
Renault ALASKAN
Originální příslušenství



Dávejte
dobrý pozor!

Zjednodušte si život, vezměte si

ze všeho to nejlepší a užívejte si

každého okamžiku.

Originální příslušenství Renault

vytvořené speciálně pro váš vůz

udělá z každodenní cesty jedinečný

zážitek.

Více inovací, více bezpečnosti,

více jednoduchosti – originální

příslušenství vám usnadní život

a je vám k službám.

Připravte se na neopakovatelný

zážitek!
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01 Odvážný
design

Přizpůsobte si svůj vůz dle vlastní 
vůle a přání. Váš Renault ALASKAN 
odhalí svou pravou tvář a vy získáte 
originální vůz dle vašeho stylu a 
chuti.



02 Hliníkový disk 18”
Tanaga šedý s 
diamantovým efektem
Pneu : 255/60 R18

82 01 706 217

03 Hliníkový disk
18”Tanaga černý
Pneu : 255/60 R18

82 01 706 218

Disky kol
Podpořte osobitost vašeho vozu s exkluzivní řadou disků Renault.

6

Odvážný design

01 Hliníkový disk 18”
Savanna černý s 
diamantovým efektem
Pneu : 255/60 R18

40 30 05J N3A
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Exteriér

01 Chromované 
SUV rámy
Podtrhují robustní SUV styl vašeho vozu 
a zároveň mu poskytují ochranu před 
malými nárazy a kolizemi.

82 01 708 240 (přední)

82 01 708 238 (boční)

82 01 708 237(zadní)

82 01 708 234 (ochranný rám na korbu)

03 Ochranný chromovaný 
SUV rám na korbu
Robustní chromované tyče pro váš pick-up. 
Kompatibilní s roletou korby. 

82 01 708 231

02 Světla na ochranný 
chromovaný SUV rám 
na korbu 
Zvýrazněte osobitost vašeho vozu 
dodatečnými světly. Na vrcholku oblouku 
chromovaného rámu se rozsvítí dva reflektory 
nezávisle na ostatních světlech. Spouštění 
pomocí speciálního tlačítka. Kompatibilní s 
SUV rámem na korbu ref. 8201708234

82 01 704 717

01

010302
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05

06

06 Boční nášlapy
Odvažte se být odlišní. Rafinovaný doplněk, který
vám umožní lepší vstup do vozidla a přístup na jeho 
střechu. Zároveň chrání karosérii vozu před
drobnými oděrkami.

82 01 708 232

04 Boční ochranné lišty dveří
Ochraňte dveře vašeho vozu před drobnými nárazy.
Ochranné lišty, které perfektně splynou s designem 
vašeho vozidla.

82 01 708 241

05 Shark anténa
Elegantní anténa ve tvaru žraločí ploutve. Skvěle 
integrovaná do vašeho vozu.

82 01 706 601

Odvážný design

04
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01 Vnitřní prahy dveří - přední
Exkluzivní prahy s hliníkovou povrchovou úpravou a nápisem 
Alaskan ochrání vstupní prostor dveří a dodávají aljašský styl 
vašemu vozu.

82 01 706 419

Interiér

01
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02 Komfort
a ochrana
Nabídka na míru vytvořených
ochranných a komfortních prvků s 
bezkonkurenční životností. Doplňky
Renault pro ochranu a komfort jsou
stejně estetické jako funkční a skvěle
pasují do vašeho vozu. Cestování s 
vaším vozem ALASKAN nebylo nikdy 
tak pohodlné a klidné!
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01 Textilní koberce
Perfektní ochrana podlahy vozidla. Na míru 
střižené, jednoduché na instalaci i údržbu.
Prémiové koberce s nápisem Alaskan.

82 01 704 720

02 Textilní koberce Comfort
Kvalitní koberce s výšivkou Alaskan.

82 01 704 735

03 Gumové koberce
Zajištění ochrany podlahy vozidla. 
Speciálně navržené pro extrémní
namáhání. Zvýšené okraje efektivně udrží 
vaše vozidlo v čistotě.

