Noul Renault MEGANE Sedan

Gama de accesorii

Detaliile fac
diferența
Transformă viața de zi cu zi în ceva
mai intens și profită din plin de
fiecare moment.
Accesoriile Renault, concepute
special pentru modelul tău Renault
MEGANE Sedan, îți oferă în
fiecare zi o călătorie cu totul unică.
Inovatoare, sigure și intuitive, îți fac
viața mai ușoară.
Pregătește-te să trăiești experiențe
pline de emoție.
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Design
Personalizează aspectul
Noului Renault Megane Sedan pentru
un plus de eleganță și caracter.
Mașina ta îți va pune în evidență
personalitatea. Transformă Renault-ul
tău într-o mașină unică, la fel ca tine.

Design exterior
01 Carcase oglinzi
retrovizoare - cromate
Adaugă o nuanță de stil și personalitate
autoturismului tău. Finisajele cromate pun
în evidență eleganța designului.
82 01 547 579

02 Carcasă card mâini libere
Renault
Adaugă un aspect unic cardului tău, în
același timp protejându-l împotriva uzurii
la care este expus.
77 11 780 544 (aspect sport)
77 11 780 545 (gri)
77 11 780 549 (negru)
01

02
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Jante aliaj
Personalizează-ți autoturismul în funcție de stilul tău selectând din varietatea de jante originale Renault.
Pentru un aspect exigent și o siguranță fără compromisuri.

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

03 Jante18” Grand Tour
Gri
Anvelopă: 225/40 R18
40 30 063 36R

Design interior
01 Praguri de ușă - faţă
Aspect elegant şi modern la fiecare
deschidere a portierei, designul pragurilor
tale atrage privirea. Finisajul lor din inox
are de asemenea o funcție de protecție
a accesului în autoturism. Set inserții
praguri (stânga și dreapta). Disponibile și
în varianta mată.
82 01 577 970

02 Pedale sport
Adaugă un plus de sportivitate în
interiorul autoturismului, pentru a scoate
în evidență caracterul său rafinat.
Pedale cu inserții de aluminiu.
Disponibile pentru cutie 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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Protecție
Oferă-ți o protecție pe măsura unei
calități ireproșabile. Accesoriile
Renault sunt nu doar estetice, ci și
funcționale și se adaptează perfect
autoturismului. Experiența la volan nu
a fost niciodată mai agreabilă.

Geamuri
01 Deflectoare de aer - față
Rulează confortabil, cu ferestrele
întredeschise, evitând turbulențele și
curenții de aer. Discrete și realizate pe
măsură, acestea sunt rezistente la rolele
de spălare și la intemperii.
Set de 2 deflectoare (dreapta și stânga).
82 01 547 573

01

Experiența de
viață la bord
02 Suport haine cu prindere
pe tetieră

02

Îți permite să așezi cu grijă hainele pe
spatele scaunului din faţă.
Ușor de instalat, te poți baza pe el în
viața de zi cu zi. Finisajele sale cromate
îl transformă într-un obiect elegant și
discret, în ton cu mașina ta.
77 11 578 137
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Organizarea
portbagajului
01 Tavă portbagaj reversibilă
Ideală pentru a transporta cu ușurință
produse diverse, în special obiectele
murdare. Se mulează perfect pe forma
portbagajului, pentru a proteja mocheta
originală.
Practică, se instalează și se curăță
cu ușurință datorită materialului său
semi-rigid cu margini ridicate.
Reversibilă, din material textil și cauciuc, se
adaptează la toate obiectele transportate.
82 01 643 361
01

01

02 Plasă pentru organizarea
portbagajului
Ideală pentru a organiza interiorul
portbagajului tău și adaptată la
dimensiunile mașinii tale, asigură
menținerea poziției fixe a obiectelor
transportate.
Disponibilă în varianta 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
Adaugă o nuanță de protecție
suplimentară Noului Renault Megane
Sedan. Realizate pe măsură și
personalizate, acestea se fixează cu
rapiditate datorită celor două capse de
securitate cu care sunt prevăzute. Supuse
unor teste de exigență, garantează cel
mai ridicat nivel de calitate, securitate și
durabilitate.
Fiecare pachet conține 4 covorașe care
asigură o protecție completă a podelei în
habitaclu.
82 01 614 869 (Premium)
82 01 654 204 (Confort)

