
Noile Renault MEGANE Hatchback și Estate

Gamă accesorii

Au fost depuse toate eforturile astfel încât conținutul acestei publicații să fie corect și actualizat la momentul tipăririi. Acest document 
a fost elaborat pe baza preseriilor sau a prototipurilor. În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produsului, Renault își rezervă 
dreptul, în orice moment, să modifice specificațiile, vehiculele și accesoriile descrise și prezentate. Aceste modificări sunt comunicate 
concesionarilor Renault în cel mai scurt timp. În funcție de țara de comercializare, versiunile pot fi diferite și anumite echipamente pot fi 
indisponibile (standard, opțional sau accesorii). Vă rugăm să consultați concesionarul local pentru a primi informațiile actualizate. Din 
cauza limitărilor legate de tehnologia de imprimare, culorile reproduse în acest document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei 
și ale materialelor finisajelor interioare.
Toate drepturile rezervate. Reproducerea sub orice formă sau prin orice mijloc, integrală sau parțială, a acestei publicații este interzisă 
fără acordul prealabil scris al Renault. 2016

Continuă experiența 
Renault Megane Hatchback & Estate 
pe www.renault.ro

Renault recomandă



3

Detaliile fac 
diferența

Transformă viața de zi cu zi în ceva 
mai intens și profită din plin de 
fiecare moment.

Accesoriile Renault, concepute 
special pentru modelul tău Renault 
MEGANE, îți oferă în fiecare zi o 
călătorie cu totul unică. Inovatoare, 
sigure și intuitive, acestea îți fac viața 
mai ușoară.

Pregătește-te să trăiești experiențe 
pline de emoție.
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01 Design elegant

Personalizați aspectul autoturismului 
dumneavoastră Megane, pentru un plus de 
eleganță și rafinament. 
Transformați-vă vehiculul Renault într-un 
mod unic și adaptat stilului dumneavoastră, 
care vă va evidenția adevărata personalitate.
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02 Carcasă card mâini libere Renault 
Creați un look unic pentru cardul dumneavoastră 
mâini libere și trăiți experiența Megane până la 
capăt! 
77 11 780 544 (Look sport) 
77 11 780 545 (Gri) 
77 11 780 549 (Negru) 
28 5C 776 07R (Renault Sport)

01 Antenă tip „înotătoare de rechin’’
Adăugați o notă de eleganță cu ajutorul acestei 
antene perfect integrată în linia vehiculului 
dumneavoastră.
Două culori la alegere: gri platină și negru.
Incompatibil cu difuzarea
audionumerică (DAB).
82 01 643 012 (Gri) 
82 01 638 593 (Negru)

02

01

01 Jantă 16” Silverline 
Negru metalizat
Disponibil de asemenea în culoarea gri 
argintiu. 
Pneu: 215/60 R16 - 205/55 R16.
82 01 549 239

03 Jantă 17” Exception 
Gri închis
Disponibil de asemenea în culoarea gri 
argintiu. 
Pneu: 225/55 R17 - 205/50 R17.
82 01 549 242

02 Jantă 17” Celsium 
Negru metalizat
Pneu: 225/55 R17 - 205/50 R17.
40 30 029 61R

04 Jantă 18” Grand Tour 
Negru metalizat
Pneu: 225/40 R18. 
40 30 063 36R

Jante
Afirmați-vă personalitatea cu selecția de jante exclusive Renault.
Pentru un aspect plin de stil și securitate fără concesii.

Design exterior
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04

01 02

03

01 Prag portbagaj
Din oțel inoxidabil în relief, acesta crează 
un design aparte al părții din spate a 
autovehiculului dumneavoastră, protejând în 
același timp zona de încărcare a portbagajului.  
82 01 626 486 (Hatchback)

Design interior

03 Praguri de ușă iluminate - față
Eleganță și caracter modern la fiecare 
deschidere a portierei. Iluminatul alb 
temporizat al pragurilor dumneavoastră 
atrage privirile atât ziua, cât și noaptea. 
Finisajul lor din aluminiu, marca Renault, 
protejează de asemenea intrările în vehiculul 
dumneavoastră.
Set de 2 praguri (dreapta și stânga).
82 01 577 970

04 Praguri de ușă - față
Protejați cu stil și simplitate pragurile usilor 
vehiculului dumneavoastră. Ieșiți din anonimat 
grație marcajului Megane.
Set de 2 praguri în față (dreapta și stânga).
82 01 683 044

