
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0201

Snehové reťaze

01 Snehové reťaze 
Standard
Špeciálne testované pre Renault. 
Garantujú maximálnu bezpečnosť a 
priľnavosť v extrémnych podmienkach 
(sneh a ľad). Dodávané po 2 kusoch.
Pre montáž na zadné kolesá či na 
všetky 4 kolesá.

77 11 783 376

Bezpečnosť detí

02 Detská sedačka 
Duoplus Isofix
Zaisťuje najlepšiu ochranu a bezpečnosť 
dieťaťa od 9 mesiacov do 4 rokov. Zaistenie 
Isofix. Veľmi komfortné, vďaka možnosti 
nastavenia do 3 polôh, vrátane polohy pre 
spánok.

77 11 423 381
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07 Balíky
príslušenstva
Využite cenové zvýhodnenie 20 % 
v rámci akciovej ponuky balíkov 
príslušenstva. Zostavili sme ich tak, 
aby čo najlepšie vyhovovali vašim 
potrebám.



01

Zloženie balíka:
Ťažné zariadenie Standard, kabeláž – 7-pin nebo 13-pin, plastová tvarovaná vaňa 
korby, plastové tvarované obloženie zadných výklopných dverí korby, inštalačná sada
pre tvarovanú plastovú vaňu a obloženie korby, gumové koberce.

Balíky príslušenstva so zľavou 20%

02

Zloženie balíka:
Predný SUV rám – chrómovaný, zadný SUV rám – chrómovaný, bočné SUV rámy 
– chrómované, ochranný chrómovaný SUV rám na korbu.
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Kompletný zoznam príslušenstva

DIZAJN

Interiér
8201706419 Vnútorné prahy dverí - predné strana 9

Disky kolies
403004KJ3D Plechový disk 16” -
403005JN1A Disk z ľahkej zliatiny 16”Pasadena– sivý -
403005JN3A Disk z ľahkej zliatiny 18”Savanna– čiernys diamantovým efektom strana 6
8201706217 Disk z ľahkej zliatiny 18”Tanaga– sivý s diamantovým efektom strana 6
8201706218 Disk z ľahkej zliatiny 18”Tanaga– čierny strana 6
403152085R Stredová krytka čierna -

Exteriér
8201708240 Predný SUV rám chrómovaný strana 7
8201708237 Zadný SUV rám chrómovaný strana 7
8201708238 Bočný SUV rám chrómovaný strana 7
8201708234 Ochranný chrómovaný SUV rám na korbu strana 7
8201704717 Svetlá na ochranný chrómovaný SUV rám na korbu strana 7
8201708231 Ochranný chrómovaný SUV rám na korbu strana 7
8201706601 Shark anténa – lesklá čierna strana 8
8201708232 Bočné nášľapy strana 8
8201708241 Bočné ochranné lišty dverí strana 8
7711785076 Ochranná plachta - sivá -

KOMFORT A OCHRANA

Koberce
8201704720 Textilné koberce strana 12
8201704735 Textilné koberce Comfort strana 12
8201704683 Gumové koberce strana 12

Pohodlie na cestách
8201704745 Popolník strana 13

Okná
8201704680 Vzduchové deflektory – predné a zadné strana 13

PRÍSLUŠENSTVO KORBY

Ochrana korby
8201704821 Plastová tvarovaná vaňa korby strana 16
8201704721 Plastové tvarované obloženie zadných výklopných dverí korby strana 16
8201704825 Inštalačná sada pre tvarovanú plastovú vaňu a obloženie korby strana 16

8201704724 Ochrana hrán korby strana 16
8201715365 Mreža zadného okna strana 16

Organizácia korby
8201706345 Hardtop strana 18
8201707325 Bočné panely k hardtopu - biele -
8201707327 Bočné panely k hardtopu - červené -
8201707329 Bočné panely k hardtopu - modré -
8201707331 Bočné panely k hardtopu - hnedé -
8201707335 Bočné panely k hardtopu - čierne -
8201707337 Bočné panely k hardtopu – tmavo sivé -
8201707339 Bočné panely k hardtopu – svetlo sivé -
8201708243 Mäkký kryt korby strana 19
8201704712 Roleta korby strana 19
8201708229 Tesnenie veka korby strana 19
8201704729 Uzamykateľný box na korbu strana 20
8201704723 Organizér korby – posuvný strana 20
8201704731 Vysúvacia nákladová plošina strana 20
8201715866 Sada adaptérov pre ochranu posuvnej plošiny -
8201708245 Zadná stúpačka – sklopiteľná strana 21
8201709402 Asistent zadných výklopných dverí korby strana 21