02 Covorașe din cauciuc
cu margini înalte pentru
podea
Impermeabile și ușor de întreținut,
asigură o protecție completă a podelei în
habitaclu.
82 01 618 013
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Soluții de extindere
a capacității
de transport
Trăiește din plin pasiunile tale!
Ușor de montat și de utilizat, accesoriile
Noului Renault Megane Sedan răspund
exigențelor superioare privind siguranța.
Acestea sunt simple și ingenioase.
Renault îți oferă libertatea de a lua cu tine
tot ceea ce dorești, oriunde vrei să mergi.
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Atelaj
01 Suport de bicicletă Coach

01

Rapid de montat pe suport, îți permite
să transporți cu ușurință și în siguranță
deplină toate bicicletele familiei tale.
Dispozitiv pliabil și rabatabil pentru un
acces ușor la portbagaj.
Modele diferite disponibile, de la 2 la 4
biciclete.
77 11 780 884 (2 biciclete)

02 Atelaj demontabil nu implică utilizarea
uneltelor

01

02
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Indispensabil pentru a tracta sau a
transporta în siguranță lucrurile tale,
precum suport bicicletă, remorcă, barcă,
rulotă...
De origine Renault, acesta garantează
o compatibilitate perfectă cu mașina ta.
Datorită dispozitivului ușor de montat
și de demontat (nu implică instrumente
suplimentare), nu afectează design-ul
mașinii. Recomandat pentru o utilizare
frecventă.
82 01 636 365

Transport
01 Bare din aluminiu pentru
pavilion Quick Fix
Ușor și rapid de montat datorită sistemului
inovator de prindere Quick Fix. Permit
transportarea unui suport de bicicletă, suport de
schi sau portbagaj pentru acoperiș pentru a mări
capacitatea de încărcare a Noului Renault Megane
Sedan.
82 01 633 736

02 Suport pentru schiuri
Foarte ușor de utilizat, permite transportul în deplină
siguranță a tuturor tipurilor de schi și plăci de surf pe
acoperișul Noului Renault Megane Sedan.
Disponibil pentru 4 până la 6 perechi de schi.
77 11 420 778 (4 perechi de schi/ 2 snowboard-uri)
77 11 420 779 (6 perechi de schi/ 4 snowboard-uri)

03 Cutie de portbagaj
Urban Loader

01

02

03

04

Practică și indispensabilă pentru călătoriile tale,
permite reglarea capacității de încărcare, în funcție
de nevoile tale. Sistemele sale de fixare intuitive
permit o instalare rapidă. Design-ul său pune în
valoare silueta Noului Renault Megane Sedan.
Culoare: gri
77 11 578 086 (de la 300 la 500 l)

04 Cutie portbagaj rigidă
Călătorește fără a face compromisuri! Practică și
robustă, permite mărirea volumului de încărcare al
mașinii tale. Design aerodinamic și estetic.
Măsuri diferite disponibile în funcție de nevoile tale.
Culoare: negru strălucitor
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)

15

04

Experiența
multimedia
Trăiești experiențe pline de emoție
la bordul mașinii cu ajutorul soluțiilor
multimedia performante.
Conectează fiecare drum la ritmul tău.
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Telefonie

Video

01 Suport smartphone
detașabil - aplicabil cu
magnet pe aeratoarele
sistemului de ventilație

02 Suport tabletă

Indispensabil pentru a profita din plin și
în siguranță deplină de smartphone-ul
tău în timp ce conduci. Mic și discret,
suportul se integrează design-ului mașinii
tale. Sistemul său cu magnet permite
fixarea smartphone-ului cu ușurință pe
aeratoarele sistemului de ventilație.
Mobil, poate fi utilizat cu ușurință de la o
mașină la alta.
77 11 782 048

Se fixează cu ușurință pe tetieră și permite
pasagerilor din spate să vizioneze într-un
mod confortabil conținutul video al unei
tablete de 7 la 10 inch.
77 11 574 991

02

01

17

Audio
03 Pachet boxe
Focal Music Premium 8.1
Fidelitate ridicată la bord! Pachetul de
8 boxe și subwoofer de 400W (în total)
reprezintă un punct de referință în ceea
ce privește sistemele de sonorizare de la
bord. Finețe, claritate și putere. Fiecare
călătorie are ritmul ei.
77 11 578 132 + 77 11 578 133

03
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05

Siguranță
O călătorie fără griji. Rezistente, ușor
de utilizat, accesoriile concepute de
către Renault pentru Noul Megane
Sedan garantează siguranța în orice
circumstanță.
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Kit securitate
(pachet legislativ)

