Więcej pasjonujących informacji o akcesoriach
do Nowego Renault Megane, Megane Grandtour i Megane GrandCoupé
znajdziesz na: renault.pl

Renault Megane, Megane Grandtour,
Megane GrandCoupé
Akcesoria

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego
ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy
RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne
(w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na
rynku polskim. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych.
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Przygotuj się na intensywne
doznania.
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01
Rasowy design
Dowolnie zmieniaj wygląd swojego
Nowego Renault Megane, aby
zyskać na elegancji i oryginalności.
Twój samochód ujawni Twoją
prawdziwą osobowość. Spraw,
aby Twoje Renault było pojazdem
wyjątkowym, który odzwierciedli
Twój styl.
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Wygląd zewnętrzny

Felgi aluminiowe

01 Antena w kształcie płetwy rekina

Wyraź swoją osobowość dzięki ekskluzywnym felgom Renault.
Dla wymagających – nadają odpowiedni wygląd i zapewniają bezpieczeństwo tym, którzy nie uznają kompromisów

Sportowy dodatek o ciekawym wyglądzie
– konstrukcja niezwykle stylowej anteny harmonijnie
integruje się z dachem Twojego Renault Megane.
Dwa kolory do wyboru: szary platynowy i czarny
étoilé. Niekompatybilna z technologią Digital Audio
Broadcasting (DAB).
82 01 684 054 (antena w kolorze czarnym)

02 Osłona na kartę „hands free”
Renault

01

01 Felga 16” Silverline
czarna diamentowa

Nadaj niepowtarzalny wygląd swojej karcie
i ciesz się w pełni doświadczeniem z jazdy
Renault Megane!
77 11 780 544 (wygląd sportowy)
77 11 780 545 (szary platynowy)
77 11 780 549 (czarny étoile)

Dostępna również w kolorze srebrnoszarym.
Opona : 215/60 R16 - 205/55 R16
82 01 549 239 (czarna)
40 30 023 47R (srebrnoszara)

02 Felga 17” Celcium
czarna diamentowa
Opona: 225/55 R17 - 205/50 R17.
40 30 029 61R

03 Felga18” Grand Tour
czarna diamentowa
Opona: 225/40 R18.
40 30 063 36R

02
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Wygląd wnętrza

01 N
 akładki na pedały
Uwydatnij sportowy charakter kabiny swojego
Renault, jednocześnie nadając jej oryginalny
wygląd. Zestaw zaciskowych nakładek na pedały.
Dostępne dla samochodów zarówno z ręczną,
jak i z automatyczną skrzynią biegów.
82 01 629 832 (automatyczna skrzynia biegów)
82 01 629 815 (ręczna skrzynia biegów)
01

02 P
 odświetlane nakładki
progowe – przód
Elegancja i nowoczesność przy każdym otwarciu
drzwi. Czasowe, białe podświetlenie i wytłoczenie
Renault akcentują wyjątkowy design. Wykończenie
z aluminium.
Zestaw dwóch nakładek progowych (lewa i prawa).
82 01 577 970

03 Nakładki progowe - przód

02
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03

Stanowią stylową ochronę dolnej części drzwi
Twojego pojazdu. Wyróżnia je dedykowane
oznakowanie Megane.
Zestaw dwóch nakładek progowych
(lewa i prawa).
Kolor: czarny ziarnisty
(zestaw 2 szt.)
82 01 683 044

02
Ochrona
na co dzień
Zapewnij sobie wyjątkowo
trwałą, niezrównaną jakościowo
ochronę. Akcesoria Renault
są równie funkcjonalne co
estetyczne – idealnie pasują
do kabiny Twojego Nowego
Renault Megane.
Żyj intensywnie... i bezpiecznie.

