nový
MÉGAnE & MÉGAnE CoupÉ
příslušEnství

Bohatá řada doplňků, které umožňují zdůraznit
dynamický charakter Vašeho vozu Mégane.

nový
MÉGAnE & MÉGAnE CoupÉ

Míra a způsob personalizace závisí jen na
Vašem výběru.

21

22

23

24

příslušEnství

(www.renault.cz)

25
25. DIsKY Z lEHKýCH slItIn
Disky kol z lehkých slitin Avanza dodávají Vašemu
vozu Mégane sportovní a dynamický vzhled
(k dispozici ve velikostech 15", 16", 17"
a v barevných odstínech šedá hliník, šedá chrom
a šedá antracit satiné).

21. spojler předního nárazníku ...................................................... 77 11 425 231
Mřížky předního nárazníku (5dv) .............................................. 77 11 425 445
22. levý práh ................................................................................... 77 11 425 232
pravý práh ................................................................................. 77 11 425 340
23. Difuzor zadního nárazníku (5dv)* ............................................ 77 11 425 233
Rozšíření zadního nárazníku (5dv) ........................................... 77 11 425 955
24. střešní spojler (3dv) .................................................................. 77 11 426 477
21. střešní spojler (5dv) ................................................................. 77 11 425 368
25. Disky z lehkých slitin Avanza 16" – šedá chrom .................... 77 11 426 991
* Difuzor zadního nárazníku nelze kombinovat s montáží tažného zařízení

tato publikace neobsahuje veškeré příslušenství dostupné pro model Mégane
a Mégane coupé. o dalších produktech a jejich aktuální dostupnosti se
informujte u vašeho Renault partnera.

Grafické zpracování a Tisk MarTen, s.r.o. – realizace renaulT Čr, a.s. – říjen 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 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
doporučuje publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem
bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault, je zakázána.
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1. střEšní nosIČE
Hliníkové střešní nosiče jsou vhodné pro další
zavazadla či příslušenství (nosič jízdního kola,
nosič lyží atd.)
3

2

7

2. střEšní BoX
Střešní box Touring Line o objemu 480 litrů má
nosnost až 75 kg. Upevňuje se pomocí rychloupínacího systému a je možné jej otevírat z obou
stran.
4

7. přEDní DEFlEKtoRY
Deflektory obnovují vzduch v prostoru pro
cestující, aniž by v interiéru vozu vznikal
nepříjemný průvan.

8

3. nosIČ lYŽí
Na nosiči lyží, který se instaluje na střešní
nosiče, lze v závislosti na modelu přepravovat
až šest párů lyží.

5

77 11 425 247
77 11 425 811
77 11 425 264
77 11 427 264
77 11 427 265

10

77 11 424 758
77 11 236 848
77 11 420 778
77 11 421 294
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13. oRGAnIZÉR
Ideální pro malé předměty, které potřebujete mít
stále při ruce.

14. síť ZAvAZADlovÉHo pRostoRu
Svislá síť vytváří v zavazadlovém prostoru
dodatečné odkládací místo pro uložení
předmětů ve vertikální poloze (3 přihrádky).

15. síť nA Dno ZAvAZADlovÉHo pRostoRu
Umožňuje bezpečné uchycení předmětů
k podlaze zavazadlového prostoru, čímž brání
jejich pohybu během přepravy. Upevňuje se ke
stávajícím kotvicím bodům ve vozidle.

16. 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.

13.
14.
15.
16.

4. nosIČ Kol
Nosič jízdního kola Touring Line 65 umožňuje
přepravu všech typů jízdních kol. Je vybaven
zařízením pro ochranu proti krádeži.

1. střešní nosiče (5 dv) ........................................................................
2. střešní box touring line 480 ...........................................................
3. nosič lyží (pro 4 páry) ......................................................................
4. nosič kol touring line 65 .................................................................
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8. ZÁstĚRKY
Zástěrky chrání karosérii vozu před poletujícími
kamínky a bahnem.

7. přední deflektory (5dv) ..................................................................
8. přední Deflektor(3dv) ..................................................................
8. přední zástěrky ..............................................................................
Zadní zástěrky (5dv) ......................................................................
Zadní zástěrk (3dv) ......................................................................
9

13

9. AlARM
Alarm Renault, plně kompatibilní s elektronickým systémem, chrání proti násilnému vniknutí
a detekuje veškerý pohyb v prostoru pro
cestující.
11

6. snĚHovÉ řEtĚZY
Kompletní řada sněhových řetězů pro všechny
rozměry pneumatik a velmi snadnou montáž.

5. tažné zařízení RDso (5dv) ................................... 77 11 427 708 + 77 11 427 709
4. tažné zařízení RDso (3dv) ................................... 77 11 427 710 + 77 11 427 711
6. sněhové řetězy (pneu 195/65 R15) ................................................. 77 11 222 080
6. sněhové řetězy (pneu 205/55 R16 a pneu 205/50 R17) ................. 77 11 222 081

77 11 423 738
77 11 227 502
77 11 422 533
77 11 237 736

17

18

17. oCHRAnA ZAvAZADlovÉHo pRostoRu
Je pevná a odolná, chrání zavazadlový prostor
a umožňuje Vám přepravovat všechny typy
produktů, zejména těch znečištěných.

18. KoBEREC ZAvAZADlovÉHo pRostoRu
Tento oboustranný (z jedné strany guma,
z druhé textil) koberec chrání zavazadlový
prostor Vašeho vozu.

10. ZADní pARKovACí AsIstEnt
Zadní parkovací asistent usnadňuje manévrování při parkování tím, že signalizuje blízkost
případných překážek za Vaším vozidlem.
12
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5. tAŽnÉ ZAříZEní RDso
Tažné zařízení RDSO s odnímatelnou tyčí s kulovou hlavou zachovává estetický vzhled vašeho
vozu Mégane. Je snadno demontovatelné i bez
použití nářadí během pouhých několika sekund.

organizér ....................................................................................
síť zavazadlového prostoru .......................................................
síť na dno zavazadlového prostoru ...........................................
Mobilní odkládací box ...............................................................
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11. 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.
12. DĚtsKÁ AutosEDAČKA KID plus
Tato autosedačka je vhodná pro děti o hmotnosti 15 kg a více. Existuje také verze ISOFIX
(autosedačka Kid Fix).

9. Alarm (vozy od 1.4.2009) .............................................................
10. Zadní parkovací asistent .............................................................
11. Audio Connection Box v3 Fakra ..................................................
12. Dětská autosedačka KID plus ....................................................

77 11 427 330
77 11 224 385
77 11 426 074
77 11 423 382

17. ochrana zavazadlového prostoru ................................................77 11 425 500
18. Koberec zavazadlového prostoru ................................................77 11 425 290
19. Koberec Confort Evolution .......................................................... 77 11 425 288
20. Koberec novestra ........................................................................ 77 11 425 284