Antiefracție și
monitorizare

01 Kit securitate

02 Alarmă

Respectă reglementările în vigoare și
este indispensabil pentru siguranța ta și
a pasagerilor tăi. Kit-ul conține o vestă, un
triunghi și o trusă de prim-ajutor.
60 01 998 927

Indispensabilă pentru siguranța și
liniștea ta, aceasta reduce în mod eficient
tentativele de furt al autoturismului
sau al obiectelor din habitaclu. Datorită
sistemului de detectare a prezenței,
atât în habitaclu, cât și în proximitatea
autoturismului, aceasta sesizează orice
tentativă de deschidere forțată a unei
uși, de pătrundere în habitaclu sau orice
mișcare în interiorul/exteriorul vehiculului.
Modul anti-ridicare, disponibil suplimentar.
82 01 619 465

01

03 Cutie neagră video
Road Eyes
Sistem de înregistrare la bord, automat
și autonom, păstrează istoricul traseului,
în timp și spațiu. O inovatie care devine
indispensabilă pentru siguranța ta, este
practic un martor al incidentelor de pe
stradă și permite obiectivitatea în fiecare
situație.
Pachetul conține un ecran de 2,5”, o
cameră FullHD, un cip GPS Tracker.
77 11 577 533

02

20

03

Siguranță
pentru copil
01 Scaun copil Duoplus
Isofix
Esențial pentru a asigura protecția și
siguranța optimă a copiilor de la 9 luni la
4 ani în timpul deplasărilor tale. Foarte
confortabil, datorită înclinării reglabile în
3 poziții.
Fixare Isofix pentru o instalare simplă,
rapidă și un maxim de siguranță pentru
copiii tăi.
77 11 423 381

Lanțuri și huse
pentru pneuri
02 Lanțuri de zăpadă
Premium Grip
Iarna, echipează-te bine cu lanțuri pentru
a rula cu ușurință pe suprafețele cu
zăpadă! Acestea garantează un maxim
de siguranță și optimizează aderența în
condițiile de iarnă cele mai dificile (zăpadă
și polei). Rapid și simplu de instalat
datorită unui montaj intuitiv, se livrează
într-un ambalaj compact, de dimensiuni
reduse. Totul pentru a menține siguranța
în condiții de rulare vitrege!
Set de 2 lanțuri.
77 11 780 254 (R15-16-17-18)

01

03 Huse antiderapante
pentru pneuri
Minimul necesar pentru a rula cu ușurință
pe suprafețele cu zăpadă, aceste huse
antiderapante reprezintă alternativa
textilă a lanțurilor antiderapante. Simplu
de manipulat, cu un montaj intuitiv
și rapid, garantează o ținută de drum
sigură în condiții de ninsoare moderată.
Disponibile pentru diferite dimensiuni ale
pneurilor.
Set de 2 huse pentru pneuri
77 11 578 651 (R15)
77 11 578 650 (R16)

02

03
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Lista completă cu accesorii
DESIGN

Organizarea portbagajului

Exterior

8201643361

Tava portbagaj - reversibilă

pagina 13

7711422533

Plasă de aranjare - orizontal

pagina 13

7711227502

Plasă de aranjare - vertical

pagina 13

8201547579

Carcase oglinzi retrovizoare cromate

pagina 6

7711780544

Carcasă card mâini libere Renault - aspect sport

pagina 6

7711780545

Carcasă card mâini libere Renault gri

pagina 6

Covorașe

7711780549

Carcasă card mâini libere Renault negru

pagina 6

8201614869

Covorașe podea din material textil - Premium

pagina 14

8201654204

Covorașe podea din material textil - Confort

pagina 14

8201618013

Covorașe podea din cauciuc

pagina 14

Jante aliaj
403002347R

Jante de aliaj 16” Silverline Gri - Pneu 215/60 R16

pagina 7

8201549239

Jante de aliaj 16” Silverline Negru - Pneu 205/55 R16 91 V și 205/55 R16 91 H

-

Protecție caroserie

8201549242

Jante de aliaj 17” Exception Negru - Pneu 225/55 R17 și 205/50 R17 93V

-

7711574925

Clean box (3 produse de curățare, 1 polish și 2 ștergătoare microfibre)

-

Apărători noroi standard - față și spate

-

Apărători noroi

-

403002961R

Jante de aliaj 17” Celsium Negru - Pneu 225/55 R17- 205/50 R17

pagina 7

8201642585

403006336R

Jante de aliaj 18” Grand Tour Gri - Pneu 225/40 R18

pagina 7

8201212479

8201577970

Praguri de ușă - față - set de 2

pagina 8

8201577972

Praguri de ușă - față - set de 2

-

TRANSPORT

8201629815

Pedale sport - cutie de viteze manuală - set de 3
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Atelaj