11

Akcesoria do szyb

Dywaniki

01 K
 omplet osłon
przeciwsłonecznych

01 Dywaniki tekstylne
Premium

Osłony zapewniają optymalną ochronę przed
słońcem. Łatwe w montażu i demontażu.
Zestaw zawiera rolety na wszystkie okna i
tylną szybę.
82 01 612 871 (Megane)
82 01 612 888 (Megane Grandtour)
82 01 680 104 (Megane GrandCoupé)

01

Wyposażenie
wnętrza
02 Wieszak montowany na
zagłówku

02
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Bardzo praktyczny do zawieszania ubrań na
oparciu fotela kierowcy lub przedniego fotela
pasażera. Zdejmowane, łatwy w montażu
i niezwykle przydatne akcesorium. Czarne
wykończenie o wyrafinowanym wyglądzie.
82 01 705 509

Dla Twojego komfortu, dywaniki
Premium gwarantują całkowitą
ochronę wykładziny w Twoim Renault.
Łatwe w konserwacji, mocowane przy
pomocy klipsów zabezpieczających,
które zapobiegają ich przesuwaniu.
Zestaw 4 dywaników na przód i tył.
Dostępne w wersjach Comfort
i Premium GT z niebieskimi szwami
oraz z oznakowaniem Renault Sport.
82 01 614 869 (Megane i Megane
GrandCoupé)
82 01 654 203 (Megane Grandtour)

01

02 Dywaniki gumowe
z podwyższonymi
brzegami

02

Zaprojektowane specjalnie dla Nowego
Renault Megane całkowicie chronią
podłogę kabiny. Szczelne i łatwe w
utrzymaniu, ich szybkie mocowanie
zapewniają dwa specjalne zaciski
bezpieczeństwa. Zestaw 5 dywaników na
przód i tył.
82 01 618 013 (Megane i Megane
GrandCoupé)
82 01 618 018 (Megane Grandtour)

03 Dywaniki tekstylne Comfort
Zapewniają skuteczną ochronę podłogi
kabiny. Idealnie dopasowane do samochodu,
mocowane za pomocą dwóch zatrzasków.
Nie ograniczają skoku pedałów. Łatwe do
utrzymania w czystości.
Zestaw 4 dywaników na przód i tył.
82 01 614 858 (Megane)
82 01 654 204 (Megane Grandtour i Megane
GrandCoupé)

03
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Wyposażenie
bagażnika
01 Składany wkład do bagażnika
EasyFlex

03 S
 iatka porządkująca
do bagażnika

Niezbędny do ochrony bagażnika Renault, z łatwością
rozwija się i zwija. Idealnie wpasowuje się w przestrzeń
za tylnymi siedzeniami, pokrywając całą powierzchnię
bagażnika. Bardzo wygodny – zarówno na co dzień, jak i
podczas dłuższych wyjazdów.
82 01 619 650 (Megane)
82 01 627 987 (Megane Grandtour)

02 Wkład do bagażnika

01

01
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02

Idealny do przewożenia brudnych przedmiotów.
Skutecznie chroni oryginalną wykładzinę i doskonale
dopasowuje się do kształtu bagażnika. Łatwy montaż
i demontaż, dzięki wykonaniu
z pół-sztywnego materiału.
Dostępny również w wersji dwustronnej.
82 01 615 210 (dwustronny - Megane)
82 01 627 985 (Megane Grandtour)
82 01 643 361 (dwustronny -Megane GrandCoupé)

02

Dostosowana do wymiarów Twojego
Nowego Renault Megane, zapewnia
idealne utrzymanie przedmiotów
w bagażniku podczas transportu.
Dostępna w wersji poziomej i pionowej.
77 11 422 533 (pozioma)
77 11 227 502 (pionowa- Megane i Megane GrandCoupé)

03

04 Kratka oddzielająca
przestrzeń dla pasażerów
Niezbędna m.in. przy transporcie zwierząt,
oryginalne oddzielenie bagażnika od kabiny
zapewnia komfort wszystkim pasażerom.
82 01 612 806 (Megane)
82 01 612 808 (Megane Grandtour)

