
Renault MEGANE GrandCoupé
Originálne príslušenstvo

Nový



Dávajte 
dobrý pozor!

Zjednodušte si život, vezmite si z 
toho vášho to najlepšie a užívajte 
si každý okamih.

Originálne príslušenstvo Renault,
vytvorené špeciálne pre vaše 
vozidlo, urobí z každodennej jazdy 
jedinečný zážitok.

Viac inovácií, viac bezpečnosti, viac 
jednoduchosti, uľahčí vám život a 
je k vašim službám.

Pripravte sa na neopakovateľný
zážitok!
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Prispôsobte si svoje vozidlo podľa 
vašich prianí a predstáv. Váš Renault 
MEGANE GrandCoupé odhalí pravú 
tvár a vy získate originálne vozidlo 
podľa vášho štýlu a chuti.

01 Rafinovaný 
dizajn



6

02

01 Kryty spätných
zrkadiel - chróm

Chrómované spätné zrkadlá dodajú 
vášmu vozidlu eleganciu.

82 01 547 579

02 Kryt pre Hands-free kartu

Vyberte si originálny dizajn vašej 
Hands-free karty.
77 11 780 544 (Sport)
77 11 780 545 (sivá)
77 11 780 549 (čierna)

01

Exteriér
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01 Disk z ľahkej zliatiny 
16" Silverline

Farba: strieborná
Pneu:215/60 R16 - 205/55 R16

40 30 023 47R

02 Disk z ľahkej zliatiny 
17’’ Celcium

Farba: čierna s diamantovým efektom. 
Pneu:225/55 R17 - 205/50 R17

40 30 029 61R

03 Disk z ľahkej zliatiny 18"
Grand Tour

Farba: sivá.
Pneu: 225/40R18

40 30 015 62R

Disky kolies
Podporte osobitosť vášho vozidla s exkluzívnym radom originálnych hliníkových diskov Renault. 
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0201

01 Vnútorné osvetlené 
prahy predných dverí

Ochrana prahov so značkou Renault. 
Biele podsvietenie pri otváraní dverí. 
Dodávané po 2 kusoch, pre predné dvere. 
Možné zakúpiť aj vo verzii bez osvetlenia.

82 01 577 970

Interiér
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02 Komfort a 
ochrana

Ponuka na mieru vytvorených 
ochranných a komfortných prvkov s 
bezkonkurenčnou životnosťou. Prvky 
pre ochranu a komfort Renault sú 
rovnako estetické ako funkčné a skvelo 
zapadnú do vášho vozidla. Cestovanie 
s vašim vozidlom Renault MEGANE 
GrandCoupé nebolo nikdy tak 
pohodlné a kľudné.
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Okná

0302

Slnečné clony 
- kompletný balík

Ultra odolné. Jednoduchá montáž aj 
demontáž. Zaisťujú optimálnu ochranu 
proti UV žiareniu. Dostupné pre všetky 
predné a zadné okná okrem čelného skla.

82 01 680 104

Vzduchové deflektory 
- predné

Umožnia komfortnejšiu jazdu. Zabránia 
prievanu a vzduchovým turbulenciám vo 
vnútri vozidla. Precízny dizajn priamo pre 
váš MEGANE GrandCoupé. Odolajú všetkým 
výkyvom počasia. Dodávané po 2 kusoch 
(pravý a ľavý).

82 01 547 573

01

Pohodlie 
na cestách
03 Vešiak na opierku hlavy

Vešiak na umiestnenie na zadnú stranu 
hlavovej opierky. Vo veľmi kvalitnom 
chrómovanom prevedení. Slúži na 
jednoduché zavesenie oblečenia počas 
cesty.

82 01 705 509

02

01
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01 Obojstranná vaňa
batožinového priestoru

Perfektne sedí v batožinovom priestore. 
Ideálna na prepravu znečistených 
predmetov. Praktická inštalácia aj údržba. 
Jednoduché čistenie. 
Obojstranná: textil / guma.

82 01 643 361

02 Siete batožinového
priestoru

Umožňujú fixáciu predmetov počas jazdy. 
Prispôsobiteľné veľkosti vozidla. Prevedenie 
horizontálne alebo vertikálne.
77 11 422 533 (horizontálne)
77 11 227 502 (vertikálne)

Organizácia
batožinového
priestoru

02

01 01
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01 02

Koberce
Textilné koberce

Perfektná ochrana podlahy vozidla. Na 
mieru strihané, jednoduché na inštaláciu 
aj údržbu. Dodávané po 4 kusoch, predné 
aj zadné.
82 01 614 869 (Premium)
82 01 654 204 (Komfort)

02 Gumové koberce

Zaistia perfektnú ochranu podlahy 
vozidla. Špeciálne navrhnuté na 
extrémne namáhanie.