02 Pedale Sport
Creșteți aspectul de sportivitate în habitaclul 
autoturismului Renault Megane prin adăugarea 
unei note de originalitate. Set de capace de 
pedale care se clipsează. Disponibil atât pentru 
cutia manuală, cât și pentru cea automată.
82 01 629 832 (Cutie automată) 
82 01 629 815 (Cutie manuală)
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02 Protecție asigurată 
în activitatea de zi 
cu zi

Protejeazați-vă vehiculul cu accesoriile 
de origine, la o calitate de neegalat. 
Accesoriile Renault sunt deopotrivă estetice 
și funcționale și se adaptează perfect la 
habitaclul autoturismului dumneavoastră 
Megane. Trăiți intens…  și perfect în siguranță.
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Experiența de viață 
la bord

01

01 Suport haine cu prindere 
pe tetieră
Acesta vă permită să vă agățați cu 
atenție hainele pe spatele scaunului 
din față. Demontabil și ușor de instalat, 
acesta devine indispensabil activității 
zilnice. Finisajul său cromat face din 
acesta un obiect deopotrivă elegant 
și discret. Totul pentru plăcerea 
dumneavoastră!
77 11 578 137

01 02

Covorașe

02 Covorașe din cauciuc 
cu borduri înalte pentru 
podea
Special concepute pentru autoturismul 
dumneavoastră Megane, acestea 
asigură o protecție totală a podelei 
autoturismului. Etanșe și foarte ușor 
de întreținut, acestea se fixează rapid 
datorită celor două clame de fixare 
prevăzute în acest scop.
Set de 5 covorașe pentru podea pentru 
partea din față și partea din spate.
82 01 618 013 (Hatchback) 
82 01 618 018 (Estate)

01 Covorașe din material 
textil Premium pentru 
podea
Pe măsura așteptărilor, acestea 
garantează o protecție totală a 
podelei autoturismului. Ușor de 
întreținut, fixarea acestora este foarte 
simplă datorită celor două clame de 
fixare prevăzute în acest scop.
Set de 4 covorașe pentru podea 
pentru partea din față și partea din 
spate. 
82 01 614 869 (Premium - Hatchback) 
82 01 654 203 (Premium - Estate)
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01

0202

03 0401 Protecția portbagajului 
EasyFlex
Indispensabilă pentru protejarea
portbagajului autoturismului
dumneavoastră Renault, aceasta se pliază
și se repliază simplu, adaptându-se perfect
poziției banchetei din spate prin acoperirea
întregii suprafețe a portbagajului. 
Practică, atât pentru activitatea zilnică, cât 
și pentru activitățile din timpul liber.
82 01 619 650 (Hatchback) 
82 01 627 987 (Estate)

02 Tavă de portbagaj
Ideală pentru a transporta ușor diverse 
produse, în special obiectele care 
murdăresc. Aceasta protejează eficient 
mocheta originală și se adaptează 
perfect formei portbagajului vehiculului 
dumneavoastră. Practic, aceasta se
instalează și se curăță cu ușurință datorită
materialului semirigid și bordurilor înalte.
Există,de asemenea, în versiune reversibilă
textilă - cauciuc, pentru Megane Sedan, fiind 
adecvată pentru orice tip de utilizare.
82 01 615 210 (Reversibilă - Hatchback) 
82 01 627 985 (Estate)

03 Plasă de depozitare în 
portbagaj
Adaptată la dimensiunile autoturismului 
dumneavoastră Megane, aceasta asigură 
perfect menținerea obiectelor în portbagaj 
în timpul transportului. Există în versiune 
orizontală și verticală.
77 11 422 533 (Orizontală) 
77 01 227 502 (Verticală - Hatchback)

04 Grilaj de separare
Asigură o separare eficientă între 
portbagaj și habitaclu , este esenţial pentru 
transportul animalului de companie și 
pentru confortul tuturor.
82 01 612 806 (Hatchback) 
82 01 612 808 (Estate)

Organizarea 
portbagajului

01
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03 Soluții de extindere   
a capacității de 
transport

Trăiți-vă pasiunile din plin! Întotdeauna 
mai rapid de instalat și mai ușor de utilizat, 
accesoriile autoturismului dumneavoastră 
Megane corespund unor cerințe 
superioare de siguranță. Acestea sunt 
totodată simple și ingenioase. Cu Renault, 
luați cu dumneavoastră tot ceea ce doriți, 
unde doriți și călătoriți în deplină libertate.
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04 Cutie portbagaj rigidă
Călătoriți fără compromisuri! Practic și robust, 
aceasta mărește capacitatea de încărcare a 
autovehiculului. Design aerodinamic și foarte 
atractiv. Diferite dimensiuni disponibile pentru a 
răspunde nevoilor dumneavoastră.
Culoare: negru strălucitor
77 11 575 524 (380 l) 
77 11 575 525 (480 l) 
77 11 575 526 (630 l)

