
Renault MEGANE GrandCoupé
Originální příslušenství

Nový



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, usnadní vám život 
a jsou vám k službám.

Připravte se na 
neopakovatelný zážitek!
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Přizpůsobte si svůj vůz dle vlastní 
vůle a přání. Váš MEGANE 
GrandCoupé odhalí svou pravou tvář 
a vy získáte originální vůz dle vašeho 
stylu a chuti.

01 Rafinovaný 
design
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02

01 Kryty zpětných
zrcátek - chrom

Chromovaný detail zrcátek doladí styl 
vašeho vozidla Renault MEGANE 
GrandCoupé.

82 01 547 579

02 Kryt pro Hands-free kartu

Vyberte si originální design 
vaší Hands-free karty.
77 11 780 544 (sport)
77 11 780 545 (šedá)
77 11 780 549 (černá)

01

Exteriér
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01 Hliníkový disk 16" 
Silverline

Barva: stříbrná
Pneu:215/60 R16 - 205/55 R16

40 30 023 47R

02 Hliníkový disk 17’’
Celcium

Barva: černá,  diamantová. 
Pneu:225/55 R17 - 205/50 R17

40 30 029 61R

03 Hliníkový disk 18"
Grand Tour

Barva: šedá.
Pneu: 225/40R18

40 30 015 62R

Disky kol
Podtrhněte osobitost vašeho vozu s exkluzivní řadou originálních hliníkových disků Renault. 
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0201

01 Vnitřní osvětlené 
prahy předních dveří

Ochrana prahů se značkou Renault. Bílé 
podsvícení při otevření dveří. Dodáváno 
po 2 kusech, pro přední dveře. Možné 
zakoupit taky ve verzi bez osvětlení.

82 01 577 970

02 Sportovní pedály

Podtrhněte sportovní vzhled vašeho 
vozidla. Instalace pomocí klipu. Dostupné 
pro manuální i automatickou převodovku.
82 01 629 832 (automatická převodovka)
82 01 629 815 (manuální převodovka)

Interiér
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02 Komfort a 
ochrana

Nabídka na míru vytvořených 
ochranných a komfortních prvků 
s bezkonkurenční životností. Renault 
prvky pro ochranu a komfort jsou 
stejně estetické jako funkční a skvěle 
zapadnou do vašeho vozu. Cestování s 
vaším vozem Renault nebylo nikdy tak 
pohodlné a klidné.
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Okna

0302

Sluneční clony 
- kompletní balík

Velice odolné. Snadná montáž i demontáž. 
Zajišťují optimální ochranu proti UV záření. 
Dostupné pro všechna zadní a přední okna, 
kromě čelního skla.

82 01 680 104

Vzduchové deflektory 
- přední

Umožní komfortnější jízdu. Zabrání průvanu 
a vzduchovým turbulencím uvnitř vozu. 
Precizní design přímo pro váš MEGANE 
GrandCoupé. Odolají všem výkyvům počasí. 
Dodáváno po 2 kusech (pravý a levý).

82 01 547 573

01

Pohodlí na 
cestách
03 Věšák na opěrku hlavy

Věšák pro umístění na zadní stranu hlavové 
opěrky. Ve velmi kvalitním chromovaném 
provedení. Slouží pro jednoduché pověšení 
oblečení během cesty.

82 01 705 509

02

01
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01 Oboustranná vana 
zavazadlového prostoru

Perfektně pasuje do zavazadlového 
prostoru. Ideální na přepravu znečištěných 
předmětů. Praktická instalace i údržba. 
Snadné čištění. Oboustranná: textil / guma.

