
RENAULT
NOVÝ

100% elektrický

příslušenství

MEGANE E-TECH



Originální příslušenství Renault je tu proto, abyste svůj nový 
100% elektrický Renault Megane E-Tech mohli přizpůsobit svému stylu 
a cestovali v ještě větším pohodlí.

přizpůsobte si vůz 
svému stylu







design  
na míru

Jste připraveni projevit svůj charakter? Nedržte se při zemi a dolaďte 
design střechy samolepkami inspirovanými logem Renault. Jedinečný 
design vašeho vozu zvýrazní též saténově šedé kryty zpětných zrcátek 
a černá anténa ve tvaru žraločí ploutve mu dodá sportovní nádech 
(kompatibilní v závislosti na verzi).

1. kryty zpětných zrcátek 
(96 3H 134 96R) 

2. shark anténa 
(28 21 632 35R) 

3. stylový polep střechy se shark anténou 
(73 86 570 30R) 
stylový polep střechy s klasickou anténou  
(73 86 537 67R)
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exteriér



sportovní  
kola

1. hliníkový disk 20" Soren 
(40 30 066 32R) 

2. hliníkový disk 20" Enos 
(40 30 085 08R) 

3. hliníkový disk 18" Oston 
(40 30 020 15R) 

4. středová krytka Renault 
a bezpečnostní šrouby kol  
(40 31 535 00R, 82 01 724 186)

disky kol
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Zdůrazněte sportovního ducha svého 100% elektrického vozu Renault 
Megane E-Tech. Stylové hliníkové disky jsou přesně tím, co je třeba. Na 
výběr máte ze tří moderních designů: Oston, Soren a Enos.
Celkový vzhled kola dolaďte černými středovými krytkami s logem 
Renault a proti odcizení kola opatřete bezpečnostními šrouby. 
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styl v každém 
detailu

Stačí jen otevřít dveře a ihned pocítíte dotek elegance značky Renault. 
Kryty předních prahů dveří s rafinovaným povrchem z nerezové oceli 
a bílým časovaným osvětlením jsou stejně praktické jako odolné. Na 
míru šité prémiové textilní koberce si můžete vybrat v provedení se 
zlatým či šedým prošitím. Vzhled a zároveň ochranu zavazadlového 
prostoru dotáhnete k dokonalosti vysoce kvalitním kobercem 
bránícím jeho znečištění či poškození. 

1. vnitřní osvětlené kryty předních prahů 
dveří 
(882 01 731 140)

2. textilní koberce Premium se zlatým 
prošíváním 
(82 01 740 264) 

3. textilní koberce Premium se šedým 
prošíváním  
(820 174 02 62)

4. koberec zavazadlového prostoru 
(82 01 740 267)
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interiér





Každá vaše cesta, ať už ta všední, nebo za zábavou a dobrodružstvím, 
může být maximálně pohodlná a zároveň bezpečná. Stačí si jen 
vybrat to pravé z naší nabídky originálního příslušenství, které bylo 
navrženo tak, aby plnilo požadavky komfortu, bezpečnosti a přepravy 
zároveň. Věříme, že právě kombinace těchto tří aspektů demonstruje 
jedinečnost vašeho 100% elektrického vozu Renault Megane E-Tech. 

doplňky pro klidnou 
a bezpečnou cestu
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kabely a jejich 
uložení

Pro nejefektivnější domácí nabíjení si z naší nabídky příslušenství 
neváhejte pořídit nabíjecí stanice Wallbox Standard nebo Smart 
Wallbox společně s nabíjecím kabelem dlouhým 6,5 metru, určeným 
právě pro wallboxy. 

Další variantou rychlého a jednoduchého domácího nabíjení je 
zásuvka typu Green’Up, ke které je určen i nabíjecí kabel pro domácí 
nabíjení, dlouhý taktéž 6,5 metru. Pokud máte doma pouze jedno 
elektrické vozidlo, je právě tento typ nabíjení tím ideálním řešením.

K pohodlnému a zároveň praktickému uložení kabelů nabízíme 
speciální tašku, držák s rukojetí nebo jen stahovací pásku. Dvojité 
dno zavazadlového prostoru zaručí, že nabíjecí kabely budou vždy 
bezpečně a přehledně uložené.

1. spona s rukojetí na nabíjecí kabel  
(82 01 738 553) 

2. nabíjecí kabel Flexicharger, nabíjecí kabel do 
zásuvky Green’Up, nabíjecí kabel pro wallbox  
(77 11 943 515, 29 69 040 59R, 77 11 943 517)

3. páska a taška na nabíjecí kabely 
(77 11 943 110, 77 11 943 111) 

4. dvojité dno zavazadlového prostoru (pro 
nabíjecí kabely) 
(84 9P 312 79R)
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nabíjení



všestranné 
tažné zařízení

1. nosič jízdních kol Coach pro 3 kola 
 (77 11 780 885)

2. tažné zařízení labutí krk  
 (75 61 226 37R) 

3.–4.  tažné zařízení demontovatelné 
bez nářadí  
(75 61 279 13R)
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přeprava – tažné zařízení



Svoje cesty za sportem a další zábavou si užijete naplno díky 
možnostem, které s sebou přinášejí tažná zařízení z nabídky 
originálního příslušenství. Na výběr máte pevné ve tvaru labutího 
krku a demontovatelné bez nářadí. 100% elektrický Megane E-Tech 
má pozoruhodnou sílu, v závislosti na konkrétní verzi utáhne náklad 
až do 900 kg. Odvézt třeba vodní skútr, menší člun či větší počet kol 
na nainstalovaném nosiči nebude pro nový Megane E-Tech žádný 
problém. 
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zvyšte 
přepravní 
kapacitu

1. střešní tyče QuickFix a pevný střešní 
box 480 l 
(73 21 017 89R, 77 11 785 586)

2. střešní tyče QuickFix a nosič jízdního 
kola  
(73 21 017 89R, 77 11 780 147) 

3. střešní tyče QuickFix a nosič lyží Thule 
7326 (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy)  
(73 21 017 89R, 77 11 940 001)
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střešní přeprava



Ideální řešení pro zvýšení přepravní kapacity vašeho vozidla? Střešní 
tyče QuickFix s nosností až 75 kg. Připevněte na ně nosič až šesti párů 
lyží či nosič jízdního kola, pokud neupřednostňujete variantu přepravy 
kol na tažném zařízení. Proč omezovat počet zavazadel? Pevné střešní 
boxy Renault o objemu od 380 do 630 litrů nabízejí další úložný prostor, 
a navíc bezpečně uzamykatelný. A to vše bez jakýchkoli kompromisů 
ohledně celkového designu vašeho vozidla. 
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zážitky  
na palubě

Užijte si každý okamžik strávený v kabině vašeho vozidla. Inovativní, 
a přesto jednoduchý modulární organizér do středové konzoly si 
můžete nastavit tak, aby se přizpůsobil čemukoli, co do něj zrovna 
chcete uložit. Sako či bundu si před jízdou odložte na ergonomický 
věšák za opěrkou hlavy. Máte při jízdě chuť na přestávku a dobrou 
kávu? K přípravě kávy využijte náš přenosný kávovar Handpresso 
a vychutnejte si ji na místě, na kterém jste právě zastavili. 

1. cestovní kávovar na kapsle Handpresso 
(77 11 940 552)

2. organizér do středové konzoly 
(98 49 004 73R) 

3. dětská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg 
(4–12 let) 
(77 11 940 745)

4. věšák za opěrku hlavy  
(77 11 785 946)

5. sklopný stolek za přední sedadla 
(77 11 785 947)

4 5
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komfort
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všechno  
na svém místě

Bez ohledu na zatáčky zůstanou vaše věci na svém místě díky 
vertikální či horizontální úložné síti nebo chytrému přenosnému 
organizéru do zavazadlového prostoru. Dvojité dno má několik 
působivých výhod navíc. Je jednoduše přístupné, rozšiřuje váš úložný 
prostor, a do jeho přihrádek tak můžete uložit vše potřebné včetně 
nabíjecích kabelů. 

1.–2.  dvojité dno zavazadlového prostoru  
(pro nabíjecí kabely) 
(84 9P 312 79R)

3.  síť zavazadlového prostoru – 
horizontální 
(77 11 227 501) 

4.  síť zavazadlového prostoru – vertikální  
(77 11 227 502)

5.  organizér zavazadlového prostoru 
(82 01 585 488)
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úložný prostor



ochrana 
interiéru

1. gumové koberce 
(82 01 738 743)

2. textilní koberce Comfort 
(82 01 740 259) 

3. ochrana zavazadlového prostoru 
EasyFlex  
(82 01 740 236)

koberce

2
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Mokré oblečení, zablácené boty, špinavé věci, které je potřeba někam 
převézt. Interiér vašeho vozu ochrání před znečištěním podlahové 
koberce, které snadno umístíte na jejich místo. Všechny koberce, jak 
textilní, tak gumové koberce s vysokým okrajem, se vyznačují vysokou 
odolností a snadnou údržbou. Ochrana zavazadlového prostoru 
EasyFlex je protiskluzová a nepropustná. Lze ji složit a rozložit tak, aby 
se přizpůsobila poloze zadních sedadel. 
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bezpečnost 
na prvním 
místě

1. alarm 
(25 69 156 80R)

2. sněhové řetězy Premium Grip  
(77 11 780 259)

3. sněhové řetězy Standard 
(77 11 578 472)

1

32

bezpečnost



Nainstalujte si alarm, který včas detekuje jakékoli pokusy o odcizení 
či vniknutí do vašeho nového vozu. Bezpečnou jízdu během zimy vám 
zajistí sněhové řetězy. Dopřejte si rovnou ty Premium Grip s intuitivním 
upevňovacím systémem, které zaručují optimální přilnavost na sněhu 
i ledu. 



kompletní seznam produktů
Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Design

Exteriér

28 21 632 35R Shark anténa •• •• ••

96 3H 134 96R Kryty zpětných zrcátek •• •• ••

73 86 570 30R Stylový polep střechy se shark anténou -(1) •• ••

73 86 537 67R Stylový polep střechy s klasickou anténou •• -(2) -(2)

Disky kol

40 30 020 15R Hliníkový disk 18" Oston •• •• ••

40 30 066 32R Hliníkový disk 20" Soren -(3) •• ••

40 30 085 08R Hliníkový disk 20" Enos -(3) •• ••

40 31 542 76R Ozdobný kryt kola 18" Terdam o(4) o(4) o(4)

82 01 724 186 Bezpečnostní šrouby kol – 4 kusy, šestihranné •• •• ••

40 31 535 00R Středová krytka Renault – Silverstone, černá s chromováním •• •• ••

40 30 051 85R Ocelový disk 18" •• •• ••

Interiér

82 01 733 101 Vnitřní kryty předních prahů dveří s nápisem Renault •• •• ••

82 01 731 140 Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří s nápisem Renault •• •• ••

Komfort a ochrana

Zážitky na palubě

98 49 004 73R Organizér do středové konzoly •• •• ••

77 11 940 552 Cestovní kávovar na kapsle Handpresso •• •• ••

77 11 785 946 Věšák za opěrku hlavy (obsahuje univerzální nástavec 77 11 785 944) •• •• ••

82 01 705 509 Věšák na tašku/kabelku za opěrku hlavy •• •• ••

77 11 431 405 Chladicí box 20 litrů (42 × 42 × 30 cm) •• •• ••

77 11 785 947 Sklopný stolek za přední sedadla (*k montáži vyžaduje ref. 77 11 785 944) •• •• ••



Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Ochrana zavazadlového prostoru

82 01 740 267 Koberec zavazadlového prostoru •• •• ••

77 11 227 501 Síť zavazadlového prostoru – horizontální •• •• ••

77 11 227 502 Síť zavazadlového prostoru – vertikální •• •• ••

82 01 585 488 Organizér zavazadlového prostoru •• •• ••

77 11 940 885 Úložný box zavazadlového prostoru •• •• ••

84 9P 312 79R Dvojité dno zavazadlového prostoru (pro nabíjecí kabely) ••(5) ••(5) ••(5)

82 01 740 236 Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex ••(6) ••(6) ••(6)

Koberce

82 01 738 743 Gumové koberce – sada 4 kusů •• •• ••

82 01 740 259 Textilní koberce Comfort – sada 4 kusů •• •• ••

82 01 740 262 Textilní koberce Premium – šedé prošívání – sada 4 kusů •• •• ••

82 01 740 264 Textilní koberce Premium – zlaté prošívání – sada 4 kusů •• •• ••

Ochrana karosérie

77 11 948 830 Ochranná plachta karosérie Renault •• •• ••

Přeprava

Tažné zařízení

24 1D 829 78R Kabeláž tažného zařízení – 13 pin •• •• ••

77 11 226 912 Adaptér kabeláže TZ – 13/7 pin •• •• ••

75 61 226 37R Tažné zařízení labutí krk •• •• ••

51 19 908 43R Montážní souprava pro tažné zařízení labutí krk •• •• ••

75 61 279 13R Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí •• •• ••

51 19 965 00R Montážní souprava pro tažné zařízení demontovatelné bez nářadí •• •• ••

77 11 780 884 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení (2 kola) – 13 pin •• •• ••

77 11 780 885 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení (3 kola) – 13 pin •• •• ••

77 11 946 559 Nosič jízdních kol EasyFold na tažné zařízení (3 kola) – 13 pin •• •• ••



kompletní seznam produktů
Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Střešní přeprava

73 21 017 89R Střešní tyče QuickFix •• •• ••

77 11 780 147 Nosič jízdního kola na střešní tyče •• •• ••

77 11 940 000 Nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) •• •• ••

77 11 940 001 Nosič lyží Thule 7326 (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy) •• •• ••

77 11 578 086 Střešní box Urban Loader nastavitelný modulární 300–500l •• •• ••

77 11 785 585 Střešní box pevný 380 l – černý •• •• ••

77 11 785 586 Střešní box pevný 480 l – černý •• •• ••

77 11 785 587 Střešní box pevný 630 l – černý •• •• ••

Multimédia

Smartphone

77 11 784 774 Magnetický držák telefonu – do ventilační mřížky •• •• ••

Video

77 11 945 185 Kamera pro nahrávání provozu 222 Dashcam •• •• ••

77 11 945 184 Kamera pro nahrávání provozu 322 GW Dashcam •• •• ••

Bezpečnost

Asistenti parkování

82 01 733 194 Přední parkovací senzory •• •• ••

Ochrana proti krádeži

25 69 156 80R Alarm •• •• ••

77 11 782 488 Ochrana zásuvky palubní diagnostiky •• •• ••

Bezpečnost

77 11 596 323 Autolékárnička •• •• ••

77 11 662 345 Výstražná vesta (norma ČSN EN ISO 20471) •• •• ••

77 11 596 321 Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, 
pracovní rukavice, reflexní vesta) •• •• ••



Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Dětské sedačky

77 11 940 741 Základna Isofix pro dět. sedačku ref. 7711940742 •• •• ••

77 11 940 742 Dětská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narození  
do 83 cm / 13 kg / 15 měsíců •• •• ••

77 11 940 743 Dětská sedačka DUALFIX i-SIZE – od narození do 105 cm / 18 kg / 4 roky •• •• ••

77 11 940 744 Dětská sedačka TRIFIX² i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 měsíců – 4 roky) •• •• ••

77 11 940 745 Dětská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4–12 let) •• •• ••

Sněhové řetězy

77 11 780 259 Sněhové řetězy Premium Grip o(7) o(7) o(7)

77 11 578 472 Sněhové řetězy Standard o(7) o(7) o(7)

77 11 948 860 Sněhové návleky o(7) o(7) o(7)

Nabíjení

Nabíjecí stanice a kabely

77 11 839 524 Nabíjecí stanice Wallbox Standard – nástěnná montáž – integrovaný 
kabel T2 – 11 kW* •• •• ••

77 11 839 525 Nabíjecí stanice Smart Wallbox se zásuvkou T2S – 7,4/22 kW – domovní 
zás. TE – klíč* •• •• ••

77 11 943 517 Nabíjecí kabel pro Wallbox – T2 32A – délka 6,5 metru* •• •• ••

82 01 486 883 Zásuvka pro domácí nabíjení Green’Up – typ E** •• •• ••

29 69 040 59R Nabíjecí kabel do zásuvky Green’Up pro domácí nabíjení –  
T210 – 16 A – délka 6,5 metru** •• •• ••

77 11 943 515 Nabíjecí kabel Flexicharger 2,3 kW pro domácí nabíjení (230 V) –  
délka 6,5 metru •• •• ••

* Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně. 
** Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně.

Doplňky

77 11 943 111 Taška na nabíjecí kabel •• •• ••

77 11 943 110 Páska na nabíjecí kabel •• •• ••

77 11 943 449 Rukavice Z.E. – velikost S/M •