RENAULT
GRAND SCENIC
izbor dodatne opreme

platišča in vložki za osebno prilagoditev
Pokažite svoj značaj z izbiro Renaultovih ekskluzivnih platišč. Podarite jim resnično edinstven videz z vložki za osebno prilagoditev. Te
domiselne vložke preprosto privijete na platišča, da prilagodite njihov dizajn po lastnih željah in hkrati izboljšate njihove aerodinamične
lastnosti. Na voljo za 20" platišča Exception, na katera jih namestite namesto originalnih vložkov.

01 Vložki Celsium
01

2

Barva: Siva Erbé
82 01 599 770

zunanjost
01 Osvetljene kromirane bočne stilske
letve
Poudarite mogočen videz svojega vozila in ga obenem
zaščitite pred manjšimi udarci pri vsakdanji uporabi.
Bela talna osvetlitev ob odpiranju vrat daje pridih
sodobnosti in olajša vstop v vozilo. Oprema, s katero
bo vaše vozilo pokazalo svoj odločen značaj in izbran
okus. Komplet 2 letev (leva in desna) s časovno
nastavljeno diodno osvetlitvijo.

01

82 01 686 183 (Grand SCENIC)

02 Kromirana ohišja zunanjih ogledal
Polepšajte slog svojega vozila in mu obenem dodajte
osebni pečat.
S kromirano obrobo poskrbite za še več elegance.
82 01 668 740

02

03 Zaščita praga prtljažnika iz
nerjavečega jekla
Zadnji odbijač obložite in zaščitite s pripomočkom
lepega videza, ki je izdelan po meri. Izdelan je iz
nerjavečega jekla in poskrbi za oblikovalski pečat na
zadnjem delu vašega avtomobila.
82 01 592 559 (Grand SCENIC)

03
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notranjost
01 Zaščitne obloge pragov
vrat Renault
Prikrojite videz odprtin vrat svojega
vozila in jih zaščitite na stilski način.
Nerjaveče jeklo jim daje ekskluziven
videz. Komplet 2 zaščitnih oblog
(leva in desna).
82 01 586 089

02 Osvetljene zaščitne
obloge pragov vrat
Renault

01

Eleganten in sodoben videz ob
vsakem odpiranju vrat. Časovno
nastavljena bela osvetlitev na
zaščitnih oblogah privlači poglede
tako podnevi kot ponoči. Nerjaveče
jeklo z Renaultovim podpisom
poskrbi tudi za zaščito vratnih
odprtin vašega vozila. Komplet 2
zaščitnih oblog (leva in desna).
82 01 586 087

03 Aluminijasti športni
pedali
Notranjost svojega Scenica
obogatite s športnimi elementi in
hkrati poudarite drznost njegovega
značaja. Komplet 3 oblog pedalov s
pripenjanjem za ročni menjalnik:

02
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03

82 01 630 349 (Grand SCENIC)
Komplet 2 oblog za samodejni
menjalnik:
82 01 630 355 (Grand SCENIC)

oprema
prtljažnega
prostora
01 Korito za dno prtljažnika
Obvezen pripomoček za
enostaven prevoz različnih in
predvsem umazanih predmetov.
Učinkovito ščiti originalno oblogo
in se popolnoma prilega obliki
prtljažnega prostora v vašem vozilu.
Zaradi svoje poltrde sestave in
povišanih robov je izjemno priročno
ter preprosto za namestitev in
čiščenje.
82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Ležeča odlagalna mreža
Prava rešitev za ureditev vašega
prtljažnika. Prilagojena je meram
vašega vozila in med prevozom
učinkovito zadržuje predmete na
njihovem mestu.

01

77 11 422 533

03 Pregradni okvir za
prtljažnik
Razdelite prtljažni prostor
svojega vozila za lažje urejanje in
zadrževanje prtljage med vožnjo. Je
odstranljiv, preprost za namestitev
in se s pomočjo pregrade in
jermena, ki drsita po vodilih,
prilagodi predmetom različnih
velikosti.
82 01 669 725

02

03
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04 Prilagodljiva zaščita
prtljažnega prostora
EasyFlex
04