04
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03
Przewieź
więcej i lepiej
W pełni realizuj swoje pasje! Akcesoria
do Nowego Renault Megane, jeszcze
szybsze w montażu i łatwiejsze
w użytkowaniu, spełniają najwyższe
wymogi bezpieczeństwa. Są równie
proste co pomysłowe.
Dzięki Renault możesz swobodnie
podróżować, zabierając ze sobą
wszystko, co chcesz, wszędzie gdzie
chcesz.
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Haki holownicze

Bagażniki

01 Składany hak holowniczy

01 Aluminiowe poprzeczki
dachowe QuickFix

Składany jednym ruchem, dostępny w kilka
sekund, bez narzędzi i bez wysiłku. W pozycji
złożonej jest niewidoczny pod zderzakiem,
wpisując się w design Nowego Renault Megane.
Produkt marki Renault gwarantujący pełną
kompatybilność z samochodem i eliminujący
ryzyko zniekształceń. Hak nie jest kompatybilny
z wersją hatchback wyposażoną w system BOSE .
82 01 591 076 (Megane)
82 01 630 479 (Megane Grandtour)
01

02 Jednoczęściowy hak
holowniczy
Umożliwia bezpieczne holowanie lub
transportowanie bagażników na rowery,
przyczep samochodowych i kempingowych,
łodzi, sprzętu profesjonalnego, itd. Produkt marki
Renault gwarantujący pełną kompatybilność z
samochodem i eliminujący ryzyko zniekształceń.
Do demontażu przy użyciu narzędzi. Hak nie jest
kompatybilny z wersją GT Line.
82 01 591 085 (Megane)
82 01 630 515 (Megane Grandtour)

01

03 Bagażnik na rowery Coach
Czy jesteś sam, czy podróżujesz w większej
grupie, teraz możesz zabrać ze sobą do
4 rowerów szybko, prosto i bezpiecznie.
Montowany na hak, pozostawia Twój bagażnik
zawsze dostępnym, dzięki funkcji odchylenia.
Dwa modele dostępne dla 2 lub 3 rowerów
z możliwością instalacji przedłużenia na
dodatkowy rower.
77 11 780 885 (3 rowery)
77 11 780 886 (przedłużenie 3+1)

03
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02

Szybkie i łatwe w montażu, dzięki innowacyjnemu
systemowi QuickFix. Dają możliwość instalacji
stojaka rowerowego, bagażnika na narty lub kufra
dachowego, które znacząco zwiększą ładowność
Twojego Megane.
82 01 580 001 (Megane - montowane na dachu)
82 01 580 005 ( Megane Grandtour - montowane
na relingach)
82 01 633 736 ( Megane GrandCoupé - montowane
na dachu)

01

02

03

04

02 Uchwyt na narty
Niezwykle łatwy w użytkowaniu, umożliwia
bezpieczne przewożenie wszystkich rodzajów
nart i desek snowboardowych na dachu Twojego
Renault. Dostępny dla 4 i 6 par nart.
77 11 940 000 (4 pary nart/1 snowboard)
77 11 940 001 (6 par nart/2 snowboardy)

03 Bagażnik na rowery Proride 80
Zabierz swój rower gdzie tylko chcesz szybko i
bezpiecznie. Łatwa instalacja na poprzeczkach
dachowych pozwala zachować dobrą widoczność
z tyłu i nie blokuje dostępu do bagażnika. Zestaw
wiera uchwyt na 1 rower.
77 11 780 147
(1 rower)

04 Czarny kufer dachowy
Podróżuj bez kompromisów! Praktyczny i
wytrzymały, pozwala zwiększyć ładowność
pojazdu. Aerodynamiczny i bardzo estetyczny
design. Dostępny w różnych, dostosowanych do
potrzeb rozmiarach.
Kolor: czarny mat.
7711785585 (380 l)
7711785586 (480 l)
7711785587 (630 l)
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04
Multimedia
Gwarantowane emocje dzięki
efektywnym rozwiązaniom
multimedialnym. Niech każda
podróż stanie się intensywnym
przeżyciem dla Ciebie i Twoich
pasażerów.
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Wideo

