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Renault hands-free kartes 
maciņš
Piedod savai hands-free kartei neatkārtojamu 
izskatu un pilnībā izbaudi mÉgane pieredzi!
77 11 780 544 (Sportiska stila)
77 11 780 545 (Sudraba)
77 11 780 549 (Zvaigžņu melnā)

antena „Haizivs spura”
Stilīgā antena, kas harmoniski integrēta Jūsu Jaunās 
Renault mÉgane jumtā, akcentē automašīnas 
sportisko dizainu. Krāsu izvēle: sudraba un zvaigžņu 
melna. nav savienojama ar digitālo audio translāciju 
(DaB).
82 01 643 012 (Sudraba)
82 01 638 593 (Zvaigžņu melna)
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16”Silverine diski, 
sudraba pelēki
Riepas: 215/60 R16 - 205/55 R16
40 30 023 47R

17”exception diski, 
tumšs antracīts
Riepas: 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 050 49R

17”Celcium diski, ar 
dimanta efektu
Riepas: 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 029 61R

18”grand Tour diski, 
melni ar dimanta efektu
Riepas: 225/40 R18 
40 30 015 62R

Vieglmetāla diski
Izpaudiet personību ar ekskluzīvajiem Renault diskiem. 
Prasīgam izskatam un bezkompromisa drošībai.

Ārējais dizains
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Stiklojums

Ērtības 
salonā
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Tonētās plēves – 
aizmugures logiem
Jūsu Renault tiks piešķirts papildus 
komforts, paaugstināta drošība un 
vizuālā pievilcība. Tās pasargā ne tikai 
no uzmācīgiem skatieniem, bet arī 
saules, uzturot salona temperatūru 
vēsu, tā saglabājot oriģinālās krāsas. 
atbilstoši drošības noteikumiem, tās 
ir pilnībā pielāgotas Jūsu Renault 
logiem un nodrošina ilgstošu 
aizsardzību. Komplektā 5 plēves visiem 
aizmugurējiem logiem.
82 01 547 562

Saules aizsargi – pilns 
komplekts
Tiek nodrošināta aizklāšana un optimāla 
aizsardzība pret saules gaismu. Viegli uzstādīt 
un noņemt. Pieejami visiem aizmugurējiem sānu 
logiem un aizmugurējam logam.
82 01 612 871

Pakaramais pie galvas balsta
Tas ļauj saudzīgi pakārt Jūsu drēbes aiz priekšējā 
sēdekļa, kļūstot par Jūsu ikdienas nepieciešamību. 
Viegli uzstādāms un noņemams. Hroma pārklājums 
padara to vēl elegantāku un pievilcīgāku. Viss, ko vien 
var vēlēties!
77 11 578 137
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Bagāžas 
nodalījuma slieksnis
Izgatavots no reljefa nerūsējošā 
tērauda, tas piešķirs arī Jūsu 
automašīnas aizmugures 
daļai īpašu izskatu, vienlaicīgi 
aizsargājot bagāžas nodalījuma 
iekraušanas vietu.
82 01 512 194

Interjera

dizains

Izgaismoti sliekšņi – priekšējie
aizsargājiet sava Renault durvju apakšu 
mūsdienīgi. Taimera kontrolētā baltā gaisma 
akcentē moderno dizainu līdz ko tiek atvērtas 
durvis. 2 atloku komplekts (kreisais un labais)
Pieejami arī neizgaismotajā versijā.
82 01 577 970

