Accesorii

Noul Renault MEGANE

Aveți grijă de
dumneavoastră!
Mai multă intensitate pentru viața
cotidiană. Profită din plin de fiecare
clipă!
Concepute special pentru noul
Megane, accesoriile Renault sunt
inovatoare, sigure, intuitive, pentru
a-ți oferi o călătorie pur și simplu
unica.
Pregătește-te să trăiești experienţe
pline de emoții!
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Design elegant
Personalizează aspectul noului tău
Renault Mégane pentru un plus de eleganță
și prestanță.

Design exterior
01 Antenă tip „înotătoare de rechin”
Această antenă foarte elegantă aduce o notă
sportivă și se integrează armonios pe pavilionul
noului Renault Mégane.
Două culori disponibile: gri platinat și negru metalizat.
Nu este compatibilă cu Digital Audio Broadcasting
(DAB).
82 01 643 012 (Gri platinat)
82 01 638 593 (Negru metalizat)

02 Carcasă card Mâini libere
Renault

01

Oferă un aspect unic cardului mâini libere
și bucură-te de experiența Mégane până
la capăt!
77 11 780 544 (Look sport)
77 11 780 545 (Gri platinat)
77 11 780 549 (Negru metalizat)

02
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Jante aliaj
Afirmă-ți personalitatea cu selecția de jante oferite în exclusivitate de Renault.
Pentru un aspect stilat și siguranță fără concesii.

01 Jante 16” Silverine
Gri
Anvelopă: 215/60 R16 - 205/55 R16
40 30 023 47R
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02 Jante 17” Celcium
Negru diamantat
Anvelopă: 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 029 61R

03 Jante 17” Exception
Gri închis
Anvelopă: 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 050 49R

04 Jante18” Grand Tour
Negru diamantat
Anvelopă: 225/40 R18
40 30 015 62R

Design
interior
01 Prag portbagaj

01

Din inox cu imprimări în relief,
aduce un plus de design în partea
din spate a vehiculului tău,
protejând, în același timp, zona
de încărcare a portbagajului.
82 01 512 194

02 Praguri de ușă iluminate - Față
Protecție cu stil în partea de jos a ușii noului
Renault Mégane.
Iluminarea temporizată de culoare albă,
activă după deschiderea ușilor, scoate în relief
modernitatea designului.
Set de 2 praguri (dreapta și stânga), disponibile
și în versiunea fără iluminare.
82 01 577 970 (cu iluminare)
82 01 577 972 (fără iluminare)

03 Pedale sport

02

03

Imprimă un caracter sportiv habitaclului,
aducând în același timp o nuanță de originalitate.
Set de ornamente pedialier cu sistem de
prindere prin clipsare.
Disponibile pentru cutia de viteze manuală și
automată.
82 01 629 832 (Cutie de viteze automată)
82 01 629 815 (Cutie de viteze manuală)
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Protecţie
cotidiană
Utilizează cu încredere elementele de
protecție din gama de accesorii Renault.
Accesoriile pentru interior Renault sunt atât
funcționale cât și estetice, adaptându-se
perfect în habitaclul noului Renault Mégane.
Trăiește intens… și în siguranţă deplină!
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Protecții geamuri
01 Parasolar - Pachet complet

01

Cu efect de întunecare, oferă protecţie optimă
împotriva razelor soarelui. Ușor de montat și
demontat.
Pachetul conţine 3 storuri pentru toate
geamurile spate și lunetă.
82 01 612 871

Viață la bord
02 Suport haine cu prindere pe
tetieră
Îți permite să pui cu grijă hainele pe spatele
scaunului din faţă. Amovibil și ușor de instalat,
devine indispensabil în viața de zi cu zi. În plus,
finisajul său cromat îl transformă într-un obiect
elegant și discret.
77 11 578 137
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Organizarea
portbagajului
01 Protecția portbagajului
EasyFlex
Esenţială pentru protejarea portbagajului
automobilului tău, se pliază și se depliază
extrem de simplu și se adaptează perfect la
poziţia scaunelor spate, acoperind întreaga
suprafaţă a portbagajului.
Este deosebit de practică, atât pentru uzul
zilnic, cât și pentru activitățile din timpul
liber.
82 01 619 650

04 Grilaj de separare
Asigurând o separare între portbagaj și
habitaclu, este util pentru transportul
animalului de companie.
82 01 612 806

