
Renault MEGANE SEDAN
Каталог аксесуарів

Новий



Подбайте
про себе!

Зробіть повсякденне життя 

більш насиченим, насолод жуй-

теся кожним моментом.

Аксесуари Renault, спеціально 

розроблені для нового MEGANE 

Sedan, перетворять будь-яку 

поїздку на незабутню подорож. 

Більш інноваційні, більш 

безпечні й більш інтуїтивно 

зрозумілі аксесуари завжди 

стануть у пригоді й зроблять 

Ваше життя легшим 

та приємнішим. 

Будьте готові до вражаючих 

пригод. 
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Додайте Вашому MEGANE Sedan 

акцентів, які підкреслять його 

вишуканий дизайн та характер. 

Ваш автомобіль стане 

справжнім відображенням 

Вашої індивідуальності. 

Перетворіть свій Renault 

на унікальний автомобіль, який 

найкраще пасуватиме саме 

до Вашого стилю життя. 

01 Елегантний 
дизайн
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01 Хромовані корпуси 
зовнішніх дзеркал 
заднього огляду

Зробіть Ваш автомобіль більш стильним 
і неповторним. Додайте йому елегант нос ті 
за допомогою хромованих елементів. 

82 01 547 579 

02 Накладка для ключ-карти 
Renault Hands-free

Надайте своїй карті унікального вигляду 
та відчувайте себе максимально стильно 
і вільно! 

77 11 780 544 (спортивний дизайн)
77 11 780 545 (срібляста)
77 11 780 549 (глянцева чорна)

02

01

Екстер’єр
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01 16-дюймові колісні 
диски Silverine, 
сріблясто-сірі

Шини: 215/60 R16 - 205/55 R16

40 30 023 47R

02 17-дюймові колісні 
диски Celcium, чорні 
з діамантовим ефектом

Шини: 225/55 R17 - 205/50 R17

40 30 029 61R

03 18-дюймові колісні диски 
Grand Tour, сірі з діамантовим 
ефектом Erbe

Шини: 225/40 R18 

40 30 063 36R

Колісні диски
Заявіть про свій індивідуальний стиль, встановивши колісні диски з ексклюзивної лінійки Renault. 
Стильний дизайн та безпека без компромісів. 
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01 Накладки на пороги 
передніх дверей 
із підсвічуванням

Прикрашені логотипом Renault 
накладки з нержавіючої сталі відмінно 
захищають пороги дверей Вашого 
MEGANE Sedan.
А підсвічування білого кольору додає 
винуканості та сучасності і притягує 
погляд у будь-який час.
Комплект із 2 накладок (права і ліва).
Накладки також доступні без 
підсвічування.  

82 01 577 970

02 Комплект спортивних 
накладок на педалі

Додають витонченому салону Вашого 
MEGANE Sedan більш спортивного 
вигляду. 
Комплект накладок на педалі 
з фіксацією. 
Передбачені для моделей 
як із механічною, так і з автоматичною 
коробкою передач. 

82 01 629 832 (Автоматична коробка 
передач)
82 01 629 815 (Механічна коробка 
передач)

Інтер’єр
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02 Щоденний
захист
Відчуйте на собі неперевершений 

захист незрівнянної якості. Ефектні 

й функціональні аксесуари Renault 

відмінно пристосовані до салону 

Вашого Renault. Ще ніколи раніше 

керування не було таким приємним 

та комфортним, як керування 

MEGANE Sedan. 
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Захист від 
вітру та сонця

Функціональні 
деталі

01

0302

01 Комплект сонцезахисних 
шторок

Забезпечують затінення, сприяють 
підвищенню рівня комфорту в салоні 
та оптимальному захисту від сонячних 
променів. Легко встановлюються 
і знімаються. До комплекту входять три 
сонцезахисні шторки для вікон задніх 
дверей і заднього скла. 