02 Suport pentru schiuri
Foarte ușor de utilizat, acesta permite 
transportarea în condiții de siguranță a tuturor 
tipurilor de schiuri sau plăcilor de surf pe plafonul 
autoturismului dumneavoastră Renault. Disponibil 
pentru 4 și 6 perechi de schiuri.
77 11 420 778 (4 perechi/1 snowboard) 
77 11 420 779 (6 perechi /2 snowboarduri)

01 Bare de plafon din aluminiu 
QuickFix
Rapid și ușor de asamblat datorită sistemului de 
fixare inovator QuickFix. Facilitează transportarea 
suportului pentru biciclete, suportului pentru schiuri 
sau a cutiei portbagaj pe plafonul caroseriei, pentru 
a crește capacitatea de încărcare a autoturismului.
82 01 580 001 (Hatchback - pe plafonul caroseriei) 
82 01 580 005 (pe barele longitudinale)

03 Suport pentru biciclete 
Proride 80
Transportați bicicleta peste tot, rapid, simplu și 
sigur! Rapid de fixat pe barele de pe plafon fără nici 
un fel de reglaj, acesta este modul cel mai practic 
de a transporta o bicicletă. Opțiune ideală pentru a 
menține o vizibilitate bună în spate si pentru a lăsa 
liber accesul la portbagaj, precum și la atelaj. 
77 11 577 325 (1 bicicletă)

02

01

0403

01 Pachet atelaj escamotabil
Retractabil cu o singură mișcare, acesta este 
utilizabil în câteva secunde, fără unelte și 
fără efort. Invizibil în poziție rabatată sub 
bara de protecție, acesta respectă designul 
autoturismului dumneavoastră Megane. Marcă 
Renault, acesta garantează o compatibilitate 
perfectă cu vehiculul și evită orice risc de 
deformare.
77 11 780 840 (Hatchback) 
77 11 782 422 (Estate)

02 Pachet atelaj „gât de lebădă”
Permite tractarea sau transportarea în 
siguranță deplină a oricăror materiale: suport 
bicicletă, remorcă, barcă, rulotă, materiale 
profesionale... Marcă Renault, acesta 
garantează o compatibilitate perfectă cu 
vehiculul și evită orice risc de deformare.
Se demontează cu unelte. 
77 11 780 839 (Hatchback) 
77 11 782 421 (Estate)

Atelaj Dispozitive 
de transport

03 Suport pentru biciclete
Fie că sunteți singur sau cu alte persoane în 
mașină, transportați bicicletele peste tot, rapid, 
simplu și sigur! Rapid de fixat pe suport fără 
nici un fel de reglaj, acesta este modul cel mai 
practic de a transporta până la 4 biciclete. Pliabil 
și înclinabil, suportul nu împiedică accesul la 
portbagaj, chiar și cu bicicletele montate pe
acesta. Două modele disponibile,
pentru 2 sau 3 biciclete și o extensie pentru o
bicicletă suplimentară.
77 11 780 885 (3 biciclete) 
77 11 780 886 (Extensie 3+1)

01

03 02

01
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04 Experiența 
multimedia

Emoții la bord garantate 
datorită soluțiilor multimedia 
performante. Pentru ca 
fiecare călătorie să devină un 
moment intens atât pentru 
dumneavoastră, cât și pentru 
ceilalți pasageri.
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02 Suport smartphone nomad - 
Magnetic
Indispensabil pentru a profita din plin și 
în perfectă siguranță de smartphone-ul 
dumneavoastră în timpul condusului. Mic și 
discret, suportul se integrează în designul 
vehiculului dumneavoastră. Sistemul său 
magnetic fixează smartphone-ul cu ușurință 
pe orificiile de ventilație ale autovehiculului. 
Detașabil, poate fi ușor de mutat dintr-un 
vehicul în altul.
77 11 782 048

01 Suport tabletă
Se fixează ușor pe o tetieră și le permite 
pasagerilor din spate să vizioneze 
confortabil conținutul video al unei tablete cu 
ecran tactil de 7-10 inci.
77 11 574 991