82 01 704 683

02

03

Komfort a ochrana

Koberce
Dodejte svému vozu dodatečnou ochranu. Koberce Renault skvěle
padnou do vašeho vozu díky dvěma bezpečnostním klipům. Všechny
koberce Renault podléhají přísnému testování, které zaručuje 
nejvyšší kvalitu, bezpečnost a odolnost. Jedno balení obsahuje 4 
koberce, které zajistí potřebnou ochranu podlahy vozu.

01
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01

Pohodlí na cestách

01 Popelník
Nepostradatelný pro zachování čistoty interiéru 
vašeho vozu. Integrované světýlko zajišťuje 
jednoduché používání i za tmy.

82 01 704 745

Okna

02 Vzduchové deflektory
Zabraňují tvorbě průvanu a vzduchových vírů uvnitř
kabiny při jízdě s otevřenými okny. Přesně sedí 
tvarům vozidla. Dodáváno po 4 kusech.

82 01 704 680

02

02
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03 Modularita

Rozšiřte možnosti efektivní přepravy. 
Úložné prostory, doplňkové 
příslušenství pro nákladový prostor, 
ochranné prvky. S příslušenstvím 
Renault si přizpůsobíte nákladový 
prostor dle vlastních představ a 
potřeb.



16

Modularita

01-02

Ochrana nákladového prostoru

01 Plastová tvarovaná vana korby
Trvale chrání ložnou plochu korby. Tepelně 
tvarovaná ochrana pokrývá celý nákladový 
prostor – podlahu, boční stěny i podběhy kol.

8201704821 (vana korby)

8201704721 (obložení výklopných dveří korby)  

8201704825 (instalační sada)

02 Mříž zadního okna
Převážejte dlouhé a objemné 
předměty na korbě vašeho vozu s 
klidem, mříž efektivně ochrání zadní 
okno a interiér vozu.

82 01 715 365

03 Ochrana hran korby
Zabraňuje poškození hran korby 
a dovoluje vám tak přepravovat 
náklad bez úhony na vozidle.

82 01 704 724

03
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01

01

Modularita
Organizace nákladového 
prostoru

01 Hardtop
Rozšiřte objem nákladového prostoru vašeho vozu 
Renault ALASKAN a zároveň chraňte korbu před 
nepřízní počasí, krádežemi, či zvědavýma očima. 
Nástavba koresponduje s robustním vzhledem vozu 
a zachovává jeho linie. Zadní dveře nástavby jsou 
napojeny na centrální zamykání vozu.

82 01 706 345
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02 Roleta korby
Vylepšete svůj Renault ALASKAN a chraňte svůj náklad před 
nepřízní počasí a nechtěnými pohledy. Navíječ rolety vám 
umožní jednoduchou manipulaci s krytem.

82 01 704 712

03 Měkký kryt korby
Velmi praktický, efektivně zakryje celou korbu s veškerým 
nákladem.

82 01 708 243

02

0403

04 Těsnění víka korby
Zabraňuje vniknutí vody a nečistot do korby při 
instalaci krytu korby nebo pevné nástavby.

82 01 708 229
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07 Vysouvací nákladová 
plošina
Jednoduchá manipulace s nakládáním či vykládáním 
nákladu z korby. Plošinu lze vysunout a uzamknout 
do několika poloh. Obsahuje také zarážky a háčky pro 
snadnější fixaci nákladu dle vašich potřeb.

82 01 704 731

05 06 07

05 Uzamykatelný box na korbu
Úložný prostor, extra uzamykatelný. Připojený k podlaze 
korby. Originální příslušenství Renault, které padne do 
vašeho vozu.

82 01 704 729

06 Organizér korby –
posuvný
Optimalizujte uložení svého nákladu ve vašem 
pickupu. Originální organizér nákladového prostoru na 
posuvných kolejnicích. 

82 01 704 723

Modularita
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08 Zadní stupačka - sklopitelná
Stupačka usnadní přístup na korbu a při sklopení
neruší design vozidla.