82 01 680 104

02 Дефлектори для вікон 
передніх дверей

Дозволяють почуватися комфортно 
навіть під час руху із частково відкритими 
вікнами. Запобігають утворенню 
турбулентних потоків і протягів у салоні. 
Спеціально розроблені дефлектори стійкі 
до впливу механічних щіток автомийки 
та поганих погодних умов.
Комплект із 2 дефлекторів (правий і лівий).

82 01 547 573

03 Плічка на підголівнику

Плічка, які встановлюються на зворотній 
стороні переднього сидіння, дозволяють 
акуратно перевозити одяг. Завдяки 
легкому встановленню й зняттю 
вони стануть незамінним елементом 
у повсякденних поїздках. Хромовані 
плічка додають салону елегантності 
й охайності. Саме те, що Вам потрібно! 

77 11 578 137
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01 Двосторонній піддон 
багажного відділення

Має з одного боку текстильне покриття, 
а з іншого — гумове, що забезпечує 
йому повну універсальність. Ідеально 
підходить для перевезення будь-якого 
багажу, у тому числі й забруднених 
речей. Точно повторюючи форму 
багажного відділення, піддон 
надійно захищає його оригінальне 
покриття, легко перевертається та 
чиститься. Практичний, виготовлений 
із напівжорсткого матеріалу, з високими 
краями.

82 01 643 361

02 Сітка у багажник

Ідеальне рішення для організації 
багажного простору. Сітка, адаптована 
за розміром до багажника Вашого 
автомобіля, забезпечує надійну фіксацію 
речей при перевезенні. Доступна 
у горизонтальному або вертикальному 
варіанті. 

77 11 422 533 (горизонтальна)
77 11 227 502 (вертикальна)

Аксесуари 
для багажника

02

01 01
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01 02

Килимки
01 Текстильні килимки

Додатковий захисний компонент для 
Вашого MEGANE Sedan. Виготовлені 
на індивідуальне замовлення килимки 
мають по два фіксатори для швидкого 
встановлення. Суворі випробування 
довели їх надзвичайно високу якість, 
рівень безпеки та міцність. Комплект 
із чотирьох килимків забезпечить 
ідеальний захист підлогового покриття 
салону автомобіля. 

82 01 614 869 (Premium)
82 01 654 204 (Comfort)

02 Гумові килимки

Забезпечують повноцінний захист 
підлогового покриття салону. 
Легкі у догляді.

82 01 618 013
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Перевозьте 
більше,
перевозьте 
більш ефективно

03

Дайте повну свободу своїм 

захопленням!

Аксесуари для MEGANE 

Sedan не тільки швидко 

й легко встановлюються, але 

й відповідають усім суворим 

вимогам щодо безпеки. 

Вони прості та водночас 

досконально продумані. Ваш 

Renault дозволяє взяти із собою 

що завгодно й куди завгодно. 

Мандруйте з відчуттям повної 

свободи.
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01 Тримач для велосипедів 
Coach

Швидко встановлюваний на фаркоп 
тримач дозволяє безпечно перевозити 
велосипеди для всієї родини. Має функцію 
нахилу та складання для легкого доступу 
до багажника. 
Різні моделі тримачів дозволяють 
перевозити від двох до чотирьох 
велосипедів.

77 11 780 884 (2 велосипеди)

02 Знімний фаркоп 
(не вимагає застосу ван ня 
інструментів)

Ідеальний варіант для безпечного 
буксирування та перевезення будь-якого 
обладнання: тримача із велосипедами, 
причепа, човна, житлового автопричепа, 
професійного обладнання тощо. 
Оригінальне додаткове обладнання 
Renault повністю сумісне з Вашим 
автомобілем. Кульова опора дозволяє 
без застосування будь-яких інструментів 
легко знімати фаркоп, без якого 
автомобіль виглядатиме ще більш 
естетично. Рекомендовано для частого 
використання. 

82 01 636 365 (знімний фаркоп)

82 01 595 967 (проводка 13 пін 
для фаркопа)

Перевезення 
багажу

01

01

02
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01 Алюмінієві рейлінги 
QuickFix на дах
Інноваційна система QuickFix дозволяє 
швидко і легко встановити на дах автомобіля 
багажник будь-якого типу. Це може бути 
тримач для велосипедів або лиж, а також 
закритий багажник, який дозволяє збільшити 
вантажомісткість MEGANE Sedan.