04

Je protizdrsna in nepremočljiva,
zato je nepogrešljiva za zaščito
prtljažnika vašega vozila in prevoz
velikih in umazanih predmetov.
Povsem preprosto se zloži in
razgrne ter se prilagodi položaju
zadnjih sedežev. Ko je popolnoma
razgrnjena, pokrije celotno površino
prtljažnega prostora. Vsestranski
in priročen pripomoček, tako
za vsakdanjo uporabo kot za
dejavnosti v prostem času.
82 01 643 355 (Grand SCENIC)

05 Pregradna mreža

05

6

Zagotavlja pravo pregrado med
prtljažnim in potniškim prostorom.
Uporaben pripomoček za prevoz
hišnega ljubljenčka ali različnih
predmetov v prtljažniku.
82 01 612 819 (Grand SCENIC)

stekla
01 Zračni usmerjevalniki
Omogočajo udobno vožnjo pri
priprtih steklih, saj preprečujejo
vrtinčenje zraka in prepih. So
nevpadljivi, izdelani po meri,
primerni za pranje v avtomatskih
pralnicah in odporni proti
neugodnemu vremenu. Komplet 2
usmerjevalnikov (levi in desni).

01

82 01 629 691 (spredaj)

02 Celoten komplet
senčnikov
Učinkovito prestrezajo sončne
žarke in vam tako zagotavljajo
optimalno zaščito ter povečujejo
vsakdanje udobje v vozilu.
Preprosta namestitev in odstr.itev.
Na voljo za vsa bočna stekla in tudi
zadnje steklo.
82 01 612 831 (Grand SCENIC)

02
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zaščita
karoserije
01 Kolesne zavesice

01

8

Učinkovito ščitijo spodnji del
karoserije vašega vozila pred
škropljenjem vode ali blata in pred
udarci kamenja. Komplet 2 kolesnih
zavesic (za levo in desno str.).
82 01 212 479 (spredaj ali zadaj)

preproge
Svojemu vozilu zagotovite dodatno zaščito. Preproge so izdelane po meri in prilagojene in zagotavljajo najvišjo raven kakovosti,
varnosti ter trajnosti. Hitro se pritrdijo z varovalnimi sponkami.
Vsak komplet vsebuje 4 preproge, ki zagotavljajo optimalno zaščito tal v potniškem prostoru. Za trajno zaščito prtljažnega prostora
pa izberite dvostransko talno oblogo prtljažnika.

01 Tekstilne preproge
Premium
Privoščite si kakovostne materiale
višjega razreda. Plišasta preproga
Premium z vezenim vzorcem v črni
barvi.
82 01 635 268

02 Gumijaste preproge s
povišanimi robovi
Vodoodbojne in zelo preproste za
vzdrževanje, zagotavljajo popolno
zaščito tal v potniškem prostoru.
82 01 626 111 (Grand SCENIC)

01

02
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01

priročna
oprema
01 Kromiran obešalnik na
vzglavniku
Zelo uporaben pripomoček
za skrbno obešanje oblačil
na hrbtni strani prednjega
sedeža. Odstranljiv in preprost
za namestitev je nepogrešljiv v
vsakdanjem življenju. S prevleko
iz kroma je obenem sodoben in
eleganten pripomoček lepega
videza.
77 11 578 137

02 Komplet za kadilce
02

10

Nepogrešljiv za ohranjanje čistega
vozila. Vključuje pepelnik in vžigalnik
za cigarete.
82 01 375 535

11

prevoz
01 Zložljiva vlečna kljuka
Za vleko ali prevoz tovora izkoristite vlečni sistem,
ki ga lahko namestite prostoročno in brez truda le
v nekaj sekundah. Zloži se z eno samo potezo, nato
postane neopazna in ohrani dizajn vašega vozila. Je
del Renaultove originalne opreme, zato je z vozilom
popolnoma združljiv.
82 01 630 469 (prečni nosilec in vijačni material)
82 01 727 313 (kabelski snop s 13-polnim priključkom)
02

02 Podaljšana vlečna kljuka
Omogoča povsem varno vleko ali prevoz kakršne
koli opreme: nosilca za kolesa, tovorne ali počitniške
prikolice, čolna ali profesionalne opreme ...
Renaultova originalna oprema zagotavlja popolno
združljivost z vozilom in preprečuje kakršno koli
nevarnost deformacije karoserije. Snemljiva je z
orodjem.
82 01 630 506 (prečni nosilec)
82 01 630 511 (Komplet za inštalacijo vlečne kljuke s
podaljšano vlečno kroglo)
82 01 727 312 (kabelski snop s 13-polnim priključkom)