82 01 708 245

09 Asistent zadních 
výklopných dveří korby
Pro bezpečné a pohodlné otevírání dveří korby.

82 01 709 402

0908
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04 Převážejte
více a lépe
Užívejte si naplno své koníčky! 
Příslušenství Renault je rychlé na 
instalaci a jednoduché na používání. 
Vždy vám zajistí bezpečnost a 
usnadní přepravu zavazadel či jiného 
nákladu.
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02

Převážejte více a lépe

Tažná zařízení

01 Tažné zařízení Standard
Pro připojení všech vašich přípojných zařízení, jako 
nosiče kol, přívěsu, karavanu a dalšího profesionálního 
vybavení

82 01 706 441

02 Nosič jízdních kol 
na tažné zařízení
Nosič až 3 jízdních kol pro tažné zařízení. Jednoduše 
sklopný pro snadný přístup do zavazadlového prostoru.

77 11 780 885

01
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Nosiče

01 Hliníkové střešní tyče
Slouží k upevnění dalších přepravních prvků, 
jako nosičů kol, nosičů lyží a dalších. Velmi odolné 
a bezpečné. Dodávány v páru se zámky.

82 01 706 433 (na podélné střešní tyče)

02 Nosič lyží
Umožňuje přepravu všech typů lyží nebo snowboardů
na střešních tyčích.

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

0201

Převážejte více a lépe
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03 Příčné hliníkové tyče 
na korbu
Ideální příslušenství pro rozšíření přepravních 
možností vašeho pickupu. Lze připevnit další 
příslušenství jako nosič jízdních kol, nosič lyží a 
podobné. Dodáváno po 2 kusech se zámky.

82 01 706 427

03
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05 Multimédia

Užijte si více emocí na palubě 
s multimediálním řešením, se 
kterým se každá vaše cesta stane 
nezapomenutelným zážitkem.
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Mobilní telefon

01 Držák telefonu - otočný

Teleskopické nastavení držáku se snadno přizpůsobí 
různé šířce telefonu. Boky s protiskluzovou 
úpravou nabízejí bezpečnější uchycení telefonu. 
Kuželovitý klip společně s kloubovým mechanismem 
umožňuje pevné uchycení ve ventilační mřížce 
automobilu a zároveň natočení mobilního telefonu i 
pro ty nejnáročnější uživatele. Výrobek je vyroben 
z vysoce kvalitního materiálu (ABS), který je nejen 
příjemný na dotek, ale také odolný vůči 
mechanickému poškrábání a nízkým i vysokým 
teplotám.

Kompletní nabídku naleznete v ceníku držáků 
mobilních telefonů.

Multimédia

0103

02

Video

02 DVD přehrávač
Duo Cinema

2 monitory určené pro cestující na zadních sedadlech. 
Hlavní monitor disponuje DVD přehrávačem, USB 
vstupem, HDMI vstupem a vysílačem pro IR 
sluchátka, druhý monitor je pouze zobrazovací. Oba 
disponují výstupem pro kabelová sluchátka.

77 11 662 443

03 Tablet s držákem na sedadlo

Tablet s držákem určený pro cestující na zadních
sedadlech. Tablet disponuje USB vtutpem, slotem
pro mikro SD kartu, HDMI vstupem (typ C) a 
výstupem pro sluchátka. Tablet je vybaven Bluetooth
dálkovým ovladačem (Rodiče mohou tablet ovládat z 
předních sedadel).

77 11 662 450
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05

Audio

05 Soustava 
reproduktorů Focal
Music 4.0
Soustava 4 reproduktorů – 2 
přední a 2 zadní. Vysoká 
kvalita zvuku. Maximalizujte 
zážitek z hudby díky vysoké 
kvalitě  zvuku a užijte si 
cestování plné zábavy.

77 11 578 132
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06 Bezpečnost
Cestujte s naprostým klidem. 
Odolné, jednoduché na použití a 
bezpečné za každých okolností. To 
je příslušenství  pro váš Renault 
ALASKAN.
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Bezpečnost

Asistenti řízení

03 Parkovací asistent
Nepostradatelný pomocník pro bezpečné 
parkování. Detekuje překážky před a za 
vozidlem a upozorňuje akustickým signálem.