82 01 633 736

02 Тримач для лиж на дах
Легко встановлюється та дозволяє абсолютно 
безпечно перевозити будь-які лижі та 
сноуборди на даху Вашого MEGANE Sedan. 
Призначений для перевезення чотирьох 
або шести пар лиж. 

77 11 420 778 (4 пари лиж/2 сноуборди)
77 11 420 779 (6 пар лиж/4 сноуборди)

03 Багажник-трансформер 
на дах
Практичний і надзвичайно зручний 
для подорожей багажник з можливістю 
регулювання об’єму відповідно до Ваших 
потреб. Інтуїтивно зрозуміла система 
кріплення забезпечує швидке встановлення 
багажника. 
Продуманий дизайн багажника додає 
стильного вигляду Вашому MEGANE Sedan.
Колір: сірий

77 11 578 086 (300-500 л)

04 Жорсткий багажник на дах
Подорожуйте без компромісів! Практичний 
і надійний багажник дозволяє збільшити 
вантажомісткість автомобіля. Привабливий 
аеродинамічний дизайн. Доступні багажники 
різного об’єму відповідно до Ваших потреб.
Колір: глянцевий чорний

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

02

0403

Перевезення 
багажу на даху

01
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Мультимедіа04 Насолоджуйтеся перебуванням 

у салоні автомобіля завдяки 

високотехнологічним 

мультимедійним системам. 

Саме вони зроблять кожну 

подорож яскравою і незабутньою.
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01 Магнітний тримач 
для смартфона (кріпиться 
на дефлектор)

Дозволяє абсолютно безпечно 
користуватися смартфоном під час руху 
автомобіля. Компактний, непримітний 
тримач ідеально вписується в загальний 
дизайн салону автомобіля. Завдяки 
магніту його можна легко встановити 
на дефлектор. Знімний тримач можна 
перенести у будь-який інший автомобіль. 

77 11 782 048

02 Тримач для планшета

Легко встановлюється на підголівник, 
дозволяючи пасажирам задніх сидінь із 
комфортом переглядати відео на планшеті 
з діагоналлю від семи до десяти дюймів. 

77 11 574 991

03 Тримач телефону Kenu

Простий і функціональний автотримач, 
що позбавить вас потреби використовувати 
присоски, магніти, липучки та інші хитрі 
пристрої, щоб прикріпити телефон. Якщо 
прикріпити ваш телефон на вентиляційну 
панель, він завжди буде на одному рівні 
з дорогою, а це безпечно та зручно 
для навігації. 

77 11 764 944

Телефонний 
зв’язок

Відео

030201



05
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04 Комплект динаміків 
Focal Music Premium 8.1

Винятково якісне звучання! Цей 
комплект, до якого входять вісім 
динаміків із сабвуфером, загальною 
потужністю 400 Вт є стандартом 
для автомобільної аудіосистеми. 
Вражаючий чистий і потужний звук… 
додає ритму Вашій подорожі та 
дарує неперевершене задоволення 
від прослуховування музики! 

77 11 578 132 + 77 11 578 133

05 Навушники 
Focal Spirit One S

Чудовий, вишуканий звук, 
відмінна шумозахищеність, 
стильні, функціональні — 
сумісні з iPhone. З відмінною 
комплектацією: зручний знімний 
кабель з пультом керування, 
м’яке кріплення навколо шиї. 

77 11 576 134

Аудіосистема

04
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Абсолютна
безпека05
Рушайте куди завгодно без турбот.  

Міцні й легкі у використанні 

аксесуари розроблені компанією 

Renault спеціально для Вашого 

MEGANE Sedan, щоб гарантувати 

Вам максимальну безпеку 

за будь-яких умов.
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02 03

Обладнання 
для спостереження 
та захисту 
від викрадення

02 Відеореєстратор Road Eyes

Цей автоматичний автономний пристрій записує 
дані щодо відстані та тривалості поїздки. 
Це надзвичайно важливий компонент безпеки, 
оскільки він є «свідком» аварійних ситуацій 
на дорозі та надає об’єктивну інформацію про 
будь-яку дорожню подію. До комплекту входять 
2,5-дюймовий екран, камера Full HD та чип 
GPS-трекера. 