Sporta pedāļu komplekts
Uzlabojiet Jūsu Renault sportisko izskatu ar 
oriģinālu akcentu - pedāļu uzliku komplektu.
Pieejams gan manuālai, gan automātiskai 
pārnesumu kārbai
82 01 629 832 (Automātiskā)
82 01 629 815 (Manuālā)
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Paklājiņi

gumijas paklāji ar apmali
Ūdensizturīgi grīdas paklāji tieši 
Jūsu Jaunajai mÉgane, nodrošina 
pilnīgu salona grīdas aizsardzību. 
Viegli izņemami un kopjami, tos ir 
viegli nostiprināt ar divu šim mērķim 
paredzētu slēdžu palīdzību. Iepakojumā 
pieci grīdas paklāji priekšējai un 
aizmugurējai salona daļai
82 01 618 013

augstākās kvalitātes 
auduma grīdas paklāji
Izgatavoti, lai nodrošinātu pilnīgu 
salona grīdas aizsardzību. Viegli 
izņemami un kopjami, tos ir viegli 
nostiprināt ar divu šim mērķim 
paredzētu slēdžu palīdzību. 
Komplektā četri grīdas paklāji 
priekšējai un aizmugurējai salona 
daļai.
82 01 614 869 (Premium)
82 01 614 858 (Confort)
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easyFlex bagāžas 
aizsardzība
Jūsu Renault bagāžas aizsardzībai; tā ir 
viegli salokāma un atlokāma, pielāgojas 
atkarībā no aizmugurējo sēdekļu stāvokļa, 
pārklājot visu kravas telpu. Ļoti praktiski gan 
ikdienā, gan atpūtas braucienos.
82 01 619 650

abpusējs bagāžas 
nodalījuma paklājs

Piemērots pat netīru lietu pārvadāšanai, 
tas efektīvi aizsargā oriģinālo klājumu un 
ir atbilstošs Renault bagāžas nodalījuma 
izmēram. Praktisks, no stingra materiāla, 
viegli uzstādāms un tīrāms. abpusēji 
lietojams, no gumijota auduma, piemērots 
jebkurai bagāžai.
82 01 615 210

Bagāžas tīkls
Piemērots Jūsu Jaunās mÉgane izmēriem, 
tas nodrošinās nemainīgu bagāžas stāvokli 
pārvadāšanas laikā. Pieejams horizontālā 
un vertikālā versijā
77 11 422 533 (Horizontāls)
77 11 227 502 (Vertikāls)

atdalošais režģis
norobežojums starp bagāžu un salonu 
gan pārvadājot dzīvniekus, gan pasažieru 
ērtību nodrošināšanai.
82 01 612 806

 
aprīkojums 
bagāžai
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nolokāms sakabes āķis
Viegli atgriežams darba stāvoklī bez papildus 
aprīkojuma, tikai ar vienu kustību dažu sekunžu 
laikā. Kad āķis ir nolocīts zem bampera, tas nav 
redzams, palīdzot saglabāt harmonisko Renault 
mÉgane dizainu. Oficiālais Renault ekipējums - 
nodrošina pilnīgu atbilstību ar automašīnu, bez 
virsbūves deformācijas riska. 
77 11 780 840

Āķa komplekts „gulbja kakls”
Ļauj droši vilkt vai pārvadāt visa veida 
aprīkojumu: velosipēdu uzkari, treileri, laivu, 
piekabi, profesionālu aprīkojumu u.c.
Oficiālais Renault ekipējums nodrošina 
pilnīgu atbilstību ar automašīnu, bez 
virsbūves deformācijas riska. noņemšanai 
nepieciešami instrumenti.
77 11 780 839

Āķis

euroway velosipēdu uzkare
Viegli uzstādāms uz āķa, tas ļauj ērti pārvadāt 
visus ģimenes velosipēdus. Paceļams un 
salokāms vieglākai piekļūšanai bagāžas 
nodalījumam. Pieejami dažādi modeļi, no diviem 
līdz četriem velosipēdiem.
77 11 577 332 (3 velosipēdi)
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04 Patstāvīgs jumta bagāžnieks
Ceļojiet bez ierobežojumiem! Praktisks un 
robusts tas ļauj palielināt Jūsu automašīnas 
kravnesību. aerodinamisks un ar atraktīvu 
dizainu. Pieejami dažādi tilpumi atbilstoši 
vajadzībām.
Krāsa: spīdīgi melna
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)