82 01 706 477 (přední)

82 01 706 490 (zadní – pro výbavy Zen, 
Life a Intens)

Bezpečnost a 
signalizace

04 Sada povinné výbavy
Sada obsahuje: autolékárničku, výstražný 
trojúhelník, pracovní rukavice, výstražnou 
vestu.

77 11 596 328

03

01 02

Bezpečnostní 
prvky

01 Bezpečnostní šroub 
pro rezervní kolo
Důležité pro ochranu před odcizením disků 
a pneumatik. Odolává veškerým pokusům o 
zlomení či zkroucení.

8201709741

02 Bezpečnostní šrouby 
pro hliníkové disky
Snižte riziko krádeže kol!

8201709740

04
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0201

Sněhové řetězy

01 Sněhové řetězy 
Standard
Speciálně testované pro Renault. 
Garantují maximální bezpečnost a 
přilnavost v extrémních podmínkách 
(sníh a led). Dodávané po 2 kusech.
Pro montáž na zadní kola či na 
všechna 4 kola.

77 11 783 376

Bezpečnost dětí

02 Dětská sedačka 
Duoplus Isofix
Zajišťuje nejlepší ochranu a bezpečnost dítěte 
od 9 měsíců do 4 let. Zajištění Isofix. Velmi 
komfortní díky možnosti nastavení do 3 poloh, 
včetně polohy pro spánek.

77 11 423 381
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07 Balíky
příslušenství
Buďte chytří. Využijte 20% 
cenového zvýhodnění v rámci akční 
nabídky balíků příslušenství. 
Sestavili jsme je tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly vašim potřebám.



01

Složení balíku: 
Tažné zařízení Standard, kabeláž – 7-pin nebo 13-pin, plastová tvarovaná 
vana korby, plastové tvarované obložení zadních dveří korby, instalační 
sada pro tvarovanou plastovou vanu a obložení korby, gumové koberce. 

Balíky příslušenství se slevou 20%

02

Složení balíku:
Přední SUV rám – chromovaný. Zadní SUV rám chromovaný, boční 
SUV rámy – chromované, ochranný chromovaný SUV rám na korbu.
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Kompletní seznam příslušenství

DESIGN

Interiér
8201706419 Vnitřní prahy dveří - přední strana 9

Disky kol
403004KJ3D Plechový disk16” -
403005JN1A Hliníkový disk 16” Pasadena– šedý -
403005JN3A Hliníkový disk 18” Savanna – černý s diamantovým efektem strana 6
8201706217 Hliníkový disk 18”Tanaga – šedý s diamantovým efektem strana 6
8201706218 Hliníkový disk 18”Tanaga– černý strana 6
403152085R Středová krytka - černá -

Exteriér
8201708240 Přední SUV rám chromovaný strana 7
8201708237 Zadní SUV rám chromovaný strana 7
8201708238 Boční SUV rám chromovaný strana 7
8201708234 Ochranný chromovaný SUV rám na korbu strana 7
8201704717 Světla na ochranný chromovaný SUV rám korby strana 7
8201708231 Ochranný chromovaný SUV rám na korbu *kompatibilní s roletou korby strana 7
8201706601 Shark anténa – leskle černá strana 8
8201708232 Boční nášlapy strana 8
8201708241 Boční ochranné lišty dveří strana 8
7711785076 Ochranná plachta - šedá -

KOMFORT A OCHRANA

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

Pohodlí na cestách
8201704745 Popelník strana 13

Okna
8201704680 Vzduchové deflektory – přední a zadní strana 13

PŘÍSLUŠENSTVÍ KORBY

Ochrana korby
8201704821 Plastová tvarovaná vana korby strana 16
8201704721 Plastové tvarované obložení zadních výklopných dveří korby strana 16
8201704825 Instalační sada pro tvarovanou plastovou vanu a obložení korby strana 16