02 Tavă de portbagaj
reversibilă
Ideală pentru a transporta cu ușurinţă
chiar și obiecte murdare, ea protejează
eficient mocheta de origine și se adaptează
perfect la forma portbagajului mașinii tale.
Practică, se montează și se curăţă ușor
grație materialului semirigid.
Reversibilă, din material textil și cauciuc, se
adaptează la toate obiectele transportate.
82 01 615 210

04

01

03

02

03 Plasă de depozitare
Adaptată la dimensiunile noului Mégane,
asigură menţinerea în stare perfectă
a obiectelor din portbagaj în timpul
transportului.
Există în versiune orizontală și verticală.
77 11 422 533 (Orizontal)
77 11 227 502 (Vertical)
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Covorașe
01 Covorașe din material textil
pentru podea
Confecționate pe măsură, ele vor garanta
o protecţie totală a podelei din habitaclu.
Ușor de întreţinut, fixarea lor este foarte
simplă datorită celor două coliere de
siguranță prevăzute în acest scop. Set de
4 covorașe pentru față și spate.
82 01 614 869 (Premium)
82 01 614 858 (Confort)

02 Covorașe din cauciuc
pentru podea cu margini
înalte
Concepute special pentru noul
Mégane, covorașele asigură o protecţie
completă a podelei habitaclului.
Impermeabile și ușor de întreţinut,
fixarea lor este foarte simplă datorită
celor două coliere de siguranță
prevăzute în acest scop. Set de 5
covorașe pentru față și spate.
82 01 618 013

01
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02

03

Transportă
mai mult și mai
eficient
Bucură-te din plin de pasiunile tale!
Întotdeauna rapid de instalat și ușor
de utilizat, accesoriile noului Renault
Mégane respectă standarde superioare
de siguranță. Ele sunt în egală măsura
simple și ingenioase.
Cu Renault, poți lua cu tine tot ce dorești,
oriunde dorești, pentru călătorii fără
limite.
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Atelaj
01 Pachet atelaj escamotabil

01

Escamotabil dintr-o singură mișcare, este
disponibil în câteva secunde, fără alte
instrumente și fără efort. Invizibil în poziţia
pliată sub bara parașoc, respectă designul
noului Renault Mégane. De origine Renault,
garantează o compatibilitate perfectă cu
vehiculul și previne orice risc de deformare.
77 11 780 840

02 Pachet atelaj „gât de lebădă”
Permite tractarea în condiții de siguranţă
a oricărui echipament: suport de biciclete,
remorcă, barcă, rulotă, echipamente
profesionale. De origine Renault, garantează
o compatibilitate perfectă cu vehiculul
și previne orice risc de deformare. Se
demontează cu ajutorul unei truse de scule.
77 11 780 839

02

03 Suport de biciclete Euroway
Ușor de montat pe atelaj, permite transportarea
facilă și în condiții de siguranţă deplină a tuturor
bicicletelor familiei. Pliabil și basculabil pentru
acces ușor la portbagaj.
Diferite modele disponibile, pentru 2 - 4 biciclete.
77 11 577 332 (3 biciclete)

04 Suport de biciclete
03

04

Se fixează rapid, fără niciun reglaj, pe barele
transversale, și permite transportul unei
biciclete în deplină siguranță
7711577325
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Portaj
01 Bare portbagaj pavilion din
aluminiu QuickFix
Se montează ușor și rapid. Permit transportarea
unui suport de biciclete, a unui suport de schiuri
sau a unei cutii de portbagaj pentru a crește
capacitatea de transport a noului tău Mégane.
82 01 580 001

02 Suport de schiuri
Foarte ușor de utilizat, facilitează transportul
în siguranţă pentru toate tipurile de schiuri
sau planșe de surf pe plafonul mașinii.
Disponibil pentru 4 și 6 perechi de schiuri.
77 11 420 778 (4 perechi/2 snowboard-uri)
77 11 420 779 (6 perechi/4 snowboard-uri)

02

03 Cutie de portbagaj
Urban Loader

01

Practică și esenţială pentru călătoriile tale, îți
permite să reglezi capacitatea de încărcare în
funcţie de nevoile tale. Sistemul său de fixare
intuitivă permite o instalare rapidă.
Designul său foarte estetic nu afectează cu
nimic aspectul noului Mégane.
Culoare: gri.
77 11 578 086 (300-500 l)

