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Tartozék kínálat



Külső és belső megjelenés 04

Fedezze fel az 

Új MEGANE-t

A teljesen Új MEGANE tökéletes kombinációja

az eleganciának és modernitásnak. Tegye

egyedivé autóját kívülről és belülről széles

tartozékkínálatunk segítségével!
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Egy csipet 
elegancia

1. Króm csomagtér díszléc

(77 11 940 773) - Berline

Cápauszony antenna - Fekete

(82 01 731020)

2. Krómozott tükörburkolatok

(82 01 547579)

3. Sport pedál szett

(82 01 629 815) Kézi váltó

(82 01 629 832) Automata váltó

4. Világító első küszöbvédő  

(82 01 577970)

Nem csak Önt varázsolta el az Új MEGANE

kiegyensúlyozott kinézete. Engedjen a csábításnak

és tegye még különlegesebbé autóját! Válassza a

króm csomagtér díszlécet és a színben hozzá illő

krómozott tükörburkolatokat vagy a cápauszony

antennát fényes fekete színben a még egyedibb

külsőért. Adjon sportos belsőt autójának Sport

pedál szettel, valamint a 17” Exception Dark

Anthracite kerekekkel és Cappuccino barna

felniközepekkel. A világító küszöbvédő már csak

ráadás, hogy minden utat stílusosan kezdjen!

Külső és belső megjelenés
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Amikor a tartozék 

létfontosságúvá válik

Az Új MEGANE nem csak elegáns, de praktikus is.

A tetőrudaknak és a vonóhorognak köszönhetően

Önnek nem kell többé azon gondolkodnia, mit

hagyjon otthon. Hozza ki a legtöbbet Új MEGANE

autójából!





1.

8



2.

3.

Adjon teret 
hobbijainak

1. Merevfalú tetőbox - 480l  

(77 11 785586)

2. Alumínium tetőrudak 

(82 01 580 005) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

3. Kerékpártartó

(77 11 780 147)

4. Síléctartó

(77 11 420780)

Szereti a téli sportokat? Mit szólna egy

hétvégéhez a hegyekben? Vigye magával

síléceit és kerékpárjait teljes biztonságban!

Síléctartóink és kerékpártartóink könnyen

felszerelhetőek az alumínium tetőrudakra,

szabadon hagyva a csomagteret és a

vonóhorgot. Még több helyre van szüksége?

Válasszon Tetőbox kínálatunkból, melyek

biztonságosak és egyszerű a felhelyezésük.

Vonzó, praktikus és még zárható is, hogy

Önnek ne kelljen csomagjai miatt aggódnia.

Szállítás
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Szélesítse látókörét

1. Visszahúzható vonóhorog

(77 11 944 288) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

2. Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog    

(77 11 944 290) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

3. Hattyú nyakas vonóhorog

(77 11 944 293) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

4. Kerékpártartó – 2 kerékpár        

(77 11 780884)

Éljen a lehetőséggel, és válasszon vonóhorog

kínálatunkból: hattyú nyakas, szerszám nélkül

leszerelhető vagy visszahúzható. A visszahúzható

vonóhorognak köszönhetően megőrizheti az Új

MEGANE elegáns kinézetét, hiszen amikor nem

használja, elrejtheti a csomagtartó alá. A vonóhorog

nagyon hasznos, mivel szállíthatja bármelyik

vonóhorogra szerelhető kerékpár hordozónkat és

dönthető funkciójának köszönhetően bármikor

hozzáférhet csomagtartójához.

Szállítás
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Mindig készen az 
utazásra

1. EasyFlex kihajtható csomagtér védelem 

(82 01 627 987) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

2. Prémium textilszőnyeg szett    

(82 01 654 203) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

3. Gumiszőnyeg szett

(82 01 618 018) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

4. Rozsdamentes acél csomagtérküszöb és gumi 

csomagtértálca

(82 01 729 932)/(82 01 627 985) - Grandtour

Berline verzión is elérhető

Történjen bármi, csomagjai biztonságban lesznek

az EasyFlex kihajtható csomagtérvédelemnek

köszönhetően. Többfunkciós, csúszásgátló és

vízálló. Tökéletesen illeszkedik az ülések

vonalához és befedi az egész csomagteret. Vizes

vagy koszos csomagok szállítására nincs jobb

megoldás, mint a rugalmas, vízálló és könnyen

tisztítható, magasított szélű csomagtértálca. Ne

feledkezzen meg szőnyeg kínálatunkról sem!

Választhat textil, vagy gumiszőnyeg szettjeink

közül, így őrizve meg az Új MEGANE állapotát.

