
аксесоари

RENAULT
AUSTRAL

НОВИЯТ SUV

E-Tech hybrid



Новият SUV Renault Austral има свой собствен стил. Като избирате 
аксесоари от Renault, можете да направите колата си уникална, 
така че тя да отразява вашата самоличност и стремеж, и която се 
адаптира към вашите приключения.

затвърди 
своя стил





атлетичен
дизайн

1. степенки
(77 11 949 751)

2. капаци на външните огледала с карбонов ефект 
(96 3H 189 37R) 

3. капаци на външните огледала със златен акцент
(96 3H 102 65R) 

4. светлосиви капаци на външните огледала 
(96 3H 184 88R) 

5. сатенено сиви капаци на външните огледала
(96 3H 134 96R) 

6. светло сив пакет за персонализиране на 
екстериора
(77 11 948 824) 
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външен дизайн



Подобрете още повече масивния  външен вид на новия SUV Renault 
Austral като го оборудвате с премиум странични степенки. Те също 
така осигуряват лесен достъп до други аксесоари на покрива и 
защитават каросерията от леки удари. За цветен нюанс, добавете 
към външните огледала на вратите капаци с карбонов ефект, 
златни акценти, светлосиви или сатенено сив цвят.
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персонализиран 
стил

1. пакет за персонализиране на екстериора 
с карбонов ефект
(77 11 948 181) 

2. светлосив пакет за персонализиране на 
екстериора
(77 11 948 824) 

3. пакет за персонализиране на екстериора 
в сатенено сиво
(77 11 948 821)

4. пакет за персонализиране на екстериора 
със златни акценти
(77 11 948 823)

дизайн - пакети за персонализиране
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Персонализирайте екстериора на вашия автомобил с цветни 
пакети, които се отнасят за няколко детайла* в предната част, 
в долната част на задната  броня и капаците на огледалата. 
Изберете от четирите версии с отличителен характер: спортен 
карбонов ефект, елегантни златни акценти, изискано светло сиво 
или смелото сатенено сиво.

*в зависимост от версията.
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1. 20" алуминиева джанта daytona с 
диамантен ефект 
(40 30 014 93R) 

2. 18” алуминиева джанта altao с 
диамантен ефект
(40 30 075 67R) 

3. 17" алуминиева джанта maha 
(40 30 092 57R) 

4. 19"алуминиева джанта komah с 
диамантен ефект
(40 30 048 62R) 

5. секретни болтове против кражба и 20" 
алуминиева джанта effie с диамантен 
ефект
(82 01 724 183) (40 30 042 61R)

дизайн - джанти

графични 
джанти

Покажете стил с гамата от нови джанти за Renault Austral SUV. 
Добавете спортна нотка с 18" altao, 19" komah, 20" effie или 
daytona диамантен ефект. Подсигурете тези джанти с дискретни и 
ефективни системи против кражба на колелата.
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отличителен 
интериор

1. премиум текстилни стелки и Renault 
светещи прагови лайстни на вратите
(82 01 737 218 / 82 01 737 225)

2. текстилни стелки Esprit Alpine
(82 01 737 220 / 82 01 737 227)

3. спортни капаци на педалите за 
автоматична скоростна кутия
(46 53 187 79R)
предлага се и за ръчни скоростни кутии
(46 53 128 41R)

4. комплект за пушачи
(82 01 375 535)

вътрешен дизайн
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Добавете нотка изисканост с интериорните ни аксесоари. 
Светещите прагови лайстни на вратите ви приветстват 
с елегантност, а висококачествените ни стелки допълват 
вътрешното оформление, като същевременно защитават пода на 
автомобила, а алуминиевите педали добавят спортен дух.
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Изживейте нови приключения с новото Renault Austral SUV 
като излезете от утъпкания път, без да жертвате комфорта си. 
Благодарение на специално изработените аксесоари, вие можете 
да се насладите на пътуването без значение къде.

