
Renault MÉGANE
Lisavarustus

Uus

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearendusepoliitikale 
jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erinedaja teatud seadmed 
ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendistoodud värvid veidi erineda 
tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renaulteelneva kirjaliku loata.
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Renault käed-vabad kaardi 
korpus
Muuda oma käed-vabad kaardi välimus 
ainulaadseks ja vii oma Mégane’i kogemus uuele 
tasemele!
77 11 780 544 (sportlik)
77 11 780 545 (elavhõbedahall)
77 11 780 549 (säravmust)

Haiuime kujuline antenn
Harmooniliselt su Renault Mégane’i katusele 
sobituv antenn on ülistiilne ning lisab autole 
sportlikkust ja elegantsust. Valida võib kahe värvi 
vahel - elavhõbedahall ja säravmust. Ei toeta 
digitaalset raadiohäälingut (DAB).
82 01 643 012 (elavhõbedahall)
82 01 638 593 (säravmust)
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16” Silverine valuveljed 
Värv: hõbehall
Rehvid: 215/60 R16 - 205/55 R16
40 30 023 47R

17” Exception valuveljed 
Värv: tumehall
Rehvid: 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 050 49R

17” Celcium valuveljed 
Värv: teemantlõikega must
Rehvid: 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 029 61R

18” Grand Tour valuveljed 
Värv: teemantlõikega must
Rehvid: 225/40 R18 
40 30 015 62R

Valuveljed
Rõhuta oma isikupära Renault’ eksklusiivse veljevalikuga. 
Kompromissitu ohutus nõudlikule maitsele.
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Aknad

Riided
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Toonkiled tagaakendele
Kõigile turvanõuetele vastavad 
toonkiled sobituvad ideaalselt sinu 
Renault’ akendele, säästavad silmade 
kissitamisest ning aitavad hoida 
salongis jahedamat temperatuuri. 
Loodud pakkuma kauakestvat 
lisatugevdust klaasidele nii kildudeks 
purunemise korral kui võimalike 
sissemurdmiste raskendamiseks.
Aitavad ka säilitada su Renault’ salongi 
algset värvigammat. Komplektis viis 
kilet kõigile tagumistele akendele.
82 01 547 562

Päikesekatted
Pakuvad päikesevalguse eest varju ja optimaalset 
kaitset. Lihtne paigaldada ja eemaldada. 
Komplektis on kolm kardinat tagumistele 
küljeakendele ja tagaaknale.
82 01 612 871

Riidepuu seljatoel
Võimaldab riiete riputamist esiistme seljatoele. 
Sellest eemaldatavast ja lihtsalt paigaldatavast 
riidepuust saab peagi igapäevane tarbeese.
Lisaks muudab kroomviimistlus selle erakordselt 
elegantseks ja atraktiivseks. Mida veel tahta!
77 11 578 137
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Pakiruumi kaitseliist
Reljeefsest roostvabast terasest 
liist kaitseb pakiruumi alaserva 
ja lisab sellele väärikust ja stiili.
82 01 512 194

Sisekujundus

Valgustatud iluliistud esiustele
Kaitse stiilselt oma Renault Mégane’i lävepakke. 
Uste avamisel süttivad taimeriga valged tuled 
rõhutavad modernset disaini. Komplektis 2 liistu 
(vasak ja parem). Saadaval on ka valgustuseta 
versioon.
82 01 577 970

Sportpedaalid
Kasuta isikupäraseid detaile, et oma Renault’ 
salong sportlikumaks muuta. Alumiiniumist 
pedaalikatete komplekt. Saadaval nii manuaal- 
kui automaatkäigukastile.
82 01 629 832 (automaatkäigukast)
82 01 629 815 (manuaalkäigukast)
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Põrandamatid

Kõrgete äärtega kummist 
põrandamatid
Spetsiaalselt sinu Uue Mégane’i jaoks 
disainitud matid tagavad salongi 
põrandale maksimaalse kaitse. Kahe 
spetsiaalse kinnituse abil lihtsalt 
paigaldatavad matid on veekindlad ja 
kergesti hooldatavad. Komplektis on 
kokku neli matti salongi esi- ja tagaosale.
82 01 618 013

Premium tekstiilist 
põrandamatid
Auto mõõtude järgi tehtud matid 
tagavad salongipõranda täieliku 
kaitse. Kergesti hooldatavad ja 
eemaldatavad matid püsivad kahe 
spetsiaalse kinnituse abil sõidu ajal 
kindlalt paigal. Komplektis on kokku 
neli matti salongi esi- ja tagaosale.
82 01 614 869 (Premium)
82 01 614 858 (Confort)
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EasyFlex pakiruumi kaitse
Lihtsalt lahti ja kokku volditav ning kõigi 
istmeasenditega sobituv kate on sinu 
Renault’ pakiruumi kaitsmisel asendamatu. 
Hästi praktiline nii igapäevaelus kui ka 
vabaaja tegevusteks.
82 01 619 650

Pööratav pakiruumi matt
Suurepärane lahendus ka tugevalt 
määrdunud asjade transpordiks. Kaitseb 
tõhusalt vaipkatet ning sobitub täpselt 
sinu Renault Mégane’i pakiruumi. Väga 
praktiline, kuna on kergesti puhastatav 
ning tänu painduvale materjalile lihtsasti 
paigaldatav. Ümberpööratav kummikattega 
kangas sobib kõikvõimalike esemete veoks.
82 01 615 210

Pakiruumi võrk
Kohandatud sinu Uue Mégane’i 
mõõtmetega. Hoiab esemed pakiruumis 
sõidu ajal kindlalt paigal. Saadaval 
horisontaalses ja vertikaalses versioonis.
77 11 422 533 (horisontaalne)
77 11 227 502 (vertikaalne)