Telefonie

Video

01

02

01 Pachet de difuzoare 
Focal Music Premium 8.1
Înaltă calitate încorporată și sunet HIFI 
Premium! Acest pachet de 8 difuzoare și un 
subwoofer de 400 W în total este standardul 
pentru sistemele sonore încorporate. Finețe, 
claritate și putere... parcurgeți traseele pe 
ritmul muzicii și beneficiați de un grad maxim 
de plăcere audio! 
77 11 579 699

Audio

01
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05 Liniște

Călătoriți peste tot în liniște. 
Rezistente și practice de utilizat, 
accesoriile concepute special de 
către Renault pentru Megane 
vă garantează liniștea în orice 
situație.
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01 02

Antiefracție 
și monitorizare
01 Alarmă

Concepută pentru un plus de securitate și de liniște, aceasta 
reduce în mod eficient tentativele de furt  din habitaclu. Datorită 
modulului împotriva ridicării, precum și a unei protecții perimetrice 
și volumetrice, aceasta detectează orice tentativă de deschidere, 
de intruziune sau de mișcare în zona de încărcare.
82 01 619 465  (Vehicul cu Start & Stop) 
82 01 678 826 (Vehicul fără Start & Stop)

02 Cutie neagră video - Road Eyes
Sistem de înregistrare la bord, automat și autonom, păstrează 
istoricul traseelor în timp și spațiu. Instrument indispensabil 
pentru siguranța dumneavoastră, acesta devine un martor în caz 
de accidente rutiere, permițând redarea în mod obiectiv a oricărei 
situații. Pachetul conține un ecran de 2,5’’, o cameră Full HD, un 
dispozitiv GPS tracker.
77 11 577 533

01 Scaun copil Duoplus Isofix  
Asigură cea mai bună siguranță și protecție a 
copiilor de la 9 luni până la 4 ani. 
Foarte confortabil, datorită înclinării reglabile 
în 3 poziții, dintre care una pentru somn.
Fixare Isofix. 
77 11 423 381

02 Lanțuri de zăpadă 
Premium Grip 
Asigură siguranță maximă și aderență în 
cele mai dificile condiții de iarnă (zăpadă 
și gheață). Rapid și ușor de instalat, 
datorită unui montaj intuitiv automatizat, 
profilul lor este mic și de dimensiuni 
foarte compacte. Totul pentru a crește 
în mod semnificativ confortul în timpul 
condusului!
77 11 780 254 (R15-16-17-18)

03 Huse antiderapante
Ușoare și simplu de manevrat, cu 
un montaj intuitiv și ușor, acestea 
garantează o ținută de drum 
complet sigură, în condiții de 
ninsoare moderată
77 11 578 651 (R15) 
77 11 578 650 (R16)

01

02 03

Siguranța 
copilului

Lanțuri de 
zăpadă și huse 
antiderapante
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06 Colecția 
Renault

Descoperiți o colecție de obiecte 
unice, special dezvoltate pentru a 
trăi experiența Megane.
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Miniaturi

02 Noul Megane - Negru
Scară: 1/43
77 11 579 854

03 R.S. 01 - Galben
Scară: 1/43
77 11 780 350
Scară: 1/18
77 11 780 351

04 Megane Radicale R.S. - Alb
Scară: 1/43
77 11 578 400

O selecție concepută pentru iubitorii de 
piese de colecție.

0201 03

04

01 Noul Megane - Gri deschis
Scară: 1/43
77 11 578 442
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Lista completă a accesoriilor

DESIGN
Design exterior

Hatchback Estate
8201643012 Antenă rechin - Gri pagina 6
8201638593 Antenă rechin - Negru -
8201547579 Carcase pentru retrovizoare - Cromate -
7711780545 Carcasă card mâini libere Renault - Gri pagina 6
7711780544 Carcasă card mâini libere Renault - Look sport roșu pagina 6
7711780549 Carcasă card mâini libere Renault - Negru pagina 6
285C77607R Carcasă card mâini libere Renault Sport pagina 6

În curând Iluminat exterior de întâmpinare -

Jante
Hatchback Estate

403006336R Jantă aliaj 18” Grand Tour - Negru metalizat pagina 7
8201549242 Jantă aliaj 17” Exception - gri inchis pagina 7
403005049R Jantă aliaj 17” Exception - Gri -
403002961R Jantă aliaj 17” Celsium - Negru metalizat pagina 7
403000856R Jantă aliaj 17” Decaro - Gri -
8201549239 Jantă aliaj 16” Silverline - Negru metalizat pagina 7
403002347R Jantă aliaj 16” Silverline - Gri -
403150709R Tapițerie Renault - Gri închis  cu încercuire cromată -
403152085R Tapițerie Renault - Negru cu încercuire cromată -
7711239101 Antifurt Jante aluminiu (4 șuruburi) -
7711239104 Antifurt Jante aluminiu (20 șuruburi) -
7711239103 Antifurt Jante aluminiu - versiune specială GT (4 șuruburi) -
7711239099 Antifurt Jante tablă (4 șuruburi) -

