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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 - 
balts fons, zili burti
(8201726401)

€ 58.66
Uzstādīšana:
€ 13.20

Disku pretzagšanas skrūves
(8201724187)

€ 32.51

Durvju sliekšņu uzlikas - zilas
(8201356539)

€ 38.17
Uzstādīšana:
€ 13.20

Haizivs spuras antena 
(8201731020)

€ 79.13
Uzstādīšana:
€ 131.99

Durvju sliekšņu uzlikas - 
balts fons, sarkani burti
(8201726402)

€ 54.18
Uzstādīšana:
€ 13.20

Durvju sliekšņu uzlikas - 
melns fons, balti burti
(8201726403)

€ 58.66
Uzstādīšana:
€ 13.20



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

Roku balsts - Recytex audums
(8201730014)

€ 220.01
Uzstādīšana:
€ 26.40

Bagāžnieka nerūsējoša tērauda bampera uzlika - plāksne
(8201725903)

€ 58.66
Uzstādīšana:
€ 13.20

Priekšejo stiklu gaisa deflektori
(7711940887)

€ 78.08
Uzstādīšana:
€ 19.20

Izgaisnotas durvju sliekšņu uzlikas
(8201731140)

€ 125.26
Uzstādīšana:
€ 52.79

Roku balsts - ādas imitācija
(8201730016)

€ 225.13
Uzstādīšana:
€ 26.40



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

Bagāžas nodalījuma tīkls - guļus horizontālā stāvoklī
(7711227501)

€ 53.53

Bagāžas nodalījuma tīkls - stāvus vertikālā stāvoklī
(7711227502)

€ 58.66

Bagāžas gumijas paklājiņš 
(8201256961)

€ 68.03

Gumijas paklājiņi
(8201725644)

€ 76.22



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

Comfort tekstila paklājiņi
(8201730265)

€ 62.57

Dubļu sargu pāris - priekšai vai aizmugurei
(8201212479)

€ 35.60
Uzstādīšana:
€ 26.40

Premium tekstila paklājiņi - ar baltu maliņu
(8201721493)

€ 76.23



Atklājiet Renault ZOE
vietnē www.musamotors.lv

Visas aksesuāru cenas katalogā ir norādītas ar 40% atlaidi. Šis katalogs attiecas uz otrās paaudzes Renault Zoe. 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 pār-
došanas 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 aizliegta bez 
iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Renault.
Fot.: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, © Renault Marketing 3D-Commerce.
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