
Vykonali sme všetky opatrenia, aby bol obsah súčasnej publikácie presný a aktuálny v čase tlače. Tento dokument 
bol vytvorený pomocou pilotných prvkov alebo prototypov. Spoločnosť Renault si v rámci politiky neustáleho 
zlepšovania svojich produktov vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať uvedené a prezentované technické údaje, 
vozidlá a príslušenstvo. Dealery spoločnosti Renault sú o takýchto úpravách informovaní podľa možnosti čo 
najrýchlejšie. V závislosti od konkrétnej krajiny môžu byť predávané verzie rozdielne a nemusí byť k dispozícii určitá 
výbava (ako štandard, voliteľná výbava alebo príslušenstvo). Aktuálne informácie získate od miestneho predajcu. 
Z dôvodu technických obmedzení tlače sa môžu farby prezentované v tomto dokumente mierne líšiť od 
skutočných farieb aktuálneho laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Šírenie celej prezentovanej 
publikácie alebo jej časti v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami je bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti Renault zakázané. Detailné znenie zmluvnej záruky Renault je obsiahnuté v Záručných 
podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla Renault.
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(www.renault.sk)

O kompletnej ponuke príslušenstva a dostupnosti jednotlivých produktov 
pre vaše vozidlo Fluence sa informujte u svojho predajcu Renault.

20. Alarm ..............................................................................................77 11 427 330
21. Zadný parkovací asistent ................................................................82 01 373 014

DRIVE THE CHANGE

PRíslušENsTVO

RENAulT

Fluence
NOVÝ

21. ZADNÝ PARKOVACí AsIsTENT
Zadný parkovací asistent indikuje vzdialenosť 
prekážok za vaším vozidlom zvukovými 
signálmi a uľahčuje parkovanie.

20. AlARM
Alarm Renault, plne kompatibilný 
s elektronickým systémom, detekuje násilné 
vniknutie a akýkoľvek pohyb v priestore pre 
cestujúcich.

20 21

VyužITE ZVÝHODNENú PONuKu V RáMCI bAlíKOV PRíslušENsTVA:

OUNTRY PACK

AMILY PACKOUNTRY PACK

AMILY PACK

(pre milovníkov dobrodružstva 
a ciest do neznáma)

(pre priaznivcov relaxácie 
na vidieku a v prírode)

(na pohodlné cestovanie 
s rodinou)

odporúča

PRíslušENsTVO

RENAulT

Fluence
NOVÝ
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1. Zadný spojler  ......................................................................................77 11 427 597 
2. chrómová koncovka výfuku  ................................................................77 11 427 165
3. kryty zrkadiel (imitácia chrómu)  .........................................................77 11 425 444
4. chrómová lišta batožinového priestoru  ................................................77 11 427 451
5. Zásterky .................................................................................. predné 77 11 426 788

zadné 77 11 426 789

6.  Hliníkové strešné tyče  .......................................................................77 11 426 693
7.  Strešný box Touring line 480l  ........................................... strieborný 77 11 236 848

čierny 77 11 427 495
8.  nosič bicyklov Touring line 65  ..........................................................77 11 421 294
9.  nosič lyží Thule 727  ..........................................................................77 11 420 779
10. koberec batožinového priestoru  ........................................................77 11 428 180
11. ochrana batožinového priestoru  ........................................................77 11 426 867
12. Ťažné zariadenie labutí krk  ............82 01 199 978  77 11 426 691 – kabeláž   7 pin

77 11 426 692 – kabeláž 13 pin

18. TEXTIlNÉ KObERCE
Textilné koberce confort evolution dokonale 
chránia interiér vozidla pred znečistením.

19. GuMOVÉ KObERCE
Gumové koberce novestra chránia interiér 
vozidla pred extrémymi podmienkami, a to 
najmä v zimnom období. 

