
Renault MEGANE
Novo

Acessórios



Design exterior e interior P.04

O Novo MEGANE conjuga da melhor forma elegância e 

modernidade para reafirmar a distinção do seu design. 

Explore a nossa gama de acessórios especificamente 

concebida para o Novo MEGANE e poderá personalizar 

tanto as linhas exteriores como o seu design interior.

Revele todas as facetas da sua 

personalidade
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Adicione  
um toque de elegância

1. Friso de bagageira cromado

Antena shark – Preto Estrela

2. Capas de retrovisores cromadas

3. Pedais Sport

4. Soleiras de porta iluminadas Renault

Como muitos, foi atraído logo ao primeiro olhar 

pelo design equilibrado do Novo MEGANE. Vá mais 

longe e torne-o único! Adicione o friso de bagageira 

cromado e as capas de retrovisores cromadas para 

realçar as suas linhas; ou opte por um contraste 

subtil com a antena shark. Acentue o carácter 

desportivo, ao escolher o conjunto de pedais em 

alumínio escovado e as jantes em liga leve de 17” 

Exception realçadas pelo centro de jante Renault 

em Castanho Cappuccino. As soleiras das portas 

dianteiras iluminadas irão permitir-lhe iniciar com 

estilo cada uma das suas viagens.

Design exterior e interior
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Transporte P.08

Proteção P.10 

Vida a bordo P.14 

Segurança P.16

Além de elegante, o Novo MEGANE tem sentido prático: 

equipado com barras de tejadilho ou gancho de reboque, 

permite-lhe realizar todos os seus desejos de evasão. 

Aproveite!

Quando o acessório se torna 

essencial
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Lugar aos seus  
tempos livres

1. Bagageira de tejadilho rígida Renault - 480 l - Preto 

Barras de tejadilho em alumínio QuickFix

2. Porta-bicicletas Expert nas barras de tejadilho -  

1 bicicleta

3. Porta-esquis deslizante - 6 pares de esquis /  

4 snowboards

Gostaria de partir por alguns dias para os desportos 

de inverno? Um fim de semana no campo? Carregue 

os seus esquis ou as suas BTT com toda a segurança. 

Os nossos porta-esquis fixam-se facilmente nas 

barras de tejadilho em alumínio QuickFix. Também 

pode levar as suas bicicletas: mesmo com o porta-

bicicletas montado, a sua bagageira e o gancho 

de reboque continuam acessíveis. Precisa de mais 

espaço? Escolha entre a nossa gama de bagageiras 

de tejadilho rígidas, seguras e simples de instalar 

no tejadilho. Estéticas, práticas e com fecho de 

bloqueio, protegem tudo o que transportar.

Transporte

9



2.

1.
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Alargue os seus 
horizontes

1. Gancho de reboque retrátil

2. Gancho de reboque desmontável sem ferramenta

3. Gancho de reboque pescoço de cisne

4.  Porta-bicicletas Coach Thule - Sobre gancho de 

reboque - 2 bicicletas (13 pinos)

Aproveite uma solução de transporte 

complementar, graças à nossa gama completa 

de ganchos de reboque: tipo pescoço de cisne, 

desmontáveis sem ferramenta ou retráteis. Este 

último permite-lhe preservar o design do seu 

Novo MEGANE, porque pode ser recolhido sob 

o para-choques quando não está a ser utilizado.  

E esta não é a única vantagem! Estes ganchos de 

reboque permitem ainda instalar um dos nossos 

porta-bicicletas especialmente concebidos para 

transportar todo o seu material, mantendo a 

bagageira acessível graças à função basculante.

Transporte
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2. 3.

4.

À prova do seu espírito 
de aventura

1. Proteção de bagageira modulável EasyFlex

2. Tapetes de habitáculo têxtil premium

3. Tapetes de habitáculo em borracha

4. Proteção exterior de bagageira em cromado e caixa 

fundo de bagageira reversível

Proteja tudo o que está a transportar, quaisquer que 

sejam as condições exteriores, graças à proteção 

de bagageira EasyFlex. Modulável, antiderrapante 

e impermeável, pode ser estendida para cobrir 

todo o espaço de carga. Para transportar produtos 

húmidos ou objetos menos limpos, tem à sua 

disposição a caixa fundo de bagageira; flexível e 

impermeável, pode ser retirada facilmente para 

limpar. O habitáculo do seu Novo MEGANE também 

não foi esquecido, já que pode escolher entre uma 

vasta gama de tapetes de habitáculo em têxtil ou 

borracha, especialmente concebido para preservar 

o seu automóvel ao longo do tempo.