04 Cutie portbagaj rigidă
Călătorește fără compromisuri! Practică
și solidă, permite mărirea volumului de
încărcare al vehiculului.
Design aerodinamic și foarte estetic.
Dimensiuni diferite în funcţie de nevoile tale.
Culoare: negru briliant
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)
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03

04

04

Experiență
multimedia
Emoții la bord garantate prin
soluţii multimedia performante,
pentru ca fiecare călătorie să
devină o experiență intensă atât
pentru tine, cât și pentru pasageri.
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Telefon

Video

01 Suport smartphone mobil

02 Suport tabletă

Indispensabil pentru a te bucura în condiţii de
siguranţă deplină de smartphone-ul tău în timp
ce conduci.
Detașabil, poate fi deplasat cu ușurinţă de la un
vehicul la altul.
77 11 574 875

01
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Este ușor de fixat pe tetieră și permite
pasagerilor din spate să vizioneze confortabil
conţinutul video de pe o tabletă cu o diagonală
cuprinsă între 7 și 10 inch.
77 11 574 991

02

Audio
03 Pachet boxe Focal Music
Premium 8.1
Înaltă fidelitate încorporată și calitate HI-FI
Premium! Acest pachet care cuprinde 8
boxe și un subwoofer cu o putere totală de
400 W este referinţa sistemelor de sunet
încorporate.
Finețe, claritate și putere...dă ritm
călătoriilor tale și obţine un maximum de
plăcere!
77 11 579 699

03
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05

Stai
fără griji
Călătorește liniștit către orice
destinație. Rezistente, practice în
utilizare, accesoriile proiectate de
Renault pentru noul Megane îți
garantează călătorii lipsite de griji.
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Antiefracție și
monitorizare
01 Alarmă
Proiectată pentru o siguranță sporită, aceasta reduce
efectiv tentativele de furt din vehiculul tău. Datorită unui
modul antiridicare precum și unei protecţii perimetrice
și volumetrice, alarma detectează orice tentativă de
deschidere, de intruziune sau orice mișcare în zona de
încărcare.
82 01 632 737

02 Video Box negru - Road Eyes

01

02

Sistem de înregistrare video la bord, automat și autonom,
acesta memorează istoricul rutelor, în timp și în spaţiu.
Instrument indispensabil pentru siguranţă, devine un
martor pentru incidentele întâmpinate pe drum.
Pachetul conţine un ecran de 2,5’’, o cameră Full HD și un
cip GPS Tracker.
77 11 577 533
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Scaun copil
01 Scaun copil Duoplus
Isofix
Asigură cea mai bună siguranță și
protecţie a copiilor de la 9 luni până
la 4 ani. Foarte confortabil, datorită
înclinării reglabile în 3 poziţii, dintre
care una este pentru somn. Fixare
Isofix.
77 11 423 381

Lanțuri
de zăpadă
02 Lanțuri antiderapante Premium Grip
Garantează maximum de siguranță și
aderenţă în condiţii de iarnă mai dificile
(zăpadă și gheaţă). Rapid și ușor de
instalat datorită suportului intuitiv
automatizat, amprentei lor reduse și
dimensiunilor compacte. Totul pentru
a aduce un plus considerabil de confort
șoferului!
77 11 780 254 (R15-16-17-18)
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01

03 Huse antiderapante
Ușor de manevrat și de instalat,
cu fixare rapidă și intuitivă,
garantează menținerea ținutei
de drum în condiții de ninsoare
moderată.
7711578651 (R15)
7711578650 (R16)
02

03

06

Colecția
Renault
Descoperă o colecţie de
obiecte unice, concepute
special pentru a trăi deplin
experiența oferită de
Noul Mégane.
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Miniaturi
O selecţie gândită pentru iubitorii de
piese de colecție.