03 Nosilec za kolesa Coach na vlečni
kljuki

01

12

03

Če potujete sami ali v družbi, vzemite svoja kolesa
kamor koli s seboj na hiter, preprost in varen način.
Hitra namestitev na vlečno kljuko brez nastavljanja,
to je najbolj priročen pripomoček za prevoz največ
štirih koles. Ker je zložljiv in nagiben, boste vedno
imeli dostop do prtljažnega prostora, tudi če so
kolesa nameščena na nosilcu za kolesa.
77 11 780 884 (za 2 kolesi)

nosilni pripomočki
01 Prilagodljiv strešni potovalni kovček
Urban Loader
Nakladalno zmogljivost vozila prilagodite svojim
potrebam in se brezkompromisno podajte na pot.
Priročnost, prilagodljivost in hitra namestitev zaradi
intuitivnega sistema za pritrditev, to so kakovostne
lastnosti, ki bodo poskrbele za vaše udobje. Opremljen
je s ključavnico, zato so vaši predmeti v njem na varnem.
Barva: siva. Prilagodljiva nakladalna zmogljivost od 300 do
500 litrov.
77 11 578 086
01

02

02 Aluminijasti strešni nosilci QuickFix
Preprosta in hitra namestitev brez orodja z inovativnim
sistemom za pritrditev QuickFix. Primerni za namestitev
nosilca za kolesa, nosilca za smuči ali strešnega kovčka,
tako povečajo zmogljivost prevoza prtljage. So Renaultova
originalna oprema ter ustrezajo najvišjim zahtevam
standardov na področju varnosti in odpornosti. Komplet 2
nosilcev z zaščito proti kraji.
82 01 622 112 (Grand Scenic - namestitev na vzdolžne
nosilce)

03 Nosilec za smuči
Na strehi svojega vozila lahko varno prevažate snežne
deske in smuči ne glede na cilj potovanja in opremo, ki jo
imate.
Preprosta namestitev, nalaganje in razlaganje v vsakem
vremenu.
77 11 940 001 (6 parov smuči/4 snežne deske)
77 11 940 000 (4 pari smuči/2 snežni deski)

03
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Oprema za pomoč pri
vožnji
01 Sistem pomoči pri parkiranju
Nepogrešljiv za povsem brezskrbno parkiranje. Sistem z
neopazno vgrajenimi tipali zazna kakršno koli oviro pred
vozilom ali za njim. Na oviro vas opozarja zvočni signal, ki
ga lahko izklopite. Na voljo za sprednji in zadnji del.
82 01 537 464 (spredaj)
82 01 537 455 (zadaj)
01

Zaščita pred vlomom
in nadzor
02 Alarmna naprava z modulom za
spletno povezavo
Olajšajte si življenje in obdržite nadzor nad vozilom v
vseh okoliščinah. Opozorilnik, zaklepanje, geolokacijski
sistem, opozorilo za prekoračitev dovoljene hitrosti,
blokada motorja, informacije o vožnji ... Vključuje prav
vse! S pomočjo aplikacije "My Connected Car"* za
pametne telefone lahko svoje vozilo upravljate celo na
daljavo. Ostanite povezani!

02

14

* Na voljo za Android in iOS.
82 01 646 303 (alarmna naprava)
82 01 674 910 (modul s spletno povezavo)

Varnost otrok
01 Otroški sedež Duoplus
Isofix
Nepogrešljiva potovalna oprema
za zagotavljanje zaščite in
optimalne varnosti otrok, starih
od 9 mesecev do 4 let. Izjemno
udoben z nastavljivim nagibom v
tri položaje, med katerimi je tudi
položaj za spanje. Pritrdilni sistem
Isofix omogoča preprosto in hitro
namestitev ter zagotavlja najvišjo
stopnjo varnosti vaših otrok.
77 11 940 744

01

15

seznam dodatne opreme

DIZAJN

OPREMA PRTLJAŽNEGA PROSTORA

Platišča

Prtljažnik

Grand SCENIC

Grand SCENIC

40 30 071 53R
40 30 082 63R

50 cm (20”) lito platišče Silverstone v srebrno sivi za pnevmatiko 195/55 R20
95H
50 cm (20”) lito platišče Qwartz v črni z diamantnim leskom za pnevmatiko
195/55 R20 95H