Design interior
Hatchback Estate

8201629815 Pedale sport – Cutie manuală (Set de 3) pagina 8
8201629832 Pedale sport – Cutie automată (Set de 2) -
8201683044 Praguri de ușă - Față inscripționate Megane - Set de 2 pagina 8
8201577972 Praguri de usă - Renault - față Set de 2 -
8201577970 Praguri de usa iluminate - Renault - față - Set de 2 pagina 8

8201512194 Prag portbagaj - Inox pagina 8               

CONFORT ȘI PROTECȚIE
Experiența de viață la bord

Hatchback Estate

7711578137 Suport haine cu prindere pe tetieră pagina 12
8201375535 Kit fumători (scrumieră + dispozitiv de aprindere țigară) -

Covers
Hatchback Estate

8201652396 8201652396 Huse de scaune - față - Tetieră înclinabilă
Țesătură și imitație de piele grigri închis -

8201652404 Huse de scaune - față - Tetieră neînclinabilă și așezată în tabletă
Țesătură și imitație de piele grigri închis -

8201676929 8201676929 Huse de scaune - față - Tetieră înclinabilă
Țesătură și imitație de piele gri închis -

8201676930 Huse de scaune - față - Tetieră neînclinabilă și așezată în tabletă
Țesătură și imitație de piele gri închis -

8201652400 8201652402 Huse de scaune - spate - 1/3 2/3 - Țesătură și imitație de piele gri închis -

Covorașe
Hatchback Estate

8201614869 8201654203 Covoraș textil pentru podeaua mașinii - Premium (Set de 4) pagina 13

8201676639 8201676655 Covoraș textil pentru podeaua mașinii - Renault Sport 
Imprimeu albastru (Set de 4) -

8201614858 8201654204 Covoraș textil pentru podeaua mașinii - Confort (Set de 4) -
8201618013 8201618018 Covoraș de cauciuc pentru podeaua mașinii (Set de 5) pagina 13

7711780936 7711782423 Pachet Confort (covoraș pentru podea Premium + 
cuvă pentru portbagaj reversibilă) -

Organizare portbagaj
Hatchback Estate

8201615210 Tava portbagaj - Reversibilă pagina 14
8201627985 Tava portbagaj pagina 14

8201619650 8201627987 Protecție modulară portbagaj EasyFlex pagina 14
7711422533 Plasă de depozitare - Orizontală pagina 15

7711227502 7711222399 Plasă de depozitare - Verticală -
8201612806 8201612808 Grilaj de separare pagina 15

Protecție caroserie
Hatchback Estate

8201212479 Bavete standard - (Set de 2) -

SOLUȚII DE EXTINDERE A CAPACITĂȚII DE TRANSPORT
Atelaj

Hatchback Estate

7711780840 7711782422 Pachet  atelaj pagina 18
8201591076 8201630479 Pachet atelaj escamontabil -
8201609674 8201645510 Cablaj atelaj 13 pini -
7711780839 7711782421 Atelaj tip gât de lebădă pagina 18
8201591085 8201630515 Kit montaj  atelaj tip gât de lebădă -
8201609672 8201645509 Cablaj atelaj 13 pini -
8201591081 8201630509 Traversă atelaj tip gât de lebădă -

7711226912 Adaptator cablaj 7/13 pini -
7711577326 Suport biciclete Express Hang On – Pe atelaj  - 2 biciclete -
7711577333 Suport biciclete Europower 915 – pe atelaj - 2 biciclete electrice -
7711780884 Suport biciclete Coach - Pe atelaj - 2 biciclete -
7711780885 Suport biciclete Coach - Pe atelaj - 3 biciclete pagina 18
7711780886 Suport biciclete Coach - Extensie pentru 3+1 biciclete -

Transport
Hatchback Estate

8201580001 8201633783 Bare de plafon din aluminiu QuickFix - Pe plafonul caroseriei (Set de 2) pagina 19
8201580005 Bare de plafon din aluminiu QuickFix - Pe barele longitudinale (Set de 2) pagina 19