оборудвани за 
удобство на 
разстояние



лесно 
транспортиране

1. Quickfix алуминиеви напречни релси 
за покрива, които се монтират върху 
надлъжните релси
(73 82 081 02R)
Quickfix алуминиеви напречни релси за 
директен монтаж върху покрива
(73 82 027 36R)

 Багажник за велосипед Thule expert 1 - 
велосипед
(77 11 780 147) 

2. Багажник за ски Thule snowpack за 6 
чифта ски 
(77 11 940 001)

3. 480-литрова багажна кутия за покрива 
Renault nouvelR
(77 11 948 972)

транспорт – покривни релси
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Натоварете сигурно своите велосипеди или ски на покрива с Quickfix 
покривни релси и гамата ни от транспортни принадлежности. Ще 
пътувате  със семейството или приятели? Допълнителният багаж 
може да се съхранява в новата, сигурна и заключваща се покривна 
кутия Renault nouvelR с капацитет от 380 литра, 480 литра или 630 
литра.
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множество 
тегличи

1. комплект електрически прибиращ се 
теглич
(77 11 948 078) 

2. комплект теглич „лебедова шия“
(77 11 948 080)

3. комплект теглич, демонтируем без 
инструменти
(77 11 948 079)

4. Easyfold багажник за 3 велосипеда с 
монтаж на теглича
(77 11 946 559)

транспорт - теглене
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Транспортирайте лесно ремарке или багажник за велосипеди в 
задната част на вашия автомобил благодарение на нашата гама 
от тегличи. Открийте 100% електрическия прибиращ се теглич, 
който е напълно автоматизиран с натискането просто на един 
бутон. Чрез същата операция топката се прибира за секунди, 
без инструменти или усилия, запазвайки дизайна на вашия 
автомобил. Модели от типа „лебедова шия“ и тези, които се свалят 
без инструменти, допълват гамата от тегличи за новия Renault 
Austral SUV.
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1. задна масичка върху многофункционална 
система 
(77 11 785 947) (77 11 785 944)

2. закачалка върху мултифункционална 
система
(77 11 785 946) (77 11 785 944) 

3. безжично зарядно за смартфон* 
(28 3D 886 32R)

4. хладилна кутия
(77 11 431 405) 

5. детско столче Kidfix XP група 2-3
(77 11 940 745)

комфорт - живот на борда

организиран 
интериор

Ако искате да съхранявате вещите в ред и да ги държите наблизо 
под ръка, поглезете се с многофункционалната система за монтаж 
към  подглавниците. Пътниците отзад могат да поставят вещите 
си на масичката или да закачат чанта на куката. След като 
пристигнете до избраната дестинация, облечете своето яке, което 
се запазило неизмачкано благодарение на закачалката за дрехи, 
прикрепена към облегалката на седалката. И накрая, изберете 
зарядното устройство за смартфон без кабел или контакт, и 
дръжте вашия смартфон зареден по време на вашите пътувания.
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1. easyflex модулна защита на багажника 
(82 01 740 649) 

2. корито за багажник и прагова лайстна на 
багажника от неръждаема стомана
(82 01 740 406) (84 9P 563 99R)

3. Renault комфортни стелки и прагови 
лайстни за вратите
(82 01 737 216 / 82 01 737 223)

4. Renault гумени стелки и прагови лайстни 
за вратите
(82 01 740 402 / 82 01 744 279)

защита

защитено 
пътническо 
отделение

За да защитите интериора и багажника, изберете специално 
изработени предпазни аксесоари: комфортни стелки, гумени 
стелки с повдигнати ръбове и корито за багажник, които ви 
позволяват да изживеете спокойно приключението си без да се 
притеснявате от замърсяване поради дъжд или кал. За допълнителна 
гъвкавост, изберете easyflex защитата за багажник: неплъзгаща 
се и водоустойчива, разгъва се, за да покрие цялото товарно 
пространство, независимо от конфигурацията му. И накрая, праговата 
лайстна на багажника предпазва вашата каросерия от драскотини 
при товарене на багаж.
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1. преградна решетка 
(79 2B 992 66R) 