82 01 643 361

02 Sítě zavazadlového prostoru

Umožňují fixaci předmětů během jízdy. 
Přizpůsobitelné velikosti vozidla. Provedení 
horizontální nebo vertikální.
77 11 422 533 (horizontální)
77 11 227 502 (vertikální)

Organizace 
zavazadlového 
prostoru

02

01 01
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01 02

Koberce
Textilní koberce

Perfektní ochrana podlahy vozidla. Na míru 
střižené, jednoduché na instalaci i údržbu. 
Dodáváno po 4 kusech, přední i zadní.
82 01 614 869 (Premium)
82 01 654 204 (Komfort)

02 Gumové koberce

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

82 01 618 013

01
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Převážejte
více a lépe03
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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Tažná zařízení
Nosič jízdních kol 
na tažné zařízení

Nosič kol pro tažné zařízení. Jednoduše sklopný 
pro snadný přístup do zavazadlového prostoru. 
Dostupné pro 2 nebo 4 kola.

77 11 780 884 (2 kola)

Tažné zařízení
demontovatelné bez nářadí 
(RDSO)

K bezpečnému tažení nebo připevnění nosiče kola, 
přívěsu, lodě, karavanu a dalšího profesionálního 
vybavení. Plně kompatibilní s vozem Renault. 
Demontovatelné bez nářadí.

82 01 636 365

02

01

02

01

01
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Hliníkové střešní
tyče QuickFix

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

82 01 633 736

Nosič lyží

Umožňuje přepravu všech typů lyží nebo 
snowboardů na střešních tyčích.
77 11 420 778 (4 páry lyží / 2 snowboardy)
77 11 420 779 (6 párů lyží / 4 snowboardy)

03 Střešní box Urban Loader

Aerodynamický a elegantní. Možnost zvětšit 
nebo zmenšit objem od 300 do 500 litrů.
Barva: šedá

77 11 578 086 (300-500L)

04 Pevný střešní box

Rozšíří úložné prostory vašeho vozidla. Prostorný a 
praktický. Elegantní design, provedení v lesklé 
černé barvě. Dostupný ve třech velikostech.

77 11 575 524 (380L)
77 11 575 525 (480L)
77 11 575 526 (630L)

02

0403

Nosiče

01

01   

02
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Zažijte 
multimédia04
Užijte si více emocí na palubě s 
multimediálním řešením, se kterým 
se každá vaše cesta stane 
nezapomenutelným zážitkem.
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02 Držák telefonu

Držák telefonu je možné využít na
všechny mobilní telefony o velikosti 3,5
– 5,5“. Kuželovitý klip zajistí bezpečné
uchycení ve ventilační mřížce
automobilu a díky možnosti otáčení
držáku až o 360° si každý může zvolit
ideální natočení dle svých potřeb.
Výrobek je vyroben z kvalitního ABS
materiálu. Boky s protiskluzovou
úpravou nabízejí na dotek příjemné a
zároveň bezpečné uchycení telefonu.

Kompletní nabídku naleznete v ceníku 
držáků mobilních telefonů.

Mobilní telefon

01 Magnetický držák 
telefonu - otočný

Univerzální magnetický držák je
vyroben z vysoce kvalitního hliníku a
ABS. Silná magnetická přilnavost
umožnuje bez problému otáčení až o
360° a uživatel si tak může zvolit
ideální natočení svého mobilního
telefonu. Elastická konstrukce a pevné
uchycení klipu do ventilační mřížky
umožnuje výrobek využívat v jakékoliv
situaci. Tento výrobek je kompatibilní
s jakýmkoli mobilním telefonem.

Kompletní nabídku naleznete v ceníku 
držáků mobilních telefonů.

02 0301

03 Nabíječka

Stylová duální USB nabíječka je určena
pro nabíjení vašich zařízení, které se dají
nabíjet přes USB konektor. Dva USB
konektory umožní nabíjení dvou zařízení
současně, přičemž v jednom USB
konektoru je možné využít 2,1 A a ve
druhém 1 A. Celkové maximální zatížení
obou výstupů současně je 2,1 A.