Slēpju stiprinājums
Vienkārši lietojams, ļauj droši transportēt 
slēpes un snovborda dēļus uz Jūsu Renault 
jumta. Pieejams četriem un sešiem slēpju 
pāriem
77 11 420 778 (4 pāri/2 dēļi)
77 11 420 779 (6 pāri/4 dēļi)

alumīnija jumta reliņi 
QuickFick
Viegli uzstādāmi pateicoties ātrajai QuickFix 
sistēmai. Ļauj pievienot velosipēdu statīvus, 
slēpju statīvus vai jumta bagāžas kastes, tā 
paaugstinot Jūsu Jaunās mÉgane ietilpību.
82 01 580 001

Jumta bagāžas kaste Urban 
Loader
Praktiska un nepieciešama ceļojumiem. Tā 
ļauj pielāgot automašīnas kravnesību Jūsu 
vajadzībām. Intuitīva fiksācijas sistēma 
nodrošina ātru uzstādīšanu. Tās atraktīvais 
dizains papildinās Jūsu Jaunās mÉgane stilīgo 
izskatu.
77 11 578 086 (300-500 l)
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Jumta 
bagāžnieks



03 Skaļruņa komplekts 

Focal music Premium 8.1
augstas precizitātes un HIFI super skaņa 
salonā! astoņu skaļruņu komplekts ar 
sabūferu un kopējo jaudu 400W ir standarts 
salona audio sistēmām. Precizitāte, skaidra 
skaņa un jauda...pievienojiet ritmu saviem 
ceļojumiem un izbaudiet maksimālu 
klausīšanās baudu!
77 11 579 699

audio
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Pretaizdzīšana un 
uzraudzība

Drošības signalizācija
Radīta papildus mieram un lielākai drošībai. Drošības 
signalizācija efektīvi samazina automašīnas vai salonā atstāto 
priekšmetu zādzības risku. Tā iekļauj pretpacelšanas moduli, 
tilpuma un perimetra aizsardzību. Uztver gan kustības, 
gan mēģinājumus atvērt vai ielauzties salonā un bagāžas 
nodalījumā.
82 01 632 737

Video melnā kaste Road eyes
automātiska un autonoma braukšanas ierakstīšanas 
sistēma. Tā saglabā Jūsu ceļojumu detaļas, ģeogrāfisko 
atrašanās vietu un ceļā pavadīto laiku. 
Sistēma nodrošina objektivitāti visām situācijām un 
incidentiem uz ceļa. Iepakojumā 2.5’’ ekrāns, Full HD 
kamera un gPS izsekošanas mikroshēma.
77 11 577 533
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Isofix Duoplus bērnu 
sēdeklītis
nodrošina optimālu drošību un aizsardzību 
no 9 mēnešiem līdz 4 gadiem veciem 
bērniem. Ļoti ērts, var tikt regulēts trīs 
stāvokļos ieskaitot guļus stāvokli. Isofix 
stiprinājumu sistēma.
77 11 423 381

augstākās kvalitātes 
saķeres sniega ķēdes
nodrošina maksimālu drošību un 
saķeri ar ceļu pat skarbākajos ziemas 
apstākļos (sniegs un ledus). Viegli un 
ātri uzliekamas (intuitīva automatizēta 
montāža), kompakts izmērs. Viss, kas 
Jums nepieciešams, lai būtiski uzlabotu 
vadāmības komfortu!
77 11 780 254 (R15-16-17-18)

Sniega zeķes
Vieglas, vienkārši lietojamas, ātri 
un intuitīvi uzstādāmas, nodrošina 
drošu saķeri ar ceļu vidēja daudzuma 
sniega apstākļos.
7711578651 (R15)
7711578650 (R16)
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Bērnu 
sēdeklītis

Sniega ķēdes

automodeļi

Jaunā mÉgane – zvaigžņu 
melnā krāsā
mērogs: 1/43

R.S. 01 – dzeltenā 
krāsā
mērogs: 1/43 
77 11 780 350

mÉgane Radicale R.S. – 
baltā krāsā
mērogs: 1/43

Kolekcionāriem sagatavotie eksemplāri
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Jaunā mÉgane – sudraba 
krāsā
mērogs: 1/43
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