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MEGANE E-TECH
Aksesuāru katalogs



Aksesuāru cenas norādītas ar 40% atlaidi. Par aksesuāru iegādi un pieejamību jautāt Mūsa Motors Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 5, rezerves daļu tirdzniecības konsultantam, kā arī sazinoties pa tālruni +371-67066100 vai epastu: parts@mmg.lv

Durvju sliekšņu uzlikas - nerūsējošā tērauda
(8201733101)

€ 66.34
Uzstādīšana:
€ 13.20

Haizivs spuras antena 
(282163235R)

€ 63.78
Uzstādīšana:
€ 131.99

Durvju sliekšņu uzlikas - izgaismotas
(8201731140)

€ 125.26
Uzstādīšana:
€ 52.79

Aprīko sAvu TrANsporTlīdzEkli
Ar sTilīGiEM AksEsuāriEM
Ar pareizo aksesuāru izvēli jūsu jaunā Megane E-Tech var būt 
vēl ērtāka un labāk piemērota jūsu stilam
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Disku pretzagšanas skrūves
(8201724183)

€ 35.25

Comfort tekstila paklājiņi
(8201740259)

€ 59.84

Premium tekstila paklājiņi - melni
(8201740262)

€ 84.42

Gumijas paklājiņi
(8201738743)

€ 73.49
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TL65 velosipēda turētājs uz jumta šķērsstieņiem - 
vienam velosipēdam
(7711421294)

€ 40.73

Expert velosipēda turētājs uz  jumta šķērsstieņiem - 
vienam velosipēdam
(7711780147)

€ 140.63

Slēpju turētājs - 4 slēpju pāriem / 2 sniega dēļiem
(7711940000)

€ 173.91

Slēpju turētājs - 6 slēpju pāriem / 4 sniega dēļiem
(7711940001)

€ 248.18

REnAULT jumta kaste - 380L, 480L vai 630L
(7711785585); (7711785586); (7711785587)

€ 447.96 - 380 l
€ 478.71 - 480 l
€ 537.60 - 630 l

QuickFix jumta šķērsstieņi
(732101789R)

€ 243.06
Uzstādīšana:
€ 13.20
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Velosipēdu turētājs - stiprinās uz sakabes āķa - 2 ve-
losipēdiem (13-pin)
(7711780884)

€ 552.98

Velosipēdu turētājs - stiprinās uz sakabes āķa - 3 ve-
losipēdiem (13-pin)
(7711780885)

€ 678.48

Express velosipēdu turētājs - stiprinās uz sakabes 
āķā - 2 velosipēdiem
(7711577326)

€ 66.34

Express velosipēdu turētājs - stiprinās uz sakabes 
āķā - 3 velosipēdiem
(7711577327)

€ 117.56

Express velosipēdu turētāja valsts numurzīmes 
turētājs (7-pin)
(7711210431)

€ 33.03

Express velosipēdu turētājs - stiprinās uz sakabes 
āķā - 4 velosipēdiem
(7711577328)

€ 138.05
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Bagāžas nodalījuma tīkls - guļus horizontālā stāvoklī
(7711227501)

€ 53.53

Bagāžas nodalījuma tīkls - stāvus vertikālā stāvoklī
(7711227502)

€ 58.66

Dubultā grīda - bagāžas organizators  
(849P31279R)

€ 248.33

Ceļošanas bagāžas organizators - ar Velcro, nav saderīgs ar gumijas bagāžas 
paklāju
(8201585488)

€ 35.60
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EasyFlex gabāžas aizsardzība
(8201740236)

€ 207.37
Uzstādīšana:

€ 13.20

Dubļu sargu pāris - priekšai vai aizmugurei
(8201212479)

€ 35.60
Uzstādīšana:
€ 26.40

Bagāžas auduma paklājiņš
(8201740267)

€ 51.64          
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38. Āķis uz multifunkcionālā turētāja (turētājs iekļauts)
(7711785945)

€ 76.22

36. Drēbju pakaramais uz beņķa galvas balsta - 
RENAULT
(8201705509)

€ 58.14

61. Atslēgu vāciņš - balts ar horizontālām līnijām
(283336101R)

€ 23.76

49. Atslēgu vāciņš -Renault dimants
(283336936R)

€ 23.76

50. Atslēgu vāciņš - E-TECH
(283335740R)

€ 23.76

48. Atslēgu vāciņš - Initiale Paris 
(283331727R)

€ 23.76
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42. Baby-Safe 2 i-Size zīdaiņu sēdeklītis
(7711940742)

€ 409.52

39. Aizmugurējais plaukts uz multifunkcionālā turētāja 
(turētājs tiek tirgots atsevišķi)
(7711785947)

€ 128.12

43. pamatne zīdaiņu sēdeklītim - Baby-Safe Fix Base 
i-Size
(7711940741)

€ 338.50

41. Bērnu sēdeklītis - Trifix i-Size
(7711940744)

€ 537.93

44. Bērnu sēdeklītis - Kidfix XP
(7711940745)

€ 472.37

45. Bērnu sēdeklītis - Dualfix i-Size - ar 360 grādu 
rotāciju
(7711940743)

€ 852.11



Atklājiet Renault Megane E-TECH
vietnē www.musamotors.lv

Visas aksesuāru cenas katalogā ir norādītas ar 40% atlaidi. Šis katalogs attiecas uz pirmās paaudzes Renault Megane E-TECH. Visas aksesuāru un uzstādīšanas cenas katalogā ir norādītās ar PVN. Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka šī publikācija ir precīza un spēkā esoša versija drukāšanas laikā. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot ražošanas sagataves un prototipa modeļus. Saskaņā ar pastāvīgo produktu uzlabošanas politiku Renault patur tiesības 
jebkurā laikā mainīt  aprakstītās un piedāvātās specifikācijas, piederumus, aksesuāru un uzstādīšanas cenas, pieejamību, kā arī aksesuāru savienojamību. Par visām šādām modifikācijām pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar Renault izplatītājiem. 
Dažās pārdošanas valstīs noteiktas versijas var atšķirties, un dažas versijas var nebūt pieejamas. Lūdzu, sazinieties ar Mūsa Motors Rīga rezerves daļu tirdzniecības konsultantu, lai iegūtu jaunāko informāciju. Drukāšanas procesa tehnisku 
iemeslu dēļ šajā dokumentā parādītās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās krāsas un salona apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas vai tās daļu reproducēšana jebkādā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir ai-
zliegta bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Renault.
Fot.: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, © Renault Marketing 3D-Commerce.

renault rekomendē musamotors.lv