Védelem
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A kényelem tetőfoka

1. Fejtámlára szerelhető vállfa

(77 11 785 946) + Tertóelem

Multifunkciós eszköz tartóeleme

(77 11 785 944) + Tartóelem

2. Tablet tartó

(77 11 783364)

3. Lehajtható asztalka

(77 11 785 947) + Tartóelem

4. Indukciós telefon töltő

(28 3D 828 96R)

Kapcsolódjon ki egy utazással, amelyet most

még élvezhetőbbé tehet nagy választékú

Renault tartozékainkkal. Egy gyors ebéd a

lehajtható asztalkán, és már indulhat is tovább.

Az indukciós töltőnek köszönhetően pedig nem

kell aggódnia, hiszen egész úton töltheti

telefonját. Válassza a ülés hátuljára szerelhető

tablet tartót, hogy utasai ne unatkozzanak. Ha

pedig elérte úticélját, a fejtámlára szerelhető

vállfáról leveheti gyűrődésmentes kabátját.

Élet a fedélzeten
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4.3.

Védelmi ösztön

2. Karosszériavédő fólia – Teljes szett

(77 11 945 444) – Grandtour

Berline verzión is elérhető

2. Elválasztó rács

(82 01 612 808) – Grandtour

Berline verzión is elérhető

3. Riasztó                                

(82 01 725225)

4. Premium hólánc                         

(77 11 780254)

Az Új MEGANE bárhova elkíséri Önt mindennapi

életében. Menjen biztosra és vigyázzon autójára,

hogy megtartsa újkori fényét! Nézze meg átlátszó

védőfólia kínálatunkat a lökhárítókra,

ajtóütközőkre, ajtóküszöbökre és a

csomagtérküszöbre. Nyugodt szívvel útnak

indulhat, mivel az elválasztó rácsnak - ami

elválasztja az utasteret a csomagtértől –

köszönhetően házi kedvence mindig

biztonságban lesz. Szerelje fel Új MEGANE

modelljét riasztóval, ami jelez, ha valaki

megpróbálja feltörni vagy elmozdítani autóját.

Téli vezetéshez ne feledkezzen meg hólánc

kínálatukról, hogy szélsőséges körülmények

között (hó és jég) is biztosítsa az autó tapadását.

Biztonság
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R.S. & R.S.Trophy 20

A vezetés élmény

Az R.S. felniközéptől, az alumínium kerekeken

keresztül, egészen a Renault Sport dísztárcsákig.

Ezeknek az apró, de feltűnő részleteknek

köszönhetően minden perc, amit az Új MEGANE R.S

utasterében tölt feledhetetlen lesz!



3.

1. 2.

4.

Maximális 
teljesítmény

1. 19” Interlagos R.S. gyémántfényű fekete 

alumínium kerék

(40 30 069 58R)

2. 19” Interlagos R.S. fekete alumínium kerék

(40 30 09130R)

3. 19” Jerez Triple Tone gyémántfényű fekete 

alumínium kerék R.S. Trophy vörös betéttel

(40 30 099 75R)

4. 19” Fuji LightR.S. Trophy gyémántfényű fekete 

alumínium kerék

(40 30 004 75R) – Pirosban is elérhető

Válassza a legjobbat Új MEGANE R.S. modelljének!

Nézze meg exkluzív Renault Sport alufelni

kínálatunkat egy gyönyörű és egyben tekintélyt

parancsoló külsőért. Ne feledkezzen meg egyedi

felniközepeinkről fekete, gyémántfény fekete,

valamint gyémántfény fekete és vörös változatokban.

A jobb teljesítmény érdekében válassza a 19” Fuji

Light R.S. alufelninket, amely kialakításának

köszönhetően javítja a fékteljesítményt, a hűtést és

javítja az autó stabilitását!

R.S. és R.S.Trophy

20



3.
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1. R.S. Szelepsapkák

(82 01 711 806)

2. R.S. Premium textilszőnyeg szett

(82 01 681 612) - Berline

Grandtour verzión is elérhető

3. R.S. Autótakaró ponyva

(77 11 785078)

Az ördög a részletekben rejlik! Ezért ajánljuk

sportos kinézetű szelepsapkáinkat, valamint

Textil szőnyeg készlet Renault Sport felirattal.

Ha pedig épp nem vezet, válassza az Új

MEGANE R.S. modellhez kapható autótakaró

ponyvát, mely megvédi az Ön autóját a

karcoktól és a szennyeződésektől.
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Extend the Renault MEGANE experience  
at www.renault.country

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára való tekintettel a Renault

Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a

RENAULT márkakereskedéseknek. A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely RENAULT márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott

színek kissé eltérhetnek a tartozékok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének –

bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. 2020.12.

renault.comKépeket készítették:

http://www.renault.country/

