nový
MÉgane Grandtour
příslušenství
nový
Mégane Grandtour
Bohatá řada doplňků, které umožňují
zdůraznit dynamický charakter Vašeho vozu
Mégane Grandtour. Se spojlerem a mřížkami
předního nárazníku, levým i pravým prahem
a rozšířením zadního nárazníku získá Váš vůz
na dynamice.
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příslušenství

Estetiku a bezpečnost zajistí disky kol z lehké
slitiny Avanza, které jsou k dispozici v několika
rozměrech a barevných odstínech (šedá hliník,
šedá chrom, šedá antracit satiné).
Míra a způsob personalizace závisí jen na
Vašem výběru.
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(www.renault.cz)
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18. Mřížky předního nárazníku (stříbrné) ........................................
18. Spojler předního nárazníku ........................................................
19. Pravý práh . .................................................................................
19. Levý práh ....................................................................................
20. Vnitřní kryty prahů dveří ............................................................
21. Hliníkový disk AVANZA 16" (šedá antracit) ...............................

77 11 425 445
77 11 425 231
77 11 426 856
77 11 426 857
77 11 425 272
77 11 426 992

Tato publikace neobsahuje veškeré příslušenství dostupné pro model Mégane
Grandtour. O dalších produktech a jejich aktuální dostupnosti se informujte
u Vašeho Renault partnera.

ZPRACOVÁNÍ A TISK MARTEN, S.R.O. – REALIZACE RENAULT ČR, A.S. – červenec 2009. Vytištěno v EU.

SPORTOVNÍ SADA

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou
péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Renault vyhrazuje právo kdykoli
modifikovat specifikace i popisované a představované automobily. Tyto modifikace Renault
svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho,
pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné
nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby Vám
poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafických důvodů se
mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karosérie
nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace používá
ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné
užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli
prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault, je zakázána. Tato
publikace neobsahuje veškeré příslušenství dostupné na model Megane Grandtour..
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1. PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE
Příčné nosiče se instalují na podélné střešní
lišty. Montáž je velmi rychlá a maximální
povolené zatížení je 80 kg. Jsou vhodné pro
další zavazadla či příslušenství (nosič jízdního
kola, nosič lyží, střešní box atd.).
2. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Tažné zařízení s odnímatelnou tyčí a kulovou
hlavou zachovává estetický vzhled vašeho vozu
Mégane Grandtour. K dispozici v provedení
„Labutí krk“ nebo rychlodemontovatelné RDSO.
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7. ALARM
Alarm Renault, plně kompatibilní s elektronickým
systémem, chrání proti násilnému vniknutí
a detekuje veškerý pohyb v prostoru pro cestující.

8. Zadní parkovací asistent
Zadní parkovací asistent usnadňuje manévrování
při parkování tím, že signalizuje blízkost
případných překážek za Vaším vozidlem.
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7. Alarm................................................................................................ 77 11 427 330
8. Parkovací asistent – zadní ............................................................. 77 11 224 385
9. DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY

9

Dětská autosedačka DUO
PLUS ISOFIX je určena pro
děti od 1 roku do 4 let.
Je vybavena bezpečnostním
systémem ISOFIX pro jednoduché ukotvení a snadnou
instalaci sedačky.

1. Příčné střešní nosiče ........................................................................ 77 11 426 186
2. Tažné zařízení „Labutí krk“ ............................................................. 77 11 423 035
2. Tažné zařízení automatické RDSO ................................................... 77 11 423 036
3

4

DUO PLUS ISOFIX

KID PLUS

Dětská autosedačka KID PLUS
je vhodná pro děti od 3 do
10 let (o hmotnosti 15 kg
a více). Existuje také ve
verzi se systémem ISOFIX
(autosedačka KID FIX).

9. Dětská autosedačka DUO PLUS ISOFIX . ........................................ 77 11 423 381
8. Dětská autosedačka KID PLUS . ..................................................... 77 11 423 382
8. Dětská autosedačka KID FIX ........................................................... 77 11 422 951
10

5

11

13. Síť na dno zavazadlového prostoru
Síť se uchycuje k podlaze a slouží k zamezení
volného pohybu převážených předmětů.
15. PŘÍLEŽITOSTNÁ OCHRANA
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Nepropustná ochrana je určena pro občasné
použití například při víkendových výletech
a chrání interiér vozu před znečištěním. Složíte
ji do praktického kompaktního pouzdra.

14. SÍŤ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Svislá síť vytváří v zavazadlovém prostoru
dodatečné odkládací místo pro uložení
předmětů ve vertikální poloze (3 přihrádky).
16. KOBEREC ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Na míru navržený oboustranný koberec
(guma/textil) účinně chrání podlahu zavazadlové části před znečištěním.

13. Síť na dno zavazadlového prostoru . ...........................................
14. Síť zavazadlového prostoru . .......................................................
15. Příležitostná ochrana zavazadlového prostoru ..........................
16. Koberec zavazadlového prostoru.................................................

77 11 422 533
77 11 222 399
77 11 427 360
77 11 426 229
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3. Přední DEFLEKTORY
S deflektory můžete větrat, aniž v interiéru vozu
vzniká nepříjemný průvan.

4. SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Kompletní řada sněhových řetězů pro všechny
rozměry pneumatik a velmi snadnou montáž.

5. ZÁSTĚRKY
Zástěrky chrání karosérii vozu před poletujícími
kamínky a bahnem.

6. DĚLICÍ MŘÍŽ
Dělicí mříž z nerezavějící oceli bezpečně
odděluje interiér vozu od zavazadlového
prostoru.

3. Přední deflektory ..............................................................................
4. Sněhové řetězy Konig K9 (pro 195/65 R15) .....................................
5. Přední zástěrky . ...............................................................................
4. Zadní zástěrky ..................................................................................
6. Dělicí mříž .........................................................................................

77 11 425 247
77 11 222 080
77 11 425 264
77 11 426 164
77 11 426 249

10. AUDIO CONNECTION BOX
Umožňuje připojení jakéhokoliv přenosného
hudebního zařízení včetně iPodu. Ovládání
zajišťuje standardní rádio a ovladače pod
volantem. Konektory USB, jack a iPod nejsou
součástí balení, nutno koupit zvlášť.

Koberec Novestra

Koberec Confort Evolution

Koberec Renault Sport

Koberec Relief

11. Mobilní odkládací box
Tento praktický okládací box můžete použít
na zadních sedadlech jako loketní opěrku
nebo jako odkládací prostor např. pro hračky.
Uchycení pomocí bezpečnostních pásů.
12. Dekorativní polep – pás
Dekorativní pás podtrhuje sportovní vzhled
Vašeho vozu. V nabídce v barvě bílé, šedé
a černé.

10. Audio connection box V3 FAKRA . ................................................
10. Audio connection box V3 ISO .......................................................
11. Mobilní odkládací box ..................................................................
12. Dekorativní polep – pás (bílý) ......................................................

77 11 426 074
77 11 426 075
77 11 237 736
77 11 425 852

17. Koberce – gumový Novestra .......................................................
15. Koberce – textilní Confort Evolution ...........................................
15. Koberce – textilní Renault Sport .................................................
15. Koberce – textilní Relief ..............................................................

77 11 425 284
77 11 425 288
77 11 427 924
77 11 425 286