01 Noul Mégane - Gri platinat
Scara: 1/43
77 11 578 442

02 Noul Mégane - Negru metalizat
Scara: 1/43
77 11 579 854

03 R.S. 01 - Galben
Scara: 1/43
77 11 780 350
Scara: 1/18
77 11 780 351

04 Mégane Radicale R.S. - Alb
Scara: 1/43
77 11 578 400

04

01
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Lista completă de accesorii
DESIGN

Organizare portbagaj
8201615210

Tavă de protecție portbagaj

Pagina 13

8201619650

Protecție portbagaj modulabilă EasyFlex

Pagina 13

7711422533

Plasă de depozitare - orizontală

Pagina 13

7711227502

Plasă de depozitare - verticală

8201612806

Grilaj de separare

Pagina 13

8201614869

Covoraș podea textil - Premium (set de 4)

Pagina 14

8201614858

Covoraș podea textil - Confort (set de 4)

Pagina 7

8201618013

Covoraș podea cauciuc (set de 5)
Pachet confort (Covoraș podea Premium + tavă portbagaj reversibilă)

Design exterior
8201643012

Antenă tip „înotătoare de rechin” - Gri platinat

8201638593

Antenă tip „înotătoare de rechin” - Negru metalizat

7711780545

Carcasă card Mâini libere Renault - Gri platinat

Pagina 6
Pagina 6

7711780544

Carcasă card Mâini libere Renault - Look sportiv

Pagina 6

7711780549

Carcasă card Mâini libere Renault - Negru metalizat

Pagina 6

Jante
403001562R

Jante aliaj 18” Grand Tour - Negru diamantat (anvelopă: 225/40 R18)

Covorașe

403005049R

Jante aliaj 17” Exception - Antracit închis (anvelopă: 225/55 R17 et 205/50 R17)

Pagina 7

7711780936

403002961R

Jante aliaj 17” Celcium - Negru diamantat (anvelopă: 225/55 R17 et 205/50 R17)

Pagina 7
Pagina 7

Protecție caroserie

403002347R

Jante aliaj 16” Silverine - Gri silver (anvelopă: 215/60 R16 et 205/55 R16)

403150709R

Sigla Renault - Gri închis cu contur cromat

-

403152085R

Sigla Renault - Negru cu contur cromat

-

7711239101

Antifurt jante aluminiu (4 șuruburi)

-

7711239104

Antifurt jante aluminiu (20 șuruburi)

-

7711239103

Antifurt jante aluminiu - Versiune specială GT (4 șuruburi)

-

7711239099

Antifurt jante tablă (4 șuruburi)

Design interior

-

8201212479

Apărători noroi - Față și spate (set de 2)

Pagina 14
-

-

TRANSPORT
Atelaj
7711780840

Pachet atelaj escamotabil

Pagina 18

8201591076

Atelaj escamotabil

-

Cablaj atelaj escamotabil

8201629815

Pedale sport - cutie de viteze manuală (set de 3)

Pagina 8

8201609674

8201629832

Pedale sport - cutie de viteze automată (set de 2)

-

7711780839

Pachet atelaj gât de lebădă

Pagina 18

-

8201577972

Praguri de ușă - Față (set de 2)

-

8201591085

Atelaj gât de lebădă

-

8201577970

Praguri de ușă iluminate - Față (set de 2)

Pagina 8

8201609672

Cablaj atelaj gât de lebădă

-

8201512194

Prag portbagaj

Pagina 8

8201591081

Traversă atelaj gât de lebădă

-

7711577326

Suport biciclete Express Hang On - Pe atelaj - 2 biciclete

7711577331

Suport biciclete Euroride - Pe atelaj - 2 biciclete (13 pini)

-

PROTECȚIE COTIDIANĂ

7711577332

Suport biciclete Euroway - Pe atelaj - 3 biciclete (13 pini)

Pagina 18

7711579661

Suport biciclete Towvoyage - Pe atelaj - 4 biciclete (13 pini)

-

Geamuri securizate

7711577333

Suport biciclete Europower 915 - Pe atelaj - 2 biciclete electrice

-

8201547573

Deflectoare de aer - Față (set de 2)

8201612871

Parasolar - Pachet complet (set de 3)

8201612869

Parasolar - Pachet geamuri laterale spate (set de 2)

Pagina 12
-

Viața la bord
7711578137

Suport haine cu prindere pe tetieră

Pagina 12

8201375535

Kit fumător (scrumieră + brichetă)

-
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-

Scaun copil

Portaj
8201580001

Bare de portbagaj pavilion din aluminiu QuickFix - Pe pavilion (set de 2)