82 01 618 013

01
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Prevážajte viac 
a komfortnejšie03
Užívajte si naplno svoje koníčky! 
Za každých okolností rýchle 
a jednoduché používanie. To je 
Renault príslušenstvo na prepravu, 
plne zaisťujúce bezpečnosť a vaše 
vysoké požiadavky.
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Ťažné zariadenia
Nosič bicyklov na ťažné 
zariadenie

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie. Ľahko 
sklopný pre jednoduchý prístup  
do batožinového priestoru. Dostupný pre 
2 alebo 4 bicykle.

77 11 780 884 (2 bicykle)

Ťažné zariadenie
demontovateľné bez
náradia (RDSO)

K bezpečnému ťahaniu alebo pripevneniu 
nosiča kolies, prívesu, lode, karavanu 
a ďalšieho profesionálneho vybavenia. 
Plne kompatibilný s vozidlom Renault. 
Demontovateľné bez náradia.

82 01 636 365

02

01

02

01

01
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Hliníkové strešné
tyče QuickFix

Slúžia k upevneniu ďalších prepravných 
prvkov, ako nosič bicyklov, nosič lyží. Veľmi 
odolné a bezpečné. Rýchle na inštaláciu. 
Predávané v páre.

82 01 633 736

Nosič lyží

Umožňuje prepravu všetkých typov lyží alebo 
snowboardov na strešných tyčiach.
77 11 420 778 (4 páry lyží / 2 snowboardy)
77 11 420 779 (6 párov lyží / 4 snowboardy)

03 Strešný box Urban Loader

Aerodynamický a elegantný. Možnosť zväčšiť 
alebo zmenšiť objem od 300 do 500 litrov.
Farba: sivá

77 11 578 086 (300-500L)

04 Pevný strešný box

Rozšíri úložné priestory vášho vozidla. Priestranný 
a praktický. Elegantný dizajn, prevedenie v lesklej 
čiernej farbe. Dostupný v troch veľkostiach.

77 11 575 524 (380 L)
77 11 575 525 (480 L)
77 11 575 526 (630 L)

02

0403

Nosiče

01

01   

02
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Zažite 
multimédiá04
Užite si viac emócií na palube 
s multimediálnymi riešeniami, 
s ktorými sa každá vaša cesta stane 
nezabudnuteľným zážitkom.
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02 Držiak telefónu

Držiak telefónu je možné využiť na všetky 
mobilné telefóny s veľkosťou 3,5 - 5,5". 
Kužeľovitý klip zaistí bezpečné uchytenie 
vo ventilačnej mriežke automobilu a vďaka 
možnosti otáčania držiaku až o 360° si 
každý môže zvoliť ideálne natočenie podľa 
svojich potrieb. Výrobok je vyrobený z 
kvalitného ABS materiálu. Boky s 
protišmykovou úpravou ponúkajú na dotyk 
príjemné a zároveň bezpečné uchytenie 
telefónu.

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku 
držiakov mobilných telefónov.

Mobilný telefón

01 Magnetický držiak
telefónu - otočný

Univerzálny magnetický držiak je vyrobený z 
veľmi kvalitného hliníka, ktorý ponúka 
vysokú odolnosť produktu. 1 mm tenkú 
magnetickú podložku jednoducho nalepíte 
na mobilný telefón alebo ochranné puzdro a 
pomocou magnetu pripevníte k držiaku. 
Magnet nespôsobuje rušenie mobilného ani 
internetového signálu. Výrobok je 
kompatibilný s akýmkoľvek mobilným 
telefónom. Elastická konštrukcia a pevné 
uchytenie klipu do ventilačnej mriežky 
umožňuje výrobok využívať v akejkoľvek 
situácii. 

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku 
držiakov mobilných telefónov.

03 Nabíjačka

Štýlová duálna USB nabíjačka je určená 
na nabíjanie vašich zariadení, ktoré sa 
dajú nabíjať cez USB konektor, napr. 
mobilný telefón, tablet, MP3 
prehrávač,... Dva USB konektory 
umožnia nabíjanie dvoch zariadení 
súčasne, pričom v jednom USB 
konektore je možné využiť 2,1 A a v 
druhom 1 A. Celkové maximálne 
zaťaženie oboch výstupov súčasne je 
2,1 A. 