PREPRAVA

Ťažné zariadenia
8201706441 Ťažné zariadenie Standard strana 24
8201707846 Kabeláž pre ťažné zariadenie Standard - 7-pin -
8201707847 Kabeláž pre ťažné zariadenie Standard  - 13-pin -
8201712717 Kabeláž pre dodatočné napájenie 12 V -
7711226912 Adaptér 13/7 pin -
7711226911 Adaptér 7/13 pin -
7711780884 Nosič bicyklov Coach na Ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin -
7711780885 Nosič bicyklov Coach na Ťažné zariadenie – 3 bicykle – 13 pin strana 24
7711780886 Nosič bicyklov Coach – rozšírenie pre 4. bicykel (3+1) -
7711577326 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang On - 2 bicykle -
7711577327 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang On - 3 bicykle - bez osvetľovacej rampy -
7711577328 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Express Hang On – 4 bicykle -
7711422443 Zámok bicyklov pre nosič Express Hang On -
7711210431 Rámček pre ŠPZ - Express Hang On (7-pin) -
7711577333 Nosič elektrických bicyklov Europower 915 – na TZ – 2 bicykle – 13 pin -

Nosiče
8201706432 Hliníkové strešné tyče - na strechu -
8201706433 Hliníkové strešné tyče - na pozdĺžne strešné tyče strana 26
8201706427 Priečne hliníkové tyče na korbu strana 26
7711419549 Strešný box pružný - 340 l – čierne plátno -
7711575524 Strešný box 380 l – čierny -
7711575525 Strešný box 480 l – čierny -
7711575526 Strešný box 630 l – čierny -
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7711578086 Strešný box nastaviteľný Urban Loader strieborný 300 - 500L strana 27
7711420778 Nosič lyží Thule 726 (pre 4 páry lyží / 2 snowboardy) strana 27
7711420779 Nosič lyží Thule 727 (pre 6 párov lyží / 4 snowboardy) -
7711420781 Adaptér pre strešné tyče na nosiče bicyklov/ lyží – hliníkový -
7711577325 Nosič bicyklov na strešné tyče Thule Proride 80 -

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné prvky
8201709740 Bezpečnostné skrutky pre hliníkové disky 4 kusy strana 34
8201709741 Bezpečnostná skrutka pre rezervné koleso strana 34

Asistenti riadenia
8201706477 Parkovací asistent predný strana 34
8201706490 Parkovací asistent zadný pre rúrkový nárazník strana 34
8201704718 Hmlovky -

Bezpečnosť a signalizácia
7711460708 Súprava povinnej výbavy strana 34

Bezpečnosť detí
7711427434 Detská sedačka Babysafe Plus – od 0 do 12 mesiacov (do 13kg) -
7711427427 ISOFIX základná konštrukcia pre detskú sedačku  (pre ref. 7711427434) -
7711423381 Detská sedačka Duoplus Isofix – od 9 mesiacov do 4 rokov (9 - 18kg) strana 35

7711422951 Detská sedačka Kidfix Isofix – kategória 2-3 -
7711423382 Detská sedačka Kidplus – kategória 2-3 -

Snehové reťaze
7711783374 Snehové reťaze Standard - 12 mm - Pneu 205/80 R16 -
7711783376 Snehové reťaze Standard - 12 mm - Pneu 255/70 R16 et 255/60 R18 strana 35
7711780261 Snehové reťaze Grip - Pneu 205/80 R16 -
7711782060 Snehové reťaze Grip - Pneu 255/70 R16 et 255/60 R18 -
7711578656 Snehové návleky -Pneu 205/80 R16 -
7711783372 Snehové návleky -Pneu 255/70 R16 et 255/60 R18 -







Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si Renault vyhradzuje
právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšom čase. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí
byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť
od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva sú vyhradené. Zmluvná záruka Renault, jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky
nového vozidla Renault. Obsah tejto publikácie spadá pod ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo
akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault, je zakázaná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov / 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Renault ALASKAN - Realizácia: Október 2017
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