Ceník příslušenství Nosiče kol
Platný od 01. 04. 2019

Na střešní tyče
Označení
Pro-ride 80

Reference
7711780147

Zákazník s DPH
3 090 Kč

DPH
21%

Zákazník bez DPH
2 554 Kč

Ilustrace
7711780147

Nosič je určený pro jedno samostatné cyklistické kolo. Může nést všechny typy kol s průměrem rámu od 22 do 80 mm (oválný rám: max. 80x100 mm), hliníková
příčka a ramena, systém proti krádeži na sponě pro kolo a na nosiči, lze připevnit na střešní tyče, atraktivní design, TÜV a CityCrashTest osvědčení, nemůže být
připevněn na Espace IV. Rozměry - 145 x 32 x 8,5 cm, hmotnost 4,2 kg. Není kompatibilní se střešními tyčemi pro Lodgy - ref. 8201299013.

Na tažná zařízení
Označení
Hang-on - 2 kola

Reference
7711577326

Zákazník s DPH
1 390 Kč

DPH
21%

Zákazník bez DPH
1 149 Kč

Ilustrace
7711577326

Lze připevnit na všechna tažná zařízení. Může nést 2 kola do 30 kg o šířce rámů 22 - 70 mm. Hmotnost 4 kg, šířka 34 cm. Snadná montáž bez nářadí, uchycení
za horní rámovou trubku. Rámy kol jsou chráněny gumou a kola jsou upevněny řemeny. Při použití modelu Dokker lze převážet pouze 1 kolo. Nedílnou součástí
tohoto nosiče je osvětlovací rampa, kterou je nutno objednat zvlášť. Certifikát City Crash Test.
Hang-on - 3 kola

7711577327

2 490 Kč

21%

2 058 Kč

7711577327

Lze připevnit na všechna tažná zařízení. Může nést 3 kola do 36 kg o šířce rámu 22 - 70 mm. Snadná montáž bez nářadí, uchycení za horní rámovou trubku.
Rámy kol jsou chráněny gumou a kola jsou upevněny řemeny. Nosič je možné sklopit dozadu a zpřístupnit tak zavazadlový prostor bez nutnosti sundávání kol.
Nedílnou součástí tohoto nosiče je osvětlovací rampa, kterou je nutno objednat zvlášť. Certifikát TÜV a City Crash Test.
Hang-on - 4 kola

7711577328

2 990 Kč

21%

2 471 Kč

7711577328

Může nést až 4 kola (max. 60 kg). Šířka 47 cm, hmotnost 10 kg. Vhodné pro většinu tažných zařízení. Nosič je možné sklopit dozadu a zpřístupnit tak
zavazadlový prostor bez nutnosti sundávání kol. Pogumované držáky kol, reflexní plochy pro vyšší bezpečnost. Nedílnou součástí tohoto nosiče je osvětlovací
rampa, kterou je nutno objednat zvlášť. Vhodný pro všechny typy rámů. Certifikát TÜV a City Crash Test.
Europower 915 - 13 pin

7711577333

16 290 Kč

21%

13 463 Kč

7711577333

Vhodný pro bezpečnou přepravu elektrokol nebo těžkých kol. Může nést 2 kola. Zvětšená vzdálenost mezi koly na 25 cm umožňuje přepravu 2 elektrokol. Může
nést 2 kola do 60kg o šířce rámu 22 - 80mm. Chytrá sklopná funkce umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového prostoru s naloženými koly. Snadná instalace
pomocí utahovací páky. Integrovaná zadní světla. Nosič je zamykatelný k tažnému zařízení. Certifikáty TÜV a CityCrashTest.

Coach - 2 kola - 13 pin

7711780884

12 190 Kč

21%

10 074 Kč

7711780884

Vhodný pro všechny typy jízdních kol a rozměry pneumatik. Může nést 2 kola do 36 kg o šířce rámu 22 - 70mm. Praktický skládací mechanismus s nožním
pedálem umožňuje snadný přístup do zavazadlového prostoru i pokud jsou kola uchycena na nosiči. Snadná instalace. Integrovaná zadní světla. Integrovaný
zámek pro uzamčení kol a nosiče. Certifikáty TÜV a CityCrashTest.

Coach - 3 kola - 13 pin
Rozšíření na nosič Coach 276 (3+1 kolo)

7711780885
7711780886

14 890 Kč
4 390 Kč

21%
21%

12 306 Kč
3 628 Kč

7711780885
7711780886

Vhodný pro všechny typy jízdních kol a rozměry pneumatik. Může nést 3 do 60 kg o šířce rámu 22 - 70mm. Nosič může být rozšířen na 4 kola v případě použití
ref. 7711780886. Praktický skládací mechanismus s nožním pedálem umožňuje snadný přístup do zavazadlového prostoru i pokud jsou kola uchycena na
nosiči. Snadná instalace. Integrovaná zadní světla. Integrovaný zámek pro uzamčení kol a nosiče. Certifikáty TÜV a CityCrashTest.

* nosiče kol na tažné zařízení nejsou kompatibilní s tažným zařízením typu Standard
* nosiče kol na tažné zařízení mají omezenou kompatibilitu na modelech Dacia Lodgy, Dokker a Renault Kangoo II (nelze otevřít zavazadlový prostor)
* nosiče kol na tažné zařízení jsou s modelem Dacia Duster kompatibilní pouze s odklonem výfuku
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Příslušenství
Označení
Osvětlovací rampa pro Hang-on, Xpress

Reference

Zákazník s DPH

DPH

Zákazník bez DPH

7711210431

1 090 Kč

21%

901 Kč

Ilustrace
7711210431

Osvětlovací rampa určená jako příslušenství pro Hang-on, Xpress zaručí lepší viditelnost zadních světel spolu s SPZ. Nutné zapojit do 7-pin nebo 13-pin konektoru.

Adaptér pro snadné upevnění horských a
7711419103
590 Kč
dámských kol
Umožňuje snadné zavěšení kol s dámským rámem, které postrádají vrchní horizontální rámovou trubku.

Systém proti krádeži - pro Hang-on
7711422443
Systém proti krádeži na držák Hang-on umožňuje zamčení kola.

390 Kč

21%

488 Kč

21%

322 Kč

Dacia Duster - odklon výfuku potřebný pro
8201450954
589 Kč
21%
487 Kč
nosič kol na TZ
Používá se pro odklon koncovky výfuku pro možnost přidělání nosiče kol na tažné zařízení.
45 mm - kompatibilní pouze s benzinovými motory
Důležité: Není kompatibilní s modely Duster fáze 1, fáze 2 a Nový Duster, u kterých je koncovka výfuku už z výroby navařena na konstrukci vozidla.
Dacia Duster - odklon výfuku potřebný pro
8201450956
589 Kč
21%
487 Kč
nosič kol na TZ
Používá se pro odklon koncovky výfuku pro možnost přidělání nosiče kol na tažné zařízení.
50 mm - Kompatibilní pouze s naftovými motory.
Důležité: Není kompatibilní s modely Duster fáze 1, fáze 2 a Nový Duster, u kterých je koncovka výfuku už z výroby navařena na konstrukci vozidla.

7711419103

7711422443

8201450954

8201450956

Adaptér 7 pin - 13 pin
7711226911
Adaptér pro připojení 7 - pin konektoru na tažné zařízení s 13 - pin konektorem.

490 Kč

21%

405 Kč

7711226911

Adaptér 13 pin - 7 pin
7711226912
Adaptér pro připojení 13 - pin konektoru na tažné zařízení s 7 - pin konektorem.

390 Kč

21%

322 Kč

7711226912

RENAULT Česká republika a. s.
RENAULT ČR si vyhrazuje právo změnit údaje bez předchozího upozornění. Informace o aktuální nabídce získáte
v obchodní síti RENAULT.
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