8201629832

Pedale sport - cutie de viteze automată - set de 2

pagina 8

7711577326

Suport bicicletă Express Hang On - pe suport - 2 biciclete

-

7711577327

Suport bicicletă Express Hang On - pe suport - 3 biciclete

-

7711577328

Suport bicicletă Express Hang On - pe suport - 4 biciclete

7711780884

Suport bicicletă Coach - pe suport - 2 biciclete - 13 axuri
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7711780885

Suport bicicletă Coach - pe suport - 3 biciclete - 13 axuri

-

7711780886

Suport bicicletă Coach - extensie 3 +1 biciclete

8201636365

Atelaj demontabil fără unelte

pagina 18

Interior

CONFORT ȘI PROTECȚIE
Geamuri
8201547573

Deflectoare de aer - față

pagina 12

Experiența de viață la bord

-

-

Transport

7711578137

Suport haine cu prindere pe tetieră

pagina 12

8201633736

Bare din aluminiu pentru pavilion Quick Fix transversale

pagina 19

8201375535

Kit fumător (brichetă și scrumieră)

-

7711420778

Suport schi 4 perechi de schi/2 snowboard

pagina 19

7711420779

Suport schi 6 perechi de schi/4 snowboard

pagina 19

7711420780

Suport schi - culisant - 6 perechi de schi/4 snowboard

7711578086

Cutie de portbagaj Urban Loader - Reglabil 300-500l - Gri

pagina 19

7711575524

Cutie de portbagaj rigidă - 380 l - negru lucios

pagina 19

7711575525

Cutie de portbagaj rigidă - 480 l - negru lucios

pagina 19

7711575526

Cutie de portbagaj rigidă - 630 l - negru lucios

pagina 19

7711577325

Suport bicicletă Proride 80 - pe bare de portbagaj - 1 bicicletă
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-

-

SIGURANȚĂ

MULTIMEDIA

Ajutor și semnalizare

Telefonie
pagina 22

6001998927

Kit de siguranță (vestă, triunghi și trusă de ajutor)

8201598672

Fixare pentru extinctor

pagina 26
-

7711419386

Extinctor- 1 kg

-

7711782048

Suport smartphone detașabil - aplicabil cu magnet pe aeratoarele sistemului de ventilație

7711780872

Suport smartphone detașabil - cu ventuză

-

7711780873

Suport smartphone detașabil - pe sistemul de ventilație

-

7711575613

Kit mâini-libere Parrot Neo

-

Anti-efracție și supraveghere

7711574999

Kit mâini-libere Supertooth Crystal

-

8201619465

Alarmă

pagina 26

7711577533

Cutie neagră video Road Eyes

pagina 26

Video
7711574991

Suport tabletă (7-10”)

7711575977

System video nomad Logircom D-JIX 7”

pagina 22
-

Audio
7711578132
7711578133

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

pagina 23

7711578133

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

pagina 23

7711578132

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

pagina 23

7711575880

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

-

Siguranță copil
7711427434

Scaun copil Babysafe Plus- Grupa 0+

7711427427

Bază Isofix pentru scaun copil

-

7711423381

Scaun copil Duoplus Isofix- Grupa 1

7711423382

Scaun copil Kidplus- Grupa 2-3

-

7711422951

Scaun copil Kidplus Isofix- Grupa 2-3

-
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Lanțuri și huse pentru pneuri
7711780254

Lanțuri de zăpadă Premium Grip - dimensiunea 60 - R15”, R16”, R17”, R18”

7711578469

Lanțuri de zăpadă Standard - 9 mm - dimensiunea 80 - R15”

pagina 27

7711578470

Lanțuri de zăpadă Standard - 9 mm - dimensiunea 80 - R16”

7711578651

Huse textile antiderapante pentru pneuri - dimensiunea 54 R15”

pagina 27

7711578650

Huse textile antiderapante pentru pneuri - dimensiunea 53 R16”

pagina 27

-

Asistență la condus
8201537455

Asistență la staționare - spate

-

8201537464

Asistență la staționare - față

-

În curând

Cameră anti-unghi mort

-

În curând

Cameră vedere panoramică la 360°

-
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Continuă experiența Renault MEGANE Sedan
pe www.renault.ro

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire
permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor
Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, există posibilitatea ca anumite echipamente să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a primi
cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau ale materialelor folosite la interior. Toate drepturile
sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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