-

40 31 520 85R

Pokrovček pesta Renault – bleščeče črn s kromirano obrobo

-

40 31 507 09R

Pokrov pesta Renault v sivi Erbé s kromirano obrobo

-

82 01 724 187

Komplet 4 varnostnih vijakov za platišča

-

Zunanjost
82 01 686 183

Osvetljene kromirane bočne stilske letve

str. 3

82 01 668 740

Kromirana ohišja zunanjih ogledal

str. 3

82 01 599 770

Vložki Celsium za osebno prilagoditev platišč Exception v sivi Erbé

str. 2

40 31 531 32R

-

28 5C 701 75R

Vložki Aero za osebno prilagoditev platišč Exception v sivi Erbé
Zaščita praga prtljažnika iz nerjavečega jekla za vozila
brez zložljive vlečne kljuke
Zaščita praga prtljažnika iz nerjavečega jekla za vozila
z zložljivo vlečno kljuko
Ohišje za prostoročno kartico Renault v beli barvi

28 5C 701 75R

Ohišje za prostoročno kartico Renault, Initiale Paris v črni barvi

82 01 592 562

Korito za dno prtljažnika

str. 5

77 11 422 533

Odlagalna mreža – ležeča

str. 5

82 01 612 819

Pregradna mreža

str. 6

82 01 669 725

Pregradni okvir za prtljažnik

str. 5

82 01 585 488

Odstranljiv organizator za prtljago

82 01 643 355

Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora EasyFlex

82 01 635 273

Talna obloga prtljažnika

str. 3

82 01 629 691

Prednji zračni usmerjevalniki

82 01 612 825

Senčniki za zadnja bočna stekla
Celoten komplet senčnikov
(zadnja bočna stekla, vogalna stekla in steklo prtljažnih vrat)

82 01 612 831

-

82 01 212 479

Standardne kolesne zavesice – spredaj ali zadaj

77 11 574 925

Škatla s čistili Clean Box
(3 čistila, loščilo in 2 čistilni krpi iz mikrovlaken)

-

str. 7

str. 8
-

Preproge

82 01 630 349
82 01 630 355

Aluminijasti športni pedali za ročni menjalnik
Aluminijasti športni pedali za samodejni menjalnik

str. 4
str. 4

Grand SCENIC

82 01 586 087

Osvetljene zaščitne obloge pragov vrat Renault iz nerjavečega jekla

str. 4

82 01 635 265

82 01 586 089

Zaščitne obloge pragov vrat Renault iz nerjavečega jekla

str. 4

82 01 647 171

Okrasni pokrovi
Grand SCENIC
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str. 7

Zaščita karoserije
Grand SCENIC

Grand SCENIC

40 31 520 77R

-

Grand SCENIC

-

Notranjost

40 31 588 10R

str. 6

Stekla

Grand SCENIC

82 01 592 559

82 01 627 990

50 cm (20”) okrasni pokrov Vortex Aerodesign v srebrno sivi
50 cm (20”) okrasni pokrov Vortex Aerodesign v dveh odtenkih črne z diamantnim leskom

-

82 01 626 111

Gumijaste preproge s povišanimi robovi
Tekstilne preproge Confort za vozila s premično konzolo
Tekstilne preproge Confort za vozila s fiksno konzolo

82 01 635 268

Tekstilne preproge Premium za vozila s premično konzolo

82 01 614 870

Tekstilne preproge Initiale Paris za vozila s premično konzolo

str. 9
str. 9
-

Prevleke

Prevoz

Grand SCENIC

Grand SCENIC

82 01 656 652
82 01 662 855
82 01 656 655
82 01 656 659
82 01 656 663
82 01 656 664

Prevleke za prednje sedeže Life
Prevleke za prednje sedeže Zen brez zložljive mizice
Prevleke za prednje sedeže Zen z zložljivo mizico
Prevleke za prednje sedeže Zen/Intens z zložljivo mizico in
preklopom v položaj mizice za prevoz daljših predmetov
Prevleke za zadnje sedeže Life/Zen/Intens za zadnjo sedežno klop, deljivo v
razmerju 1/3-2/3, brez naslona za roke
Prevleke za zadnje sedeže Life/Zen/Intens za zadnjo sedežno klop, deljivo v
razmerju 1/3-2/3, z naslonom za roke