77 11 577 533

03 Відеореєстратор Aviline

Пристрій відеофіксації високої продуктивності 
Full HD прихованої стаціонарної установки, що 
імітує штатний заводський пристрій в салоні 
автомобіля, з подвійною системою захисту 
від крадіжки. 

77 11 547 955

01 Сигналізація

Забезпечує захист і гарантує безпеку, ефективно 
знижуючи ризик викрадення автомобіля або 
речей із салону. Система забезпечує захист 
всередині та по периметру, а також виявляє 
будь-які несанкціоновані спроби відчинення 
дверей, проникнення в салон або багажник 
автомобіля. Також доступний модуль Anti-lift .

82 01 619 465

01
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01 Дитяче крісло безпеки 
Isofi x Duoplus 

Гарантує оптимальний захист 
маленького пасажира віком від 9 місяців 
до 4 років. Це дуже зручне крісло 
регулюється у три різні положення, 
включаючи положення для сну. 
Система кріплення Isofi x забезпечує 
швидке й легке встановлення крісла 
для створення умов максимальної 
безпеки дитини. 

77 11 423 381

02 Ланцюги протиковзання 
Premium Grip 

Встановіть ланцюги протиковзання 
та легко рухайтеся по снігу! 
Вони гарантують максимальну безпеку 
й відмінне зчеплення з дорожнім покриттям 
за найскладніших дорожніх умов 
(на вкритих снігом або льодом дорогах). 
Компактний розмір, легке та інтуїтивно 
зрозуміле встановлення з можливістю 
регулювання. Ланцюги — це саме те, що 
потрібно для підвищення комфорту руху!
Комплект із 2 ланцюгів.

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

03 Колісні чохли

Мінімум зусиль для більш легкого 
руху по засніжених дорогах! Просте 
використання, швидке та інтуїтивно 
зрозуміле встановлення. Гарантують 
безпечне зчеплення з дорогою за її 
помірної засніженості. 
Доступні для коліс різного розміру, 
передбачених для Вашого автомобіля. 
Комплект із 2 чохлів.

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

01

02 03

Дитячі крісла 
безпеки

Ланцюги протиковзання 
та колісні чохли
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02 0301

Позаштатна 
ситуація
01 Дорожній набір

Дорожній набір «Стандарт»: аптечка, 
трос, рукавички, вогнегасник 2 кг, 
знак аварійної зупинки, сумка 
на 2 відділення з підсиленою 
«блискавкою» і лого Renault. Дорожній 
набір «Європейський стандарт»: 
«Стандарт» + світло від бив ний жилет + 
більш якісні рукавички і знак зупинки. 
Дорожній набір «Міні-стандарт»: 
«Стандарт» із сумкою меншого розміру 
на 1 відділення. 

77 11 540 248 (Дорожній набір 
«Європейський стандарт»)
77 11 540 249 (Дорожній набір 
«Стандарт»)
77 11 765 126 (Дорожній набір 
«Міні-стандарт»)

02 Компресори

Компресори поршневі: 
1 циліндр / 2 циліндри.
Призначені для накачування шин.

77 11 540 256 (1 циліндр)
77 11 540 257 (2 циліндри) 

03 Знак аварійної зупинки

Знак аварійної зупинки у картонному 
футлярі / Зміцнений знак аварійної 
зупинки у пластиковому футлярі. 

77 11 540 251 (Знак аварійної зупинки 
у картонному футлярі)
77 11 540 252 (Зміцнений знак 
аварійної зупинки у пластиковому 
футлярі)
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Засоби догляду
01 Складана лопата / Складана 

совкова лопата / Набір туриста

Складані лопати та набір туриста дозво ля ють 
впевнено почуватися на засніженій місцевості 
та в умовах без до ріж жя. Металеві, компактні, 
у чохлах.