8201704724 Ochrana hran korby strana 16
8201715365 Mříž zadního okna strana 16

Organizace korby
8201706345 Hardtop strana 18
8201707325 Boční panely k hardtopu - bílé -
8201707327 Boční panely k hardtopu - červené -
8201707329 Boční panely k hardtopu - modré -
8201707331 Boční panely k hardtopu - hnědé -
8201707335 Boční panely k hardtopu - černé -
8201707337 Boční panely k hardtopu – tmavě šedé -
8201707339 Boční panely k hardtopu – světle šedé -
8201708243 Měkký kryt korby strana 19
8201704712 Roleta korby strana 19
8201708229 Těsnění víka korby strana 19
8201704729 Uzamykatelný box na korbu strana 20
8201704723 Organizér korby – posuvný strana 20
8201704731 Vysouvací nakládací plošina strana 20
8201715866 Sada adaptérů pro ochranu nákladové plošiny -
8201708245 Zadní stupačka – sklopitelná strana 21
8201709402 Asistent zadních výklopných dveří korby strana 21

PŘEPRAVA

Tažná zařízení
8201706441 Tažné zařízení Standard strana 24
8201707846 Kabeláž pro tažné zařízení Standard - 7-pin -
8201707847 Kabeláž pro tažné zařízení Standard - 13-pin -
8201712717 Kabeláž pro dodatečné napájení 12 V -
7711226912 Adaptér 13/7 pin -
7711226911 Adaptér 7/13 pin -
7711780884 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 2 kola – 13 pin -
7711780885 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 3 kola – 13 pin strana 24
7711780886 Nosič jízdních kol Coach – rozšíření pro 4. kolo (3+1) -
7711577326 Nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang On - 2 kola -
7711577327 Nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang On - 3 kola - bez osvětlovací rampy -
7711577328 Nosič jízdních kol na tažné zařízení Express Hang On – 4 kola -
7711422443 Zámek kol pro nosič Express Hang On -
7711210431 Rámeček na SPZ - Express Hang On (7-pin) -
7711577333 Nosič elektrických jízdních kol Europower 915 – na TZ – 2 kola – 13 pin -

Nosiče
8201706432 Hliníkové střešní tyče - na střechu -
8201706433 Hliníkové střešní tyče - na podélné střešní tyče strana 26
8201706427 Příčné hliníkové tyče na korbu strana 26
7711419549 Střešní box pružný - 340 l – černé plátno -
7711575524 Střešní box 380 l – černý -
7711575525 Střešní box 480 l – černý -
7711575526 Střešní box 630 l – černý -
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7711578086 Střešní box rozkládací Urban Loader stříbrný 300 - 500L strana 27
7711420778 Nosič lyží Thule 726 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) strana 27
7711420779 Nosič lyží Thule 727 (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy) -
7711420781 Adaptér pro střešní tyče pro nosiče kol/lyží – hliníkový -
7711577325 Nosič kola na střešní tyče Thule Proride 80 -

BEZPEČNOST

Bezpečnostní prvky
8201709740 Bezpečnostní šrouby pro hlíníkové disky strana 34
8201709741 Bezpečnostní šroub pro rezervní kolo strana 34

Asistenti řízení
8201706477 Parkovací asistent přední strana 34
8201706490 Parkovací asistent zadní – pro výbavy Zen, Life a Intens strana 34
8201704718 Mlhovky -

Bezpečnost a signalizace
77 11 596 328 Sada povinné výbavy strana 34

Bezpečnost dětí
7711427434 Dětská sedačka Babysafe Plus – kategorie 0+ -
7711427427 Základna pro dětskou sedačku Babysafe Plus -
7711423381 Dětská sedačka Duoplus Isofix – kategorie 1 strana 35

7711422951 Dětská sedačka Kidfix Isofix – kategorie 2-3 -
7711423382 Dětská sedačka Kidplus – kategorie 2-3 -

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







Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT vyhrazuje právo kdykoli
modifikovat specifikace i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace RENAULT svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé
vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, za příplatek nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého koncesionáře RENAULT. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto
dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné
užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti RENAULT, je zakázána. Tisková chyba vyhrazena.
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