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku 
držiakov mobilných telefónov.

02 0301
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03 Sústava reproduktorov 
Focal Music Premium 8.1

Sústava 8 reproduktorov a subwooferu. 
Výkon 120W, vysoká kvalita zvuku, HIFI 
Premium. Dôležitý prvok pre cestovanie 
plné zábavy.

77 11 579 699

Audio

03
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Pokoj 
v duši05
Cestujte s absolútnym pokojom.
Odolné, jednoduché na použitie
a bezpečné za každých okolností,
to je príslušenstvo Renault pre váš 
nový MEGANE GrandCoupé.
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01

04

05

Bezpečnosť detí

Snehové reťaze 
a návleky

02

03

01 Detská sedačka 
Duoplus Isofix

Zaisťuje najlepšiu ochranu a bezpečnosť 
dieťaťa od 9 mesiacov do 4 rokov. 
Fixácia Isofix. Veľmi komfortná, vďaka 
možnosti nastavenia do 3 polôh, 
vrátane polohy na spánok.

77 11 423 381

Bezpečnosť 
a signalizácia
01Autolekárnička

Autolekárnička zložením zodpovedajúcim 
aktuálnej vyhláške. Povinná výbava vozidla. 
77 11 561357

03Súprava povinnej výbavy
Súprava obsahuje: autolekárničku, 
výstražný trojuholník, pracovné rukavice, 
výstražnú vestu. 
77 11 460 708

02 Snehové reťaze Grip

Špeciálne testované pre Renault. Garantujú 
maximálnu bezpečnosť a priľnavosť 
v extrémnych podmienkach (sneh a ľad). 
Rýchla a intuitívna inštalácia. Malé rozmery. 
Dodávané po 2 kusoch.

77 11 780 254 (R15-16-17-18)

03 Snehové návleky

Veľmi jednoduché na manipuláciu, intuitívna 
montáž. Garantujú bezpečnosť jazdy pri 
miernych snehových podmienkach. 
Dodávané po dvoch kusoch.

77 11 578 651 (R15)
77 11 578 650 (R16)





Balíky
príslušenstva06
Využite cenové zvýhodnenie 20 % 
v rámci akciovej ponuky balíkov 
príslušenstva. Zostavili sme ich tak, 
aby čo najlepšie vyhovovali vašim 
potrebám.
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Zloženie balíka:

Osvetlené prahy predných dverí Renault 
(2 ks), strešné tyče QuickFix, gumové 
koberce.

Balíky príslušenstva
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Zloženie balíka:

Shark anténa sivá nebo čierna, textilné 
koberce Premium, osvetlené prahy 
predných dverí Renault (2 ks).

03

Zloženie balíka:

Ťažné zariadenie demontovateľné bez 
náradia vrátane kabeláže, gumové koberce.
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Kompletný zoznam príslušenstva

DIZAJN

Exteriér

8201547579 Kryty spätných zrkadiel – chrom Strana 6

7711780544 Kryt pre Hands-free kartu – Sport Strana 6

7711780545 Kryt pre Hands-free kartu - sivý Strana 6

7711780549 Kryt pre Hands-free kartu – čierny Strana 6

Disky kolies

403002347R Disk z ľahkej zliatiny 16” Silverline – strieborný -215/60 R16 - 205/55 R16 Strana 7

8201549239 Disk z ľahkej zliatiny16" Silverline – čierny- 205/55 R16 91 V a 205/50 R16 91 H -

8201549242 Disk z ľahkej zliatiny 17" Exception – tmavo sivý - 225/55 R17 a 205/50 R17 93 V -

403002961R Disk z ľahkej zliatiny 17” Celcium – čierny - 225/55 R17 - 205/50 R17 Strana 7