77 11 540 380 (Складана лопата)
77 11 764 921 (Складана совкова лопата)
77 11 764 922 (Набір туриста)

02 Серветка з мікрофібри

Призначена для ефективного догляду за кузо вом, 
стеклами та салоном. Не пошкоджує по верх ні. 
Синього кольору, має розміри 30х30 см.

77 11 540 381

03 Протиковзний трапик

Гумовий, з металевим тросом. Морозостійкий. 
Компактний, легко збирається та чиститься. 
Витримує навантаження до 3,5 т.

77 11 540 383

04 Протиковзні трапики

Пластикові. Підкладені під ведучі колеса, вони 
дозволяють виїхати з будь-якого бездоріжжя: 
пісок, бруд, сніг, лід. Комплект із 2 шт. 

77 11 540 382

05 Щітки 

Щітка «Біг»: пластикова, 55 см, зі шкребком / 
Щітка «Пінгвін»: ручка з алюмінієвої трубки, 50 см, 
із жорсткою губкою / Щітка «Морс»: ручка з алюмі-
нієвої трубки, 72 см, із жорсткою губкою.

77 11 540 385 (Щітка «Біг»)
77 11 540 386 (Щітка «Пінгвін»)
77 11 540 387 (Щітка «Морс»)

06 Щітка з телескопічною 
ручкою

Щітка «Тундра»: телескопічна алюмінієва ручка, 
75-105 см, зі шкребком і жорсткою губкою.

77 11 540 388

07

02

07 Літня рідина

Дозволяє за допомогою щіток склоомивача 
ефектив но видаляти бруд з вітрового скла, 
зменшуючи ризик утворення подряпин 
на склі. Має приємний запах. Оснащена 
лійкою для переливання. Мінімальна 
робоча температура: -4 °С. Ємність: 5 л.

77 11 238 966

08 Зимова рідина

Незамерзаюча рідина, дозволяє ефективно видаляти бруд 
з вітро вого скла у морозну погоду. Запобігає утворенню на 
склі крижаних скоринок, які пере шкод жають огляду, а також 
забезпечує коректне функ ціо ну вання системи склоомивача. 
Оснащена лійкою для пере ли ван ня. Мінімальна робоча 
температура: -20 °С. Ємність: 5 л.

77 11 238 976

Рідина склоомивача

01

03

06 08

04

05



ДИЗАЙН Час встанов-
лення, год

Екстер’єр

8201547579 Корпуси зовнішніх дзеркал заднього огляду — Хромовані Стор. 6

7711780544 Накладка для ключ-карти Renault Hands-free — Спортивний дизайн Стор. 6

7711780545 Накладка для ключ-карти Renault Hands-free — Сріблястий Стор. 6

7711780549 Накладка для ключ-карти Renault Hands-free — Глянцевий чорний Стор. 6

Колісні диски

403002347R
16-дюймові колісні диски Silverine — Сріблясто-сірі — 
Шини: 215/60 R16 - 205/55 R16 

Стор. 7

8201549239
16-дюймові колісні диски Silverine — Чорні з діамантовим ефектом — 
Шини: 205/55 R16 91V і 205/50 R16 91 H

-

8201549242
17-дюймові колісні диски Exception — Чорний антрацит — 
Шини: 225/55 R17 і 205/50 R17 93 V

-

403002961R
17-дюймові колісні диски Celcium — Чорні з діамантовим ефектом — 
Шини: 225/55 R17 - 205/50 R17 

Стор. 7

403006336R
18-дюймові колісні диски Grand Tour — Сірі з діамантовим ефектом Erbe — 
Шини: 225/40 R18

Стор. 7

Інтер’єр

8201577970 Накладки на пороги передніх дверей із підсвічуванням — Комплект із 2 шт. Стор. 8

8201577972 Накладки на пороги передніх дверей — Комплект із 2 шт. -

8201629815
Комплект спортивних накладок на педалі — Механічна коробка передач — 
Комплект із 3 шт.

