nový
Mégane Grandtour
príslušenstvo
nový
Mégane Grandtour
Bohatý rad doplnkov, ktoré umožňujú
zdôrazniť dynamický charakter vášho vozidla
Mégane Grandtour. So spojlerom a mriežkami
predného nárazníka, ľavým aj pravým prahom
a rozšírením zadného nárazníka získa vaše
vozidlo na dynamike.
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príslušenstvo

Estetiku a bezpečnosť zaistia disky kolies
z ľahkej zliatiny Avanza, ktoré sú k dispozícii
v niekoľkých rozmeroch a farebných odtieňoch
(sivá hliník, sivá chróm, sivá antracit satiné).
Miera a spôsob personalizácie závisí len od
vášho výberu.
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(www.renault.sk)
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18. Mriežky predného nárazníka .....................................................
18. Spojler predného nárazníka .......................................................
19. Pravý prah . .................................................................................
19. Ľavý prah ....................................................................................
20. Vnútorné kryty prahov dverí ......................................................
21. Hliníkový disk AVANZA 16" (sivý 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

Táto publikácia neobsahuje všetko príslušenstvo dostupné pre model
Mégane Grandtour. O ďalších produktoch a ich aktuálnej dostupnosti sa
informujte u svojho partnera Renault.
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ŠPORTOVÁ SÚPRAVA

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali
všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci
politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si Renault vyhradzuje právo
kedykoľvek modifikovať špecifikácie i popisované a predstavované automobily. Tieto
modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé
verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť
k dispozícii (ako sériové, voliteľné, alebo ako príslušenstvo). Spojte sa, prosím, so svojím
miestnym koncesionárom, aby Vám poskytol najnovšie informácie o našich produktoch.
Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente
mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva
vyhradené. Obsah tejto publikácie je chránený podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené
nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, vykonaná
akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez dopredu udeleného písomného
povolenia spoločnosťou Renault, je zakázaná. Táto publikácia neobsahuje všetko príslušenstvo,
ktoré je k dispozícii pre model Megane Grandtour.
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1. PRIEČNE STREŠNÉ NOSIČE
Priečne nosiče sa inštalujú na pozdĺžne strešné
lišty. Montáž je veľmi rýchla a maximálna
povolená zaťaž je 80 kg. Sú vhodné pre ďalšiu
batožinu či príslušenstvo (nosič bicykla, nosič
lyží, strešný box atď.).
2. ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Ťažné zariadenie s odnímateľnou tyčou a guľovou
hlavou zachováva estetický vzhľad vášho vozidla
Mégane Grandtour. K dispozícii v prevedení
„Labutí krk“ alebo rýchlodemontovateľné RDSO.
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7. ALARM
Alarm Renault je plne kompatibilný s elektronic
kým systémom, chráni proti násilnému vniknutiu
a detekuje každý pohyb v priestore pre cestujúcich.

8. Zadný parkovací asistent
Zadný parkovací asistent uľahčuje manévrovanie
pri parkovaní tým, že signalizuje blízkosť prípad
ných prekážok za vašim vozidlom.
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7. Alarm . .............................................................................................. 77 11 427 330
8. Parkovací asistent – zadný ............................................................ 77 11 224 385
9. DETSKÉ AUTOSEDAČKY
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Detská autosedačka DUO
PLUS ISOFIX je určená pre
deti od 1 do 4 rokov.
Je vybavená bezpečnostným
systémom ISOFIX pre
jednoduché ukotvenie a ľahkú
inštaláciu sedačky.

1. Priečne strešné nosiče....................................................................... 77 11 426 186
2. Ťažné zariadenie „Labutí krk“ .......................................................... 77 11 423 035
2. Ťažné zariadenie – automatické RDSO ............................................ 77 11 423 036
3

4

DUO PLUS ISOFIX

KID PLUS

Detská autosedačka KID PLUS
je vhodná pre deti od 3 do
10 rokov (o hmotnosti 15 kg
a viac). Existuje tiež verzia
ISOFIX (autosedačka KID FIX
77 11 422 951).

9. Detská autosedačka DUO PLUS ISOFIX . ........................................ 77 11 423 381
8. Detská autosedačka KID PLUS . ...................................................... 77 11 423 382
10
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13. Sieť na dno batožinového priestoru
Sieť sa uchycuje k podlahe a slúži na zamedze
nie voľného pohybu prevážaných predmetov.
15. PRÍLEŽITOSTNÁ OCHRANA
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Nepriepustná ochrana je určená pre občasné
použitie napríklad pri víkendových výletoch
a chráni interiér vozidla pred znečistením.
Zložíte ju do praktického kompaktného puzdra.

14. SIEŤ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Zvislá sieť vytvára v batožinovom priestore
dodatočné odkladacie miesto na uloženie
predmetov vo vertikálnej polohe (3 prieh
radky).
16. KOBEREC BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Na mieru navrhnutý obojstranný koberec
(guma/textil) účinne chráni podlahu
batožinovej časti pred znečistením.

13. Sieť na dno batožinového priestoru ............................................ 77 11 422 533
14. Sieť batožinového priestoru ........................................................ 77 11 222 399
15. Príležitostná ochrana batožinového priestoru ........................... 77 11 427 360
16. Koberec batožinového priestoru .................................................. 77 11 426 229
17
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3. Predné DEFLEKTORY
S deflektormi môžete vetrať a v interiéri vozidla
nebude vznikať nepríjemný prievan.

4. SNEHOVÉ REŤAZE
Kompletný rad snehových reťazí pre všetky
rozmery pneumatík a veľmi jednoduchú montáž.

5. ZÁSTERKY
Zásterky chránia karosériu vozidla pred odletu
júcimi kamienkami a bahnom.

6. DELIACA MREŽA
Deliaca mreža z nehrdzavejúcej ocele bezpečne
oddeľuje interiér vozidla od batožinového
priestoru.

3. Predné deflektory ............................................................................. 77 11 425 247
4. Snehové reťaze Konig K9 (pre 195/65 R15) ..................................... 77 11 222 080
5. Predné zásterky................................................................................. 77 11 425 264
4. Zadné zásterky................................................................................... 77 11 426 164
6. Deliaca mreža ................................................................................... 77 11 426 249

10. AUDIO CONNECTION BOX
Umožňuje pripojenie akéhokoľvek prenos
ného hudobného zariadenia vrátane iPodu.
Ovládanie zabezpečuje štandardné rádio
a ovládače pod volantom. Konektory USB,
jack a iPod nie sú súčasťou balenia, treba
kúpiť osobitne.

Koberec Novestra

Koberec Confort Evolution

Koberec Renault Sport

Koberec Relief

11. Mobilný odkladací box
Tento praktický odkladací box môžete použiť
na zadných sedadlách ako lakťovú opierku
alebo ako odkladací priestor napr. pre hračky.
Uchytenie pomocou bezpečnostných pásov.
12. Dekoratívny polep – pás
Dekoratívny pás zvýrazňuje športový
vzhľad vášho vozidla. V ponuke je biely, sivý
a čierny pás.

10. Audio connection box V3 FAKRA . ................................................
10. Audio connection box V3 ISO .......................................................
11. Mobilný odkladací box .................................................................
12. Dekoratívny polep – pás (biely) ...................................................

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

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

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