13. Vešiak kabátov na opierku hlavy  ......................................... čierny 77 01 416 351 
chróm 77 11 219 816 

14. prehrávač click&Go  .......................................................................77 11 430 555
15. Detská autosedačka Duo plus iSofiX  .............................................77 11 423 381
16. Vnútorné prahy dverí  .......................................................... predné 77 11 427 309

zadné 77 11 427 454
17. chladiaci box  .................................................................................77 11 431 405
18. Textilné koberce  .............................................................................77 11 426 792
19. Gumové koberce  ............................................................................82 01 209 251

1312
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6. HlINíKOVÉ sTREšNÉ TyČE
Hliníkové strešné tyče sú nutné na využitie
ďalšieho príslušenstva (nosič bicyklov či lyží, 
strešný box atď.). Montáž je jednoduchá a rýchla. 
Záruka 100 % kompatibility.

7. sTREšNÝ bOX TOuRING lINE 480l
Strešný box s objemom 480 litrov. Dá sa 
otvárať z oboch strán a upevňuje sa pomocou 
rýchloupínacieho mechanizmu. V dvoch farebných 
úpravách. 14. PREHRáVAČ ClICK&GO

prehrávač s dvomi 9-palcovými lcD displejmi 
má DVD mechaniku aj uSB konektor. podporuje 
bežné formáty audio/video. Dodáva sa vrátane 
bezdrôtových slúchadiel. Systém uchytenia
na hlavovú opierku uľahčuje rýchlu montáž
a odmontovanie. prešiel crashtestom a spĺňa 
bezpečnostné normy eÚ ece R-17 a ece R-21.

15. DETsKá AuTOsEDAČKA DuO Plus 
IsOFIX
Detská autosedačka Duo pluS iSofiX je určená 
pre deti od 1 roka do 4 rokov (9 – 18 kg). 
Bezpečnostný systém iSofiX uľahčuje inštaláciu 
sedačky. Spĺňa bezpečnostné normy ece 
R 44/04. Dostupná je aj verzia bez iSofiX.

16. VNúTORNÉ PRAHy DVERí
Štýlová ochrana vstupu do vášho vozidla.

17. CHlADIACI bOX
chladiaci box s objemom 24 l pojme dve 2 l 
fľaše a dokáže ich schladiť až o 18 °c pod 
úroveň teploty okolia. Možnosť uchytenia 
bezpečnostnými pásmi. napájanie 12 V/220 V.

8. NOsIČ bICyKlOV TOuRING lINE 65
nosič bicyklov Touring line 65 umožňuje prepravu 
všetkých typov bicyklov. jeho konštrukcia chráni 
proti krádeži.

9. NOsIČ lyží THulE 727
Hliníkový nosič lyží aerodynamického tvaru. 
Vzdialenosť od strechy možno nastaviť podľa typu 
viazania. nosič unesie až šesť párov lyží alebo 
4 snowboardy. Zámky sú súčasťou nosiča.

10. KObEREC bATOžINOVÉHO 
PRIEsTORu
koberec chráni batožinový priestor vášho vozidla.

11. OCHRANA bATOžINOVÉHO 
PRIEsTORu
pevná a odolná ochrana batožinového priestoru 
chráni interiér batožinového priestoru a uľahčuje 
čistenie.

12. ŤAžNÉ ZARIADENIE lAbuTí KRK
Ťažné zariadenie typu labutí krk zachováva 
estetický vzhľad vášho vozidla.

13. VEšIAK KAbáTOV NA OPIERKu HlAVy
chráni saká a kabáty pred pokrčením. jednoduché 
uchytenie na opierku hlavy predného sedadla.

1. ZADNÝ sPOJlER
Zadný spojler zdôrazňuje dynamický charakter 
vášho vozidla fluence. Súčasťou spojlera je 
chrómová koncovka výfuku.

2. CHRÓMOVá KONCOVKA VÝFuKu
Samostatná koncovka výfuku zvýrazňuje 
športový vzhľad zadnej časti.

3. KRyTy ZRKADIEl
kryty zrkadiel (imitácia chrómu) dokonale ladia 
s chrómovou lištou batožinového priestoru.

4. CHRÓMOVá lIšTA bATOžINOVÉHO 
PRIEsTORu
Spolu s krytmi zrkadiel zvýrazňujú elegantný 
dizajn vášho vozidla.

5. ZásTERKy
Zásterky poskytujú ochranu karosérie proti 
odletujúcim kamienkom a blatu.
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