Стор. 8

8201629832
Комплект спортивних накладок на педалі — Автоматична коробка передач — 
Комплект із 2 шт.

Стор. 8

КОМФОРТ І ЗАХИСТ Час встанов-
лення, год

Захист від вітру та сонця

8201680104 Сонцезахисні шторки — Повний комплект Стор. 12

8201680102 Сонцезахисні шторки — Задні бокові вікна -

8201547573 Дефлектори для вікон передніх дверей Стор. 12

Функціональні деталі

7711578137 Плічка на підголівнику Стор. 12

8201375535 Комплект для курця (попільничка і прикурювач) -

Практичні елементи для багажного відділення

8201643361 Двосторонній піддон багажного відділення Стор. 13

7711422533 Сітка — Горизонтальна Стор. 13

7711227502 Сітка — Вертикальна Стор. 13

Килимки

8201614869 Текстильні килимки — Premium Стор. 14

8201654204 Текстильні килимки — Comfort Стор. 14

8201618013 Гумові килимки Стор. 14

Захист кузова

7711574925
Комплект засобів для догляду (3 мийні засоби, 1 полірувальний засіб і 2 серветки 
з мікрофібри)

-

8201642585 Стандартні бризковики — Передні і задні -

8201212479 Бризковики -

ТРАНСПОРТУВАННЯ Час встанов-
лення, год

Перевезення багажу

7711577326 Навісний тримач для велосипедів Express — На фаркоп — 2 велосипеди -

7711577327 Навісний тримач для велосипедів Express — На фаркоп — 3 велосипеди -

7711577328 Навісний тримач для велосипедів Express — На фаркоп — 4 велосипеди -

7711780884 Тримач для велосипедів Coach — Кріплення на фаркоп — 2 велосипеди — 13 пін Стор. 18

7711780885 Тримач для велосипедів Coach — Кріплення на фаркоп — 3 велосипеди — 13 пін -

7711780886 Тримач для велосипедів Coach — Подовжувач для 3 + 1 велосипедів -

8201595967 Проводка для фаркопа (13 пін для фаркопа) -

8201636365 Знімний фаркоп, що не потребує застосування інструментів Стор. 18

Перевезення багажу на даху

8201633736 Алюмінієві рейлінги QuickFix на дах — Повздовжні Стор. 19

7711420778 Тримач для лиж — 4 пари лиж/2 сноуборди Стор. 19

7711420779 Тримач для лиж — 6 пар лиж/4 сноуборди Стор. 19

7711420780 Тримач для лиж — Зсувний — 6 пар лиж/4 сноуборди -

7711578086 Багажник-трансформер — Регулювання об’єму 300/500 л — Сірий Стор. 19

7711575524 Жорсткий багажник — 380 л — Глянцевий чорний Стор. 19

7711575525 Жорсткий багажник — 480 л — Глянцевий чорний Стор. 19

7711575526 Жорсткий багажник — 630 л — Глянцевий чорний Стор. 19

7711577325 Багажник для велосипеда Proride 80 — На рейлінги — 1 велосипед -
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МУЛЬТИМЕДІА Час встанов-
лення, год

Телефонний зв’язок

7711782048 Знімний тримач для смартфона — З магнітом — Кріплення на дефлектор Стор. 22

7711780872 Знімний тримач для смартфона — З присосом -

7711780873 Знімний тримач для смартфона — Кріплення на дефлектор -

7711575613 Комплект Parrot Neo Hands-free -

7711574999 Комплект Supertooth Crystal Hands-free -

Відео

7711574991 Тримач для планшета (7-10") Стор. 22

7711575977 Портативна відеосистема Logicom D-JIX 7" -

Аудіосистема

7711578132 
7711578133

Комплект динаміків Focal Music Premium 8.1 (2 твітери, 2 передні, 4 задні, 
1 сабвуфер)

Стор. 23

7711578133
Комплект динаміків Focal Music Premium 6.1 (2 твітери, 2 передні, 2 задні, 
1 сабвуфер)

Стор. 23

7711578132 Комплект динаміків Focal Music Live 4.0 (2 твітери, 2 передні або задні) Стор. 23