Pagina 19

7711427434

Scoică bebeluș Babysafe Plus - Grupa 0+

7711575524

Cutie portbagaj rigidă - 380 l - Negru briliant

Pagina 19

7711423381

Bază Isofix pentru scoică bebeluș - Scaun copil Duoplus Isofix - Grupa 1

-

7711575525

Cutie portbagaj rigidă - 480 l - Negru briliant

Pagina 19

7711423382

Scaun copil Kidplus - Grupa 2-3

-

7711575526

Cutie portbagaj rigidă - 630 l - Negru briliant

Pagina 19

7711422951

Scaun copil Kidfix Isofix - Grupa 2-3

-

7711578086

Cutie de portbagaj modulabilă Urban Loader - Ajustabilă - Gri

Pagina 19

Ajutor și semnalizare

7711420778

Suport de schiuri - 4 perechi / 2 snowboard-uri

Pagina 19

7711419386

Extinctor - 1 kg

-

7711420779

Suport de schiuri - 6 perechi / 4 snowboard-uri

Pagina 19

8201598672

Suport extinctor

-

7711577325

Suport de biciclete Proride 80 - Pe barele portbagaj - 1 bicicletă

-

7711780759

Kit securitate (vestă, triunghi, trusă de prim ajutor)

-

Pagina 27

Asistență la conducere

MULTIMEDIA

8201537455

Asistență parcare - spate

-

8201537464

Asistență parcare - față

-

Telefon

În curând

Camera 360° - Vedere Panoramică

-

7711574875

Suport smartphone mobil

În curând

Încărcător smartphone

Pagina 22
-

PROFESIONAL

Video
7711574991

Suport tabletă (7-10”)

Pagina 22

Audio
7711579699

Pachet boxe Focal Music Premium 8.1 (2 tweetere, 2 față, 4 spate, 1 subwoofer)

Pagina 23

7711579537

Pachet boxe Focal Music Premium 6.1 (2 tweetere, 2 față, 2 spate, 1 subwoofer)

-

7711578132

Pachet boxe Focal Music Live 4.0 (2 tweetere, 2 față sau spate)

-

7711575880

Pachet boxe Focal Music Drive 2.0 (2 față sau spate)

-

Organizare în mașina de serviciu
8201632018

Organizare în mașina de serviciu

-

8201632026

Panou portbagaj pentru mașina de serviciu

-

8201632033

Grilaj de separare pentru mașina de serviciu

-

8201654370

Autocolante de securitate pentru mașina de serviciu - Clasa A

-

8201654371

Autocolante de securitate pentru mașina de serviciu - Clasa B

-

COLECȚIA RENAULT

PROTECȚIE

Miniaturi

Antiefracție și monitorizare
8201632737

Alarmă - Perimetrică și volumetrică, cu antiridicare

Pagina 26

7711577533

Video Box negru - Road Eyes

Pagina 26

Lanțuri antiderapante
7711780254

Lanțuri antiderapante Premium Grip - Dimensiunea 60 - R15”, R16”, R17”, R18”

Pagina 27

7711578469

Lanțuri antiderapante Standard - 9 mm - Dimensiunea 80 - R15”

Pagina 27

7711578470

Lanțuri antiderapante Standard - 9 mm - Dimensiunea 90 - R16”

7711578651

Huse antiderapante - Dimensiunea 54 - R15”

Pagina 27

7711578650

Huse antiderapante - Dimensiunea 53 - R16”

-

7711578442

Noul Mégane - Gri platinat - Scară 1/43

Pagina 30

7711579854

Noul Mégane - Negru metalizat - Scară 1/43

Pagina 30

7711578400

Mégane Radicale R.S. - Alb - Scară 1/43

Pagina 30

7711780350

R.S. 01 - Galben - Scară 1/43

Pagina 30

7711780351

R.S. 01 - Galben - Scară 1/18

Pagina 30

-
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www.renault.ro

Am depus toate eforturile în vederea asigurării exactității conținutului prezentei publicații la data tipăririi acesteia. În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produselor, Grupul Dacia-Renault își rezervă dreptul de
a efectua în orice moment modificări ale acestora. Modificările vor fi aduse la cunoștința reprezentanților autorizați Renault în cel mai scurt timp. Vă rugăm să consultați pe oricare dintre reprezentanții Renault din rețeaua
autorizată de service pentru a primi cele mai recente informații. Date fiind limitele tehnicilor de imprimare, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de cele reale. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Toate drepturile rezervate. Reproducerea parțială sau integrală a prezentei publicații, în orice formă sau prin orice mijloc, este interzisă fără obținerea în prealabil a
acordului scris al Renault Commercial Romania.
Vă recomandăm ca, pentru montajul/instalarea accesoriilor să vă adresați unui reprezentant din rețeaua autorizată post-vânzare Renault.