403006336R Disk z ľahkej zliatiny 18" Grand Tour – sivý - 225/40 R18 Strana 7

Interiér

8201577970 Osvetlené prahy predných dverí – 2 ks Strana 8

8201577972 Prahy predných dverí – 2 ks -

KOMFORT A OCHRANA

Okná

8201680104 Slnečné clony – kompletný balík Strana 12

8201680102 Slnečné clony – bočné zadné okná -

8201547573 Vzduchové deflektory – predné Strana 12

Pohodlie na cestách

8201705509 Vešiak na opierku hlavy – chrom Strana 12

8201375535 Fajčiarsky paket (zapaľovač + popolník) -

Organizácia batožinového priestoru

8201643361 Vaňa batožinového priestoru – obojstranná Strana
13

7711422533 Sieť batožinového priestoru – horizontálna Strana
13

7711227502 Sieť batožinového priestoru – vertikálna Strana
13

Koberce

8201614869 Textilné koberce Premium Strana 14

8201654204 Textilné koberce Komfort Strana 14

8201618013 Gumové koberce Strana 14

Ochrana karosérie

8201642585 Lapače nečistôt Standard – predné, zadné -

8201212479 Lapače nečistôt -

PREPRAVA

Ťažné zariadenie

7711577326 Nosič bicyklov Express Hang-on – na ťažné zariadenie - 2 bicykle -

7711577327 Nosič bicyklov Express Hang-on – na ťažné zariadenie - 3 bicykle -

7711577328 Nosič bicyklov Express Hang-on – na ťažné zariadenie - 4 bicykle -

7711780884 Nosič bicyklov Coach – na ťažné zariadenie - 2 bicykle Strana 18

7711780885 Nosič bicyklov Coach – na ťažné zariadenie - 3 bicykle -

7711780886 Nosič bicyklov Coach – na ťažné zariadenie – rozšíření pre 3+1 bicykel -

8201595967 Kabeláž pre ťažné zariadenie - 7 pin -

8201636365 Ťažné zeriadenie RDSO Strana 18

Nosiče

8201633736 Hliníkové strešné tyče QuickFix – podĺžné, na strechu Strana 19

7711420778 Nosič lyží – 4 páry lyží / 2 snowboardy Strana 19

7711420779 Nosič lyží – 6 párov lyží / 4 snowboardy Strana 19

7711420780 Nosič lyží – posuvný – 6 párov lyží / 4 snowboardy -

7711578086 Nastaviteľný strešný box Urban Loader 300-500 L – sivý Strana 19

7711575524 Pevný strešný box - 380 L – lesklý čierny Strana 19

7711575525 Pevný strešný box  - 480 L – lesklý čierny Strana 19

7711575526 Pevný strešný box  - 630 L – lesklý čierny Strana 19

7711577325 Nosič bicyklov Proride 80 – na strešné tyče - 1 bicykel -
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MULTIMÉDIÁ

Video

7711574991 Držiak na tablet (7-10") Strana 22

7711575977 Odnímateľný video systém Logicom D-JIX 7“ -

Audio

7711579699 Súprava reproduktorov Focal Music Premium 8.1 (2 výškové, 2 predné, 4 zadné, 1 subwoofer) Strana 23

7711578133 Súprava reproduktorov Focal Music Premium 6.1 (2 výškové, 2 predné, 2 zadné, 1 subwoofer) Strana 23

7711578132 Súprava reproduktorov Focal Music Live 4.0 (2 výškové,2 predné nebo zadné) Strana 23

7711575880 Súprava reproduktorov Focal Music Drive 2.0 (2 predné nebo zadné) -

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť a signalizácia

7711596323 Autolekárnička Strana 26

7711572497 Súprava povinnej výbavy Strana 26

Bezpečnosť detí

7711427434 Detská sedačka Babysafe Plus - kategória 0+ -

7711427427 Základňa Isofix pre detskou sedačku -

7711423381 Detská sedačka Duoplus Isofix - kategória 1 Strana 27

7711423382 Detská sedačka Kidplus - kategória2-3 -

7711422951 Detská sedačka Isofix Kidfix - kategória 2-3 -

Snehové reťaze a návleky

7711780254 Snehové reťaze Premium Grip - veľkosť 60 - R15", R16", R17" & R18" Strana 27

7711578469 Snehové reťaze Standard - 9 mm - veľkosť 80 - R15” -

7711578470 Snehové reťaze Standard - 9 mm - veľkosť 90 - R16" -

7711578651 Snehové návleky - veľkosť 54 - R15" Strana 27

7711578650 Snehové návleky - veľkosť 53 - R16" Strana 27

Asistenti riadenia

8201537455 Parkovacie senzory – zadné -

8201537464 Parkovacie senzory – predné -







Objavte viac na
Renault.sk

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 neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si Renault
vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšom čase. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa krajiny určenia,
niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby
reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva sú vyhradené. Zmluvná záruka Renault, jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných
podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla Renault. Obsah tejto publikácie spadá pod ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie,
reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault, je zakázaná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km
(podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
Nový Renault MEGANE Sedan GrandCoupé – november 2016 – 114085 -́ realizace:


