Renault MEGANE GRANDCOUPE

Pakiety akcesoriów

SERWIS RENAULT. Ciesz się jazdą. Ciesz się życiem.

renault.pl

Pakiet Protection za 425 zł 519 zł

dywaniki gumowe + wkład do bagażnika

7711768172

Pakiet Country za 2 595 zł 3 205 zł

dywaniki gumowe + belka poprzeczna haka + zestaw montażowy
haka + wiązka 13-biegunowa + komplet chlapaczy przód i tył

Pakiet Holiday za 2 085 zł 2 745 zł

poprzeczki dachowe + kufer dachowy 480L

Promocja wiosenna

Od dzisiaj wszystkie
weekendy są Twoje
Już od

519

PLN

Bagażnik rowerowy wysokiej jakości w nowej cenie

7711768171

7711768643

Pakiet Business za 415 zł 545 zł

siatka pozioma do porządkowania bagażnika
+ uchwyt na smartphone + wieszak na zagłówek

7711768173

Popularne akcesoria Renault MEGANE
Nazwa

Cena

8201684054

Numer

Antena w kształcie płetwy rekina

199

403002961R

Aluminiowa felga 17” Celcium – czarna diamentowa

629

403150709R

Kołpaczek Renault - ciemny antracyt z chromowaną obręczą

8201683044

Nakładki progowe - Mégane

8201614869

Dywaniki tekstylne – Premium (zestaw 4 szt.)

8201633736

Aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix

8201619465

Alarm perymetryczny i wolumetryczny

8201643361

Wkład do bagażnika dwustronny

przednie – czarny ziarnisty
(zestaw 2 szt.)

montowane na dachu (zestaw 2 szt.)

z czujnikiem przechyłu - dla pojazdu
z systemem Stop & Start

55
179
269
879
1529
279

Prezentowane w ulotce zdjęcia akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnic się od rzeczywistych. Cena akcesoriów w pakiecie to cena brutto, która zawiera koszt montażu.
Podana cena w sekcji „Popularne akcesoria” to cena brutto bez kosztu montażu. Parametry i specyfikacja akcesoriów, ceny oraz koszty usług serwisowych są aktualizowane i ulegają zmianom. Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Nabycie akcesoriów, określenie ich właściwości i specyfikacji następuje w indywidualnie zawieranej umowie z Autoryzowanym Partnerem Renault. Wszystkie szczegóły oraz dostępność akcesoriów
do sprawdzenia u Autoryzowanego Partnera Renault.