-

MULTIMEDIJA

77 11 577 333
77 11 577 326
77 11 577 327
77 11 577 328

Telefon
Grand SCENIC
77 11 784 774

Prenosni nosilec za pametni telefon, za namestitev na zračnik

-

Avdio oprema

77 11 578 132

Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0 (2 spredaj ali zadaj)
Komplet zvočnikov Focal Music Live 4.0 (2 visokotonca
+ 2 zvočnika spredaj ali zadaj)

Zložljiva vlečna kljuka
Komplet za inštalacijo vlečne kljuke s podaljšano vlečno kroglo
Prečni nosilec podaljšane vlečne kljuke
Kabelski snop za zložljivo vlečno kljuko s 13-polnim priključkom
Kabelski snop za podaljšano vlečno kljuko s 13-polnim priključkom
Kabelski snop za podaljšano vlečno kljuko s 7-polnim priključkom
Vmesnik za kable vlečne kljuke – 13/7 polov
Vmesnik za kable vlečne kljuke – 7/13 polov
Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki, za 2 kolesi (13-polna vtičnica)
Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki, za 3 kolesa (13-polna vtičnica)
Nosilec za kolesa Coach – podaljšek za 3 + 1 kolo
Nosilec za električna kolesa Europower 915 na vlečni kljuki,
za 2 kolesi (13-polna vtičnica)
Nosilec za kolesa Express Hang On na vlečni kljuki, za 2 kolesi
Nosilec za kolesa Express Hang On na vlečni kljuki, za 3 kolesa
Nosilec za kolesa Express Hang On na vlečni kljuki, za 4 kolesa

str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
-

Nosilni pripomočki
Grand SCENIC

Grand SCENIC
77 11 575 880

82 01 630 469
82 01 645 511
82 01 630 506
82 01 727 313
82 01 727 312
82 01 727 311
77 11 226 912
77 11 226 911
77 11 780 884
77 11 780 885
77 11 780 886

-

TRANSPORT

82 01 622 112
77 11 940 000
77 11 940 001
77 11 578 086
77 11 785 585
77 11 785 586
77 11 785 587

Aluminijasti strešni nosilci QuickFix, za namestitev
na vzdolžne nosilce
Nosilec za 4 pare smuči/2 snežni deski
Nosilec za 6 parov smuči/4 snežne deske
Strešni potovalni kovček Urban Loader – Prilagodljiv 300–500 l (siv)
Trdostenski strešni kovček v svetleči črni barvi, 380 l
Trdostenski strešni kovček v svetleči črni barvi, 480 l
Trdostenski strešni kovček v svetleči črni barvi, 630 l

str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
-

Vlečne kljuke

OPREMA ZA POMOČ PRI VOŽNJI

Grand SCENIC
82 01 652 645

Modul vlečne kljuke (ta kateri omogoča združenje z LED tehnologijo)

-

Pomoč pri vožnji
Grand SCENIC
82 01 537 464
82 01 537 455
82 01 672 189

Sistem prednjih parkirnih senzorjev
Sistem zadnjih parkirnih senzorjev
Kamera za vzvratno vožnjo

str. 14
str. 14
-
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seznam dodatne opreme

Varovanje in signalizacija
82 01 723 023

Držalo za gasilni aparat

-

Zaščita pred vlomom in nadzor
Grand SCENIC
82 01 674 910
82 01 646 303

Modul alarmne naprave za spletno povezavo
Protivlomna in prostorska alarmna naprava z
zaščito proti dviganju vozila

str. 14
str. 14

Varnost otrok
Grand SCENIC
77 11 940 742

Otroška lupinica Babysafe Plus, skupina 0+

77 11 940 741

Podnožje Isofix za otroško lupinico Babysafe Plus

77 11 940 744

Otroški sedež Duoplus Isofix, skupina 1

str. 15

77 11 940 745

Otroški sedež Kidfix Isofix, skupina 2–3

-

-

Snežne verige in prevleke
Grand SCENIC
77 11 578 474
77 11 578 656

18

Snežne verige Standard - 9 mm, velikost 105 – R20
Snežne prevleke za pnevmatike, velikost 86 – R20

-

19

sestavite svoj Renault Grand Scenic na www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault
si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi
trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa
morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih
barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega
pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D. O. O., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | Julij 2021.
Renault priporoča
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