2. периметрична и обемна аларма със 
сигнализация против повдигане
(82 01 736 726)

3. видеорегистратор nextbase 322 GW
(77 11 945 184)

4. вериги за сняг за първокласно сцепление
(77 11 780 260 / 77 11 780 263)

безопасност

подсигурете 
своя 
автомобил

Паркирайте своя нов Renault Austral SUV с пълно спокойствие на 
духа като го оборудвате с аларма, която открива опити за отваряне, 
за проникване или за преместване. Отвътре, отделете зоната на 
багажника разделителната решетка по размер за вашите пътувания 
с кучето. Ако трябва да шофирате на заснежени пътища, носете 
вериги със себе си; висококачествените ни вериги за сняг са 
лесни за инсталиране благодарение на интуитивния им монтаж. 
Компактният и елегантен видеорегистратор за автомобила ви 
заснема и записва вашите пътувания.
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Списък с каталожни номера
techno Esprit Alpine пакет двигатели

дизайн
екстериор
77 11 948 822 пакет за персонализиране на екстериора с карбонов ефект - • •
77 11 948 824 светлосив пакет за персонализиране на екстериора - • •
77 11 948 821 пакет за персонализиране на екстериора в сатенено сиво - • •
77 11 948 823 пакет за персонализиране на екстериора със златни акценти - - •
77 11 948 181 пакет за персонализиране на екстериора с карбонов ефект • - •
77 11 948 183 светло сив пакет за персонализиране на екстериора • - •
77 11 948 180 пакет за персонализиране на екстериора в сатенено сиво • - •
77 11 948 182 пакет за персонализиране на екстериора със златни акценти • - •
96 3H 189 37R капаци за външните огледала на вратите с карбонов ефект • • •
96 3H 102 65R светлосиви капаци за външните огледала на вратите • • •
96 3H 134 96R сатенено сиви капаци за външните огледала на вратите • • •
96 3H 184 88R капаци за външните огледала на вратите със златни акценти • - •
77 11 949 751 комплект странични степенки • • •
интериор
82 01 731 140 Renault светещи прагови лайстни • - •
82 01 733 101 Renault прагови лайстни • - •
46 53 128 41R алуминиеви спортни капачета на педалите за ръчна скоростна кутия • - •
46 53 187 79R алуминиеви спортни капачета на педалите за автоматична скоростна кутия • - •
джанти
40 30 014 93R 20" алуминиеви джанти daytona с диамантен ефект o(0) • •
40 30 042 61R 20" effie алуминиеви джанти с диамантен ефект - - •
40 30 048 62R 19" komah алуминиеви джанти с диамантен ефект • - •
40 30 075 67R 18" altao алуминиеви джанти с диамантен ефект • - •
40 30 092 57R 17" maha алуминиеви джанти - - •
40 31 535 00R лъскаво черна централна капачка от полиран алуминий с новото лого на Renault • • •
40 31 589 35R ледено черна централна капачка от полиран алуминий с новото лого на Renault. • • •
82 01 724 183 система против кражба за алуминиеви джанти - комплект от 4 болта • • •
82 01 724 186 черна Thatcham система против кражба за алуминиеви джанти - комплект от 4 болта • • •
82 01 701 184 Alpine капачки за вентили • • •

комфорт и защита
стелки
82 01 737 216 комфортни текстилни стелки • • o(1)

82 01 737 218 премиум текстилни стелки • • o(1)

82 01 737 220 Alpine текстилни стелки • • o(1)

82 01 737 223 комфортни текстилни стелки (за автомобили с E-TECH hybrid двигатели) • • o(2)

82 01 737 225 премиум текстилни стелки (за автомобили с E-TECH hybrid двигатели) • • o(2)

82 01 737 227 Alpine текстилни стелки (за автомобили с E-TECH hybrid двигатели) • • o(2)

82 01 740 402 гумени стелки • • o(1)

82 01 740 403 гумени стелки (за автомобили с E-TECH hybrid двигатели) • • o(2)

опит на борда
77 11 431 405 хладилна кутия • • •
77 11 940 517 огледало за обратно виждане за децата на задната седалка • • •
82 01 375 535 комплект за пушачи • • •
77 11 785 944 многофункционална основа за захващане към подглавника • • •
77 11 785 946 закачалка на подглавника за многофункционална основа • • •
77 11 785 947 задна масичка за мултифункционалната система • • •
77 11 785 945 кука за подглавника за мултифункционална основа държач • • •
аксесоари за багажника
82 01 740 406 корито за багажник • • •
82 01 740 649 easyflex модулна защита на багажника • • o(3)

77 11 422 533 хоризонтална мрежа за съхранение на вещи в багажника • • •
77 11 227 502 вертикална мрежа за съхранение на вещи в багажника • • •
84 9P 563 99R прагова лайстна на багажника • • •
79 2B 992 66R преградна решетка • • •
стъкла
77 11 948 086 сенници - пълен пакет • • •
77 11 948 087 сенници - пакет от сенници за задни странични стъкла • • •
77 11 948 085 предни въздушни дефлектори • • •
защита на каросерията
82 01 212 479 универсални калобрани, комплект от 2 броя • • •
63 8C 621 46R стилни калобрани - предни • • •
63 8C 644 27R стилни калобрани – задни • • •



techno Esprit Alpine pack engines
комфорт и защита (продължение)
бизнес клиенти
74 9L 031 73R пакет за преобразуване на товарното пространство • • •
79 2B 906 02R разделителна решетка за товарен автомобил • • •
84 9P 924 22R покривало за багажника за товарен автомобил • • •

транспорт
тегличи
77 11 948 078 комплект електрически прибиращ се теглич – 13 пина • • •
77 11 948 079 комплект теглич, демонтируем без инструменти – 13 пина • • •
77 11 948 080 комплект теглич „лебедова шия“- 13 пина • • •
77 11 226 912 адаптер 13/7 пина • • •
Багажник на покрива
73 82 027 36R quickfix алуминиеви покривни релси – за директен монтаж на покрива -

73 82 081 02R quickfix алуминиеви покривни релси - за монтаж върху надлъжните релси o(4)

77 11 940 000 багажник за ски Thule snowpack 4 комплекта ски • • •
77 11 940 001 багажник за ски Thule snowpack 6 комплекта ски • • •
77 11 947 762 euroride багажник за колелета за 2 велосипеда – монтаж на теглич – 13 пина • • •
77 11 430 092 euroride багажник за колелета за 3 велосипеда – монтаж на теглич – 13 пина • • •
77 11 577 326 express багажник за колелета за 2 велосипеда – монтаж на теглич • • •
77 11 577 327 express багажник за колелета за 3 велосипеда – монтаж на теглич • • •
77 11 577 328 express багажник за колелета за 4 велосипеда – монтаж на теглич • • •
77 11 780 884 coach багажник за два велосипеда – монтаж на теглич – 13 пина • • •
77 11 780 885 coach багажник за три велосипеда – монтаж на теглич – 13 пина • • •
77 11 780 886 coach  багажник за велосипед – удължител за 3+1 велосипеда • • •
77 11 577 333 еuropower 915 електрически багажник за велосипеди – 2-велосипеда – монтаж на теглич – 13 пина • • •
77 11 946 559 easyfold багажник за 3 велосипеда – монтаж на теглич – 13 пина • • •
77 11 780 147 expert багажник за 1 велосипед за монтаж на покривни релси • • •
77 11 578 086 urban loader модулна покривна кутия • • •
77 11 948 971 380-литрова багажна кутия Renault с новото лого на Renault • • •
77 11 948 972 480- литрова багажна кутия Renault с новото лого на Renault • • •
77 11 948 973 630- литрова багажна кутия Renault с новото лого на Renault • • •

мултимедия
телефон
77 11 784 774 магнитна стойка за смартфон – за монтаж на вентилационен отвор • • •
77 11 940 323 безжично зарядно устройство за смартфон – за монтаж на вентилационен отвор • • •
28 3D 886 32R безжично зарядно устройство за смартфон • - o(5)

сигурност
аварийна ситуация и сигнализация
77 11 943 172 1 кг пожарогасител - Европа • • •
96 68 000 64R основа за пожарогасител • • •
защита срещу кражба и наблюдение
77 11 945 184 nextbase 322 GW видеорегистратор с 32GB SD карта • • •
82 01 736 726 периметрична и обемна аларма с устройство против повдигане • • •
77 11 782 488 система против кражба - OBD порт защита • • •
безопасност за деца
77 11 940 741 основа за детска седалка Baby-Safe i-Size • • •
77 11 940 742 Baby-Safe i-Size детска седалка • • •
77 11 940 744 детска седалка Trifix i-Size • • •
77 11 940 745 детска седалка Kidfix XP • • •
77 11 940 743 детска седалка Dualfix i-Size • • •
вериги за сняг
77 11 578 474 стандартни вериги за сняг polaire® - 9 mm - 130 - R17, R18, R19 • - •
77 11 780 260 премиум вериги за сняг - 130 - R17, R18 и R20 • • •
77 11 780 263 премиум вериги за сняг - 120 - R19 - - •
77 11 940 856 вериги за сняг polaire® със стоманени елементи - 130 - R17 & R18 • - •
77 11 940 854 вериги за сняг polaire® със стоманени елементи - 120 - R19 - - •
77 11 943 640 чорапи polaire® със стоманени елементи - 136 - R17 & R18 • - •
77 11 943 639 чорапи polaire® със стоманени елементи - 122 - R19 - - •
-: несъвместими; • : съвместими; o: съвместими при дадени условия. (0) изключително за пакета Esprit Alpine. (1) съвместим с усъвършенствани меки хибридни и E-Tech двигатели.
 (3) съвместим с под на багажника във висока позиция. (4) съвместим, ако клиентът е избрал опцията за надлъжни релси. (5) съвместим само с ръчна скоростна кутия.







renault.com

Бяха взети всички предпазни мерки, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е точно и актуално към момента на 
отпечатването. Този документ е създаден с помощта на предпроизводствени модели и прототипи. В съответствие със своята политика 
за непрекъснато подобряване на продуктите, Renault си запазва правото да променя спецификациите, автомобилите и аксесоарите, 
описани и представени тук по всяко време. Всички подобни модификации се съобщават до дилърите на Renault възможно най-бързо. 
В зависимост от страната на продажба версиите може да се различават и част от оборудването може да не е налично (стандартно, 
опционално или като аксесоар). Моля, свържете се с най-близкия дилър за най-нова информация. Поради технически причини на 
отпечатването, цветовете, представени в този документ може леко да се различават от тези на действителния цвят боя или на 
вътрешната облицовка. Всички права запазени. Възпроизвеждането във всеки формат и по какъвто и да е начин, на цялата или 
на част от тази публикация, е забранено без предварително писмено разрешение от Renault.

Publicis – кредити за снимк: –  x x x x x x x x x x x  – 
August 2022. Renault s.a.s., société par actions simplifiée (френско акционерно дружество) с акционерен капитал 533 941 113,00 
евро и седалище на адрес 122-122 bis avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt cedex, търговски и фирмен регистър 
в Nanterre B 780 129 987/тел.: 0806 00 20 20.