Kompletní nabídku naleznete v ceníku 
držáků mobilních telefonů.
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03 Sada reproduktorů
Focal Music Premium 8.1

Soustava 8 reproduktorů a subwooferu. 
Celkový výkon 400W, vysoká kvalita zvuku. 
Zažijte maximální zážitek z poslechu 
hudby a užijte si cestování plné zábavy.

77 11 579 699

Audio

03
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Klid
v duši05
Cestujte s naprostým klidem. 
Odolné, jednoduché na použití a 
bezpečné za každých okolností, to 
je příslušenství Renault pro váš 
nový MEGANE GrandCoupé.
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01 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

04 Sněhové řetězy Grip

Speciálně testované pro Renault. Garantují 
maximální bezpečnost a přilnavost 
v extrémních podmínkách (sníh a led). 
Rychlá a intuitivní instalace. 
Sada obsahuje 2 sněhové řetězy.

77 11 780 254 (R15-16-17-18)

05 Sněhové návleky

Velmi jednoduché na manipulaci, intuitivní 
montáž. Garantují bezpečnost jízdy při 
mírných sněhových podmínkách. 
Sada obsahuje 2 sněhové návleky.

77 11 578 651 (R15)
77 11 578 650 (R16)

01

04

05

Bezpečnost dětí

Sněhové řetězy 
a návleky

Bezpečnost 
a signalizace
02Autolékárnička

Autolékárnička složením odpovídající 
aktuální vyhlášce. Povinná výbava vozidla. 
77 11 596 323

03Sada povinné výbavy
Sada obsahuje: autolékárničku, 
výstražný trojúhelník, pracovní 
rukavice, výstražnou vestu. 
77 11 572 497

02

03





Balíky
příslušenství06
Buďte chytří. Využijte 20 % 
cenového zvýhodnění v rámci akční 
nabídky balíků příslušenství. Sestavili 
jsme je tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly vašim potřebám.
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Složení balíku: 
osvětlené prahy předních dveří Renault (2 
ks), střešní tyče QuickFix, gumové koberce.

Balíky příslušenství
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Složení balíku: 
Shark anténa šedá nebo černá, textilní 
koberce Premium, osvětlené prahy 
předních dveří Renault (2 ks).

03

Složení balíku: 
Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí 
včetně kabeláže, gumové koberce.
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Kompletní seznam příslušenství

DESIGN

Exteriér

8201547579 Kryty zpětných zrcátek – chrom Strana 6

7711780544 Kryt pro Hands-free kartu – vzhled sport Strana 6

7711780545 Kryt pro Hands-free kartu - šedý Strana 6

7711780549 Kryt pro Hands-free kartu – černý Strana 6

Disky kol

403002347R Hliníkový disk 16” Silverline – stříbrný - 215/60 R16 - 205/55 R16 Strana 7

8201549239 Hliníkový disk16" Silverline – černý, diamantový-205/55 R16 91 V a 205/50 R16 91 H -

8201549242 Hliníkový disk 17" Exception – tmavě šedý - 225/55 R17 a 205/50 R17 93 V -

403002961R Hliníkový disk 17” Celcium – černý, diamantový - 225/55 R17 - 205/50 R17 Strana 7