Audio

01 Uchwyt na tablet

01 Zestaw głośników
Focal Music Premium 8.1

Łatwy montaż na zagłówku umożliwia
pasażerom z tyłu wygodne oglądanie filmów na
tablecie z ekranem dotykowym od 7 do 10 cali.
77 11 574 991

Wbudowane głośniki o wysokiej wierności
odtwarzania HIFI Premium! Zestaw
zawierający 8 głośników oraz głośnik
niskotonowy o mocy 400 W to numer
1 wśród wbudowanych systemów
dźwiękowych. Mocny, czysty i subtelny
dźwięk będzie towarzyszył Ci w podróży,
dając maksymalną przyjemność ze słuchania!
77 11 579 699
01

01

Telefon
02 Uchwyt na smartfona

Magnetyczny uchwyt na telefon montowany na
desce rozdzielczej.
77 11 784 775

03 Przenośny uchwyt na
smartfona - magnetyczny

02
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03

Niezbędny do bezpiecznego korzystania ze
smartfona w czasie jazdy. Wyjątkowo mały
i dyskretny, jest zintegrowany z konstrukcją
pojazdu. Jego układ magnetyczny chroni
urządzenie przed upadkiem. Demontowany,
może być łatwo przenoszony między kilkoma
samochodami.
77 11 784 774
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05
Spokój ducha
Podróżuj spokojnie – wszędzie.
Odporne, wygodne w użyciu,
specjalnie zaprojektowane przez
Renault akcesoria dla Twojego
Nowego Renault Megane
gwarantują Ci spokój w każdych
okolicznościach.
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Zabezpieczenia
antywłamaniowe
i monitoring

Foteliki dziecięce

01 Alarm
Zaprojektowany, aby zapewnić więcej spokoju i bezpieczeństwa,
skutecznie zmniejsza ryzyko kradzieży samochodu i przedmiotów
znajdujących się w kabinie. Dzięki czujnikowi przechyłu oraz
alarmowi perymetrycznemu i wolumetrycznemu pojazd wykrywa
wszelkie próby otwarcia lub włamania, jak również ruchy w
przestrzeni ładunkowej
82 01 619 465 (pojazd z systemem Stop & Start)
82 01 678 826 (pojazd bez systemu Stop & Start)

02 Wideorejestrator toru jazdy Nextbase Dashcam 312GW
01

02

01 Fotelik dziecięcy
DUALFIX i-Size
Grupa 2-3.
Zalecane dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat (o masie ponad
15 kg). Gwarancja bezpieczeństwa: bardziej rygorystyczne
testy zderzeniowe niż obecne normy EuroNCAP (65 km/h
zamiast 50 km/h).
Masa: 6,8 kg. Zwrócony przodem.
Siedzisko posiada innowacyjny mechanizm regulacji
szerokości i mocowane jest wyłącznie za pomocą pasa.
77 11 940 743

Wbudowane Wi-Fi, rejestrowanie GPS
oraz aplikacja na smartfony.
77 11 785 404

Łańcuchy i opaski śniegowe
03 Łańcuchy śniegowe
Premium Grip
Zapewniają maksimum bezpieczeństwa
i przyczepności w najtrudniejszych
zimowych warunkach (śnieg i gołoledź).
Szybkie i łatwe zakładanie dzięki
zautomatyzowanemu, intuicyjnemu
montażowi. Ich rozmiar jest niewielki i
bardzo kompaktowy. Pozwalają znacznie
zwiększyć komfort jazdy!
77 11 780 254 (R15-16-17-18)

26

04 Opaski śniegowe
Lekkie i łatwe w obsłudze,
zakładane szybko i intuicyjnie
gwarantują bezpieczne
trzymanie się drogi w warunkach
umiarkowanego zaśnieżenia.
77 11 578 651 (R15)
77 11 578 650 (R16)

03

04
02

01
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