7711575524 Cutie Portbagaj rigid e plafon - 380 l - Negru strălucitor pagina 19
7711575525 Cutie Portbagaj rigid de plafon - 480 l - Negru strălucitor pagina 19
7711575526 Cutie Portbagaj rigid de plafon - 630 l - Negru strălucitor pagina 19
7711578086 Cutie de Portbagaj modulabilă Urban Loader - Ajustabilă 300-500 l - Gri -
7711420778 Suport pentru schiuri - 4 perechi/1 snowboard pagina 19
7711420779 Suport pentru schiuri - 6 perechi/2 snowboarduri pagina 19
7711577325 Suport bicicletă Proride 80 - pe barele plafonului - 1 bicicletă pagina 19
7711421178 Adaptator de bare de plafon pentru suportul de biciclete/schiuri -

EXPERIENȚA MULTIMEDIA
Video

Hatchback Estate

7711574991 Suport tabletă (7-10”) pagina 22

Telefonie
Hatchback Estate

7711780872 Suport smartphone nomad - cu ventuză -
7711782048 Suport smartphone nomad - pe sistemul de ventilație - Magnetic pagina 22
7711780873 Suport smartphone nomad - pe sistemul de ventilație -

Audio
Hatchback Estate

7711579699 Pachet difuzoare Focal Music Premium 8.1
(2 tweetere, 2 în față, 4 în spate, 1 subwoofer) pagina 23

7711579537 Pachet difuzoare Focal Music Premium 6.1 
(2 tweetere, 2 în față, 2 în spate, 1 subwoofer) -

7711578132 Pachet difuzoare Focal Music Live 4.0 (2 tweetere, 2 în față sau în spate) -
7711575880 Pachet difuzoare Focal Music Drive 2.0 (2 în față sau în spate) -

SECURITATE
Antiefracție și monitorizare

Hatchback Estate

8201619465 Alarmă - Perimetrică și volumetrică antiridicare 
Vehicul cu Start & Stop pagina 26

8201678826 Alarmă - Perimetrică și volumetrică antiridicare 
Vehicul fără Start & Stop pagina 26

7711577533 Cutie neagră video - Road Eyes pagina 26

Siguranța copilului
Hatchback Estate

7711427434 Scoică bebeluș Babysafe Plus - Grupa 0+ -
7711427427 Suport Isofix pentru scoică bebeluș -
7711423381 Scoică Duoplus Isofix - Grupa 1 pagina 27
7711423382 Scaun copii Kidplus - Grupa 2-3 -
7711422951 Scaun copii Kidfix Isofix - Grupa2-3 -

Lanțuri de zăpadă și huse antiderapante
Hatchback Estate

7711780254 Lanțuri pentru zăpadă Premium Grip - Dimensiunea 60 
R15”, R16”, R17”, R18” pagina 27

7711578479 Lanțuri pentru zăpadă Standard - 7 mm - Dimensiunea 90 - R16” -
7711578469 Lanțuri pentru zăpadă Standard - 9 mm - Dimensiunea 80 - R15” -
7711578651 Huse antiderapante - Dimensiunea 54 - R15” pagina 27
7711578650 Huse antiderapante- Dimensiunea 53 - R16” pagina 27

Ajutor și semnalizare
Hatchback Estate

7711419386 Extinctor - 1 kg -
8201598672 Suport de fixare pentru extinctor -

Asistență în timpul condusului
Hatchback Estate

8201537455 Asistență la parcare - în spate -
8201537464 Asistență la parcare - în față -

COLECȚIA RENAULT
Miniaturi

Hatchback Estate

7711578442 Noul Megane - Gri - Scara 1/43 pagina 30
7711579854 Noul Megane - Negru - Scara 1/43 pagina 30
7711578400 Megane Radicale R.S. - Alb - Scara 1/43 pagina 30
7711780350 R.S. 01 - Galben - Scara 1/43 pagina 30
7711780351 R.S. 01 - Galben - Scara 1/18 pagina 30

SPECIAL PRO
Conversia vehiculului de firmă

Hatchback Estate

8201632018 În curând Amenajarea în vehiculul de firmă -
8201632026 În curând Portbagajul pentru vehiculul de firmă -
8201632033 În curând Grilajul de separare pentru vehiculul de firmă -
8201654370 8201673096 Autocolante de securitate pentru vehiculul de firmă - Clasa A -
8201654371 8201673100 Autocolante de securitate pentru vehiculul de firmă - Clasa B -