7711575880 Комплект динаміків Focal Music Drive 2.0 (2 передні або задні) -

БЕЗПЕКА Час встанов-
лення, год

Обладнання для спостереження та захисту від викрадення

8201619465 Сигналізація Стор. 26

7711577533 Відеореєстратор Road Eyes Стор. 26

Дитячі крісла безпеки

7711427434 Колиска Babysafe Plus — Група 0+ -

7711427427 Основа Isofi x для колиски -

7711423381 Дитяче крісло безпеки Isofi x Duoplus — Група 1 Стор. 27

7711423382 Дитяче крісло безпеки Kidplus — Група 2-3 -

7711422951 Дитяче крісло безпеки Isofi x Kidfi x — Група 2-3 -

Ланцюги протиковзання та колісні чохли

7711780254 Ланцюги протиковзання Premium Grip — Розмір 60 — R15", R16", R17" і R18" Стор. 27

7711578469 Стандартні ланцюги протиковзання — 9 мм — Розмір 80 — R15" -

7711578470 Стандартні ланцюги протиковзання — 9 мм — Розмір 90 — R16" -

7711578651 Колісні чохли — Розмір 54 — R15" Стор. 27

7711578650 Колісні чохли — Розмір 53 — R16" Стор. 27

Системи допомоги водію

8201537455 Паркувальні датчики — Задні -

8201537464 Паркувальні датчики — Передні -

Незабаром Камера огляду «сліпих зон» -

Незабаром Панорамна камера огляду (360°) -

Позаштатна ситуація

7711780759 Дорожній набір (світловідбивний жилет, знак аварійної зупинки, аптечка) –

7711540248
7711540249
7711765126

Дорожній набір Стор. 28

7711540256
7711540257

Компресори Стор. 28

7711540251
7711540252

Знак аварійної зупинки Стор. 28

Засоби догляду

7711540380 Складана лопата Стор. 29

7711764921 Складана совкова лопата Стор. 29

7711764922 Набір туриста Стор. 29

7711540381 Серветка з мікрофібри Стор. 29

7711540383 Протиковзний трапик Стор. 29

7711540382 Протиковзні трапики Стор. 29

7711540385 Щітка «Біг» Стор. 29

7711540386 Щітка «Пінгвін» Стор. 29

7711540387 Щітка «Морс» Стор. 29

7711540388 Щітка з телескопічною ручкою Стор. 29

Рідина склоомивача

7711238966 Літня рідина Стор. 29

7711238976 Зимова рідина Стор. 29
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www.renault.ua

www.facebook.com/renault.ua

www.instagram.com/renault_ukraine/

twitt er.com/renaultukraine

Гаряча лінія: 0 800 500 351

Повний асортимент аксесуарів для Renault Megane Sedan, 

рекомендовані роздрібні ціни та наявність у дилерській мережі Renault 

Ви можете знайти на веб-сторінці: 

htt ps://www.renault.ua/vehicles/passenger/megane-sedan/accessories.html

Інформація, що міститься в цьому каталозі, була актуальною на момент підготовки його до друку. При створенні цього каталогу були використані зображення моделей-прототипів. Дотримуючись 
політики постійного вдосконалення своєї продукції, компанія Renault залишає за собою право в будь-який час вносити зміни у технічні характеристики автомобілів, обладнання та аксесуарів, 
представлених у цьому каталозі. Вся інформація щодо змін максимально швидко надається дилерам Renault. 

Залежно від ринку збуту деякі комплектації та обладнання (стандартне, додаткове або аксесуари) можуть бути недоступні. За актуальною інформацією звертайтеся до найближчого дилера. 
Залежно від особливостей друкарського процесу кольори в каталозі можуть відрізнятися від фактичних кольорів лакофарбового покриття кузова та оздоблення салону. Всі права захищені. 
Повне або часткове відтворення інформації цього каталогу у будь-якому форматі та в будь-який спосіб без письмового дозволу компанії Renault заборонено.

Новий Renault Megane – Грудень 2017 р.