Eraldusvõre
Hädavajalik sinu lemmikloomade 
transportimisel. Eraldab kindlalt 
pakiruumi ja salongi ning tagab mugava 
sõidu kõigile reisijatele.
82 01 612 806

 
Pakiruumi lisavarustus
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Liigendkinnitusega veokonks
Ühe liigutusega peidetav ning tööriistu 
kasutamata mõne sekundiga taas 
kasutusvalmis. Stange taha pööratuna 
nähtamatu ning sobitub sinu Uue Mégane’i 
disainiga. Ametlik Renault’ lisavarustus 
ühildub ideaalselt sõidukiga ning välistab kere 
deformatsiooniriski.
77 11 780 840

Statsionaarne veokonks
Tagab igasuguse veose turvalise transpordi, 
olgu selleks siis jalgrattaraam, järelhaagis, 
paat,haagissuvila või mõni töömasin. 
Ametlik Renault’ lisavarustus ühildub 
ideaalselt sõidukiga ning välistab kere 
deformatsiooniriski. Tööriistade abil 
eemaldatav. 
77 11 780 839

Veokonksud

Euroway jalgrattakandur
Kiirelt veokonksule paigaldatav kandur 
võimaldab muretult ja turvaliselt pere jalgrattaid 
transportida. Pakuruumi ligipääsemiseks 
kallutatav ja kokku klapitav. Saadaval erinevad 
mudelid kahele kuni neljale jalgrattale.
77 11 577 332 (3 jalgratast)
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04 Jäik katusekast
Reisi ilma kompromissideta! Praktiline ja tugev 
katusekast suurendab su auto pakiruumi.
Aerodünaamiline ja hästi atraktiivne disain 
ning erinevad suurused vastavalt sinu 
vajadustele. Värv: läikiv must
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)

Suusahoidik
Väga lihtsalt käsitletav suusahoidik 
võimaldab turvaliselt sinu Renault 
Mégane’i katusel vedada erinevaid suuski 
ja lumelaudu. Saadaval nelja ja kuue 
suusapaari jaoks.
77 11 420 778 (4 paari/2 lumelauda)
77 11 420 779 (6 paari/4 lumelauda)

QuickFix alumiiniumist 
katuselatid
Tänu QuickFix süsteemile kergesti 
paigaldatavad. Võimaldavad paigaldada 
jalgrattakanduri, suusahoidiku või 
katusekasti, et suurendada sinu Renault 
Mégane’i mahutavust.
82 01 580 001

Urban Loader katusekast
Praktiline ja vajalik kaaslane sinu reisidel. 
Reguleeri mahutavust vastavalt oma 
vajadustele! Intuitiivne kinnitussüsteem tagab 
kiire ja lihtsa paigaldamise. Hästi atraktiivne 
välimus lisab su Renault Mégane’ile stiilset 
valjanägemist.
Värv: hall
77 11 578 086 (300-500 l)
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03 Kõlarite komplekt

Focal Music Premium 8.1
Esmaklassiline HI-FI heli su auto salongis! 
See kaheksa kõlari ja subwooferiga ning 
400W koguvõimsusega komplekt on auto 
helisüsteemide standardiks. Detailid, puhtus 
ja võimsus... lisa rütmi oma teekondadele ja 
koge parimat muusikaelamust!
77 11 579 699

Heli
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Varguskaitse ja 
jälgimine

Alarm
Vähendab oluliselt sõiduki või selles olevate esemete varguse 
riski ning suurendab teie meelerahu ja turvatunnet. Tänu 
kalde-, mahu- ja ukseanduritele, tuvastatakse mistahes 
katsedsõiduki avamiseks, teisaldamiseks või käivitamiseks.
82 01 632 737

Road Eyes video must kast
Automaatne ja autonoomne pardasalvestussüsteem 
salvestab teie sõidu geograafilised ja ajalised detailid. 
Olulise turvaabinõuna pakub pardasalvestuse süsteem 
objektiivset tõestusmaterjali intsidentide muretuks 
lahendamiseks Komplektis 2,5’’ ekraan, Full HD kaamera ja 
GPS jälgimiskiip.
77 11 577 533



03

01 02

IIsofix Duoplus lasteiste
Tagab parima võimaliku turvalisuse ja 
kaitse 9 kuu kuni 4 aasta vanustele lastele. 
Isofix kinnitus ja 3 erinevat asendit (sh 
magamisasend) tagavad täieliku mugavuse.
77 11 423 381

Premium Grip lumeketid 
Tagavad maksimaalse ohutuse ja haarde 
ka raskeimates talvistes tingimustes 
(lumi ja jää). Tänu intuitiivsele 
automaatmontaaži süsteemile kiirelt 
ja lihtsalt paigaldatavad ning väga 
kompaktsed. Kõik mida sa vajad oluliselt 
paremaks sõidukogemuseks.
77 11 780 254 (R15-16-17-18)

Lumesokid
Kergekaalulised ja lihtsalt käsitletavad 
lumesokid on kiirelt paigaldatavad ning 
tagavad mõõduka lume oludes parema 
pidamise.
7711578651 (R15)
7711578650 (R16)
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Laste turvaistmed

Lumeketid

Mudelautod

Uus Mégane - läikiv must
Mõõtkava: 1/43
77 11 579 854

R.S. 01 - kollane
Mõõtkava: 1/43 
77 11 780 350
Mõõtkava:1/18
77 11 780 351

Mégane Radicale R.S. - valge
Mõõtkava: 1/43
77 11 578 400

Kollektsionääridele loodud valik.

0201 03

04

Uus Mégane - elavhõbedahall
Mõõtkava: 1/43
77 11 578 442
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