nový
MÉGAnE & MÉGAnE CoupÉ
príslušEnstvo

Bohatý rad doplnkov, ktoré umožňujú zdôrazniť dynamický charakter Vášho vozidla Mégane.

nový
MÉGAnE & MÉGAnE CoupÉ

Miera a spôsob personalizácie závisí len
na Vašom výbere.
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22

23

24

(www.renault.sk)
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25. DIsKY Z ĽAHKýCH ZlIAtIn
Disky kolies z ľahkých zliatin Avanza dodávajú
Vášmu vozidlu Mégane športový a dynamický
vzhľad (k dispozícii vo veľkostiach 15", 16", 17"
a vo farebných odtieňoch sivá hliník, sivá chróm
a sivá antracit satiné).

21. spojler predného nárazníka ..................................................... 77 11 425 231
Mriežky predného nárazníka (5-dv) ......................................... 77 11 425 445
22. Ľavý prah ................................................................................... 77 11 425 232
pravý prah ................................................................................. 77 11 425 340
23. Difúzor zadného nárazníka (5-dv)* .......................................... 77 11 425 233
rozšírenie zadného nárazníka (5-dv) ...................................... 77 11 425 955
24. strešný spojler (3-dv) ................................................................ 77 11 426 477
21. strešný spojler (5-dv) ............................................................... 77 11 425 368
25. Disky z ľahkých zliatin Avanza 16" – sivá chróm .................... 77 11 426 991
* Difúzor zadného nárazníka nemožno kombinovať s montážou ťažného zariadenia

táto publikácia neobsahuje všetko príslušenstvo dostupné pre model Mégane
a Mégane Coupé. o ďalších produktoch a ich aktuálnej dostupnosti sa
informujte u vášho renault partnera.

Grafické spracovanie a tlač Marten, s.r.o. – realizácia renault slovensko spol. s r.o.. – október 2009. vytlačené v eÚ.

športovÁ sADA

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku
starostlivosť. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania 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, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (ako sériová,
voliteľná 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 používa
ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené
použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnená akoukoľvek formou alebo
akýmkoľvek prostriedkom bez dopredu udeleného písomného povolenia spoločnosti Renault,
je zakázaná.

príslušEnstvo

1

1. strEšnÉ nosIČE
Hliníkové strešné nosiče sú vhodné pre
ďalšiu batožinu či príslušenstvo (nosič
bicykla, nosič lyží atď.)
3

2

7

2. strEšný BoX
Strešný box Touring Line s objemom 480 litrov
má nosnosť až 75 kg. Upevňuje sa pomocou
rýchloupínacieho systému a je možné ho otvárať
z oboch strán.
4

7. prEDnÉ DEFlEKtorY
Deflektory obnovujú vzduch v priestore pre
cestujúcich, bez toho, aby v interiéri vozidla
vznikal nepríjemný prievan.

8

3. nosIČ lYŽí
Na nosiči lyží, ktorý sa inštaluje na strešné
nosiče, je možné v závislosti na modeli
prepravovať až šesť párov 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

6

15

16

13. orGAnIZÁtor
Ideálny pre malé predmety, ktoré potrebujete
mať stále pri ruke.

14. sIEŤ BAtoŽInovÉHo prIEstoru
Zvislá sieť vytvára v batožinovom priestore
dodatočné odkladacie miesto na uloženie
predmetov vo vertikálnej polohe (3 priehradky).

15. sIEŤ nA Dno BAtoŽInovÉHo prIEstoru
Umožňuje bezpečné uchytenie predmetov
k podlahe batožinového priestoru, čím bráni
ich pohybu počas prepravy. Upevňuje sa k
príslušným kotviacim bodom vo vozidle.

16. 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.

13.
14.
15.
16.

4. nosIČ BICYKlov
Nosič bicykla Touring Line 65 umožňuje
prepravu všetkých typov bicyklov. Je vybavený
zariadením pre ochranu proti krádeži.

1. strešné nosiče (5-dv) ......................................................................
2. strešný box touring line 480 ..........................................................
3. nosič lyží (pre 4 páry) ......................................................................
4. nosič bicyklov touring line 65 ........................................................

14

8. ZÁstErKY
Zásterky chránia karosériu vozidla od kolies
odletujúcimi kamienkami a bahnom.

7. predné deflektory (5-dv) ...............................................................
8. predný deflektor(3-dv) ...............................................................
8. predné zásterky .............................................................................
Zadné zásterky (5-dv) ...................................................................
Zadné zá erky (3-dv) ...................................................................
9

13

9. AlArM
Alarm Renault, plne kompatibilný s elektronickým systémom, chráni proti násilnému vniknutiu
a detekuje každý pohyb v priestore pre
cestujúcich.
11

6. snEHovÉ rEŤAZE
Kompletný rad snehových reťazí pre všetky
rozmery pneumatík a veľmi jednoduchú montáž.

5. Ťažné zariadenie rDso (5-dv) ............................. 77 11 427 708 + 77 11 427 709
4. Ťažné zariadenie rDso (3-dv) ............................. 77 11 427 710 + 77 11 427 711
6. snehové reťaze (pneu 195/65 r15) ................................................. 77 11 222 080
6. snehové reťaze (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
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17. oCHrAnA BAtoŽInovÉHo prIEstoru
Je pevná a odolná, chráni batožinový priestor
a umožňuje Vám prepravovať všetky typy
produktov, najmä tých znečistených.

18. KoBErEC BAtoŽInovÉHo prIEstoru
Tento obojstranný (z jednej strany guma,
z druhej textil) koberec chráni batožinový
priestor Vášho vozidla.

10. ZADný pArKovACí AsIstEnt
Zadný parkovací asistent uľahčuje manévrovanie
pri parkovaní tým, že signalizuje blízkosť prípadných prekážok za Vaším vozidlom.
12
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5. ŤAŽnÉ ZArIADEnIE rDso
Ťažné zariadenie RDSO s odnímateľnou tyčou
s guľovou hlavou zachováva estetický vzhľad
Vášho vozidla Mégane. Je jednoducho demontovateľné aj bez použitia náradia v priebehu
niekoľkých sekúnd.

organizátor .................................................................................
sieť batožinového priestoru ......................................................
sieť na dno batožinového priestoru ..........................................
Mobilný odkladací box ..............................................................

20

11. AuDIo ConnECtIon BoX
Umožňuje pripojenie akéhokoľvek prenosného
hudobného zariadenia vrátane iPodu. Ovládanie
zaisťuje štandardné rádio a ovládače pod volantom. Konektory USB, jack a iPod nie sú súčasťou
balenia, nutné kúpiť zvlášť.
12. DEtsKÁ AutosEDAČKA KID plus
Táto autosedačka je vhodná pre deti s hmotnosťou 15 kg a viac. Existuje tiež verzia ISOFIX
(autosedačka Kid Fix).

9. Alarm (vozidlá od 1. 4. 2009) .......................................................
10. Zadný parkovací asistent ............................................................
11. Audio Connection Box v3 Fakra ..................................................
12. Detská autosedačka KID plus ....................................................

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

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