Proteção
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Lugar ao máximo 
conforto

1. Cabide com sistema multifunções

Suporte multifunções no apoio de cabeça

2. Suporte para tablet multimédia NextBase

3. Prateleira no apoio de cabeça

4. Carregador por indução para smartphone

Pode ir de fim de semana sem renunciar ao 

que torna mais agradável a vida do dia a dia: 

um piquenique improvisado numa prateleira 

no apoio de cabeça, um carregador por indução 

para smartphone para se manter conectado seja 

qual for a duração da sua viagem, ou ainda um 

suporte para tablet multimédia que se fixa no 

apoio de cabeça para que os passageiros possam 

ver as suas séries preferidas. Uma vez chegado ao 

destino, vista o casaco que está impecável graças 

ao cabide de viagem.

Vida a bordo
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2.

4.3.

Instinto protetor

1. Película de proteção de carroçaria - pack completo

2. Grelha de separação

3. Alarme

4. Correntes de neve premium grip

O Novo MEGANE acompanha-o em todos os 

projetos do quotidiano. Para preservar melhor 

a carroçaria e manter o brilho do primeiro dia ao 

longo do tempo, as nossas películas de proteção 

transparentes protegem para-choques, arestas e 

soleiras de porta de impactos e riscos. Depois, inicie 

tranquilamente a sua viagem, graças à grelha de 

separação que divide o habitáculo da bagageira, 

para que o seu fiel amigo se mantenha calmamente 

no seu lugar…

A prioridade é igualmente dada à sua tranquilidade 

com o alarme, que se ativa em caso de tentativa 

de roubo ou de deslocamento inesperado. Por fim, 

para circular com toda a segurança no inverno, opte 

pelas nossas correntes concebidas para otimizar 

a aderência nas piores condições de neve.

Segurança
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R.S. & R.S. Trophy P.20

Para desfrutar plenamente de cada momento a bordo 

do seu Novo MEGANE R.S., cada detalhe conta, desde 

pipos para válvula R.S. ao tapete, passando pelas jantes 

específicas Renault Sport.

A paixão pela excelência



3.

1. 2.

4.

O desempenho nos 
mínimos detalhes

1. Jantes em liga leve de 19” Interlagos - Preto 

Diamantado R.S.

2. Jantes em liga leve de 19” Interlagos - Preto R.S.

3. Jantes em liga leve de 19” Interlagos - Preto 

Diamantado com barras vermelhas R.S. Trophy

4. Jantes em liga leve de 19” Fuji - Preto Diamantado 

R.S. Trophy

Escolha o que há de melhor para o seu Novo 

MEGANE R.S. com a nossa seleção de jantes 

exclusivas Renault Sport, simultaneamente 

belas, agressivas e robustas. Para lhe oferecer 

um estilo único, estão disponíveis em Preto, Preto 

Diamantado ou Preto Diamantado com frisos 

vermelhos. Também pode optar pelo desempenho 

com jantes em liga leve de 19’’ Fuji concebidas 

especificamente para melhorar o arrefecimento 

dos travões e reduzir as massas não suspensas 

do seu MEGANE R.S.!

R.S. et R.S. Trophy
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3.

1. 2.

1. Pipos para válvulas dos pneus R.S.

2. Tapetes de habitáculo têxtil premium R.S.  

(com pespontos vermelhos)

3. Capa de proteção de carroçaria preta R.S.

Para um visual desportivo até ao mais ínfimo 

detalhe, propomos-lhe os pipos para válvulas e 

os tapetes de habitáculo têxtil premium com a 

assinatura Renault Sport. E quando não estiver a 

circular, proteja o seu Novo MEGANE R.S. dos riscos 

e do pó com a capa de proteção de carroçaria R.S.
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Renault recomienda

Prolongue a experiência Renault MEGANE 
em www.renault.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia 

de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas 

modificações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar 

disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas 

neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer 

forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
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Renault s.a.s. Sociedade por ações simplificada com o capital de 533 941 113,00€ / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tel: 0806 00 20 20.

renault.com