403006336R Hliníkový disk 18" Grand Tour – šedý - 225/40 R18 Strana 7

Interiér

8201577970 Osvětlené prahy předních dveří – 2 ks Strana 8

8201577972 Prahy předních dveří – 2 ks -

8201629815 Sportovní pedály – manuální převodovka – 3 ks Strana 8

8201629832 Sportovní pedály – automatická převodovka – 2 ks Strana 8

KOMFORT A OCHRANA

Okna 

8201680104 Sluneční clony – kompletní balík Strana 12

8201680102 Sluneční clony – zadní boční okna -

8201547573 Vzduchové deflektory – přední Strana 12

Pohodlí na cestách

8201705509 Věšák na opěrku hlavy Strana 12

8201375535 Kuřácký paket (popelník + zapalovač) -

Organizace zavazadlového prostoru

8201643361 Oboustranná vana zavazadlového prostoru Strana 13

7711422533 Sítě zavazadlového prostoru – horizontální Strana 13

7711227502 Sítě zavazadlového prostoru – vertikální Strana 13

Koberce

8201614869 Textilní koberce Premium Strana 14

8201654204 Textilní koberce Komfort Strana 14

8201618013 Gumové koberce Strana 14

Ochrana karosérie

8201642585 Univerzální zástěrky – přední a zadní -

8201212479 Zástěrky -

PŘEPRAVA

Tažná zařízení

7711577326 Nosič jízdních kol Express Hang-on – na tažné zařízení - 2 kola -

7711577327 Nosič jízdních kol Express Hang-on – na tažné zařízení - 3 kola -

7711577328 Nosič jízdních kol Express Hang-on – na tažné zařízení - 4 kola -

7711780884 Nosič jízdních kol Coach – na tažné zařízení - 2 kola Strana 18

7711780885 Nosič jízdních kol Coach – na tažné zařízení - 3 kola -

7711780886 Nosič jízdních kol Coach – na tažné zařízení – rozšíření pro 3+1 kolo -

8201595967 Kabeláž k tažnému zařízení - 7 pin -

8201636365 Tažné zařízení RDSO Strana 18

Nosiče

8201633736 Hliníkové střešní tyče QuickFix – podélné, na střechu Strana 19

7711420778 Nosič lyží – 4 páry lyží / 2 snowboardy Strana 19

7711420779 Nosič lyží – 6 párů lyží / 4 snowboardy Strana 19

7711420780 Nosič lyží – posuvný – 6 párů lyží / 4 snowboardy -

7711578086 Nastavitelný střešní box Urban Loader 300-500 L – šedý Strana 19

7711575524 Pevný střešní box - 380 L – lesklý černý Strana 19

7711575525 Pevný střešní box  - 480 L – lesklý černý Strana 19

7711575526 Pevný střešní box  - 630 L – lesklý černý Strana 19

7711577325 Nosič jízdních kol Proride 80 – na střešní tyče - 1 kolo -
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MULTIMÉDIA

Audio

7711579699 Sada reproduktorů Focal Music Premium 8.1 (2 výškové,2 přední, 4 zadní, 1 subwoofer) Strana 23

7711578133 Sada reproduktorů Focal Music Premium 6.1 (2 výškové,2 přední, 2 zadní, 1 subwoofer) Strana 23

7711578132 Sada reproduktorů Focal Music Live 4.0 (2 výškové,2 přední nebo zadní) Strana 23

7711575880 Sada reproduktorů Focal Music Drive 2.0 (2 přední nebo zadní) -

BEZPEČNOST

Bezpečnost a signalizace

7711596323 Autolékárnička Strana 26

7711572497 Povinná výbava Strana 26

Bezpečnost dětí

7711427434 Dětská sedačka Babysafe Plus - kategorie 0+ -

7711427427 Základna Isofix pro dětskou sedačku -

7711423381 Dětská sedačka Duoplus Isofix - kategorie 1 Strana 27

7711423382 Dětská sedačka Kidplus - kategorie2-3 -

7711422951 Dětská sedačka Isofix Kidfix - kategorie 2-3 -

Sněhové řetězy a návleky

7711780254 Sněhové řetězy Premium Grip - velikost 60 - R15", R16", R17" & R18" Strana 27

7711578469 Sněhové řetězy Standard - 9 mm - velikost 80 - R15” -

7711578470 Sněhové řetězy Standard - 9 mm - velikost 90 - R16" -

7711578651 Sněhové návleky - velikost 54 - R15" Strana 27

7711578650 Sněhové návleky - velikost 53 - R16" Strana 27

Asistenti řízení

8201537455 Parkovací senzory – zadní -

8201537464 Parkovací senzory – přední -







Objevte více na
Renault.cz

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.
Nový Renault MEGANE Sedan GrandCoupé – Březen 2017– 114085 -́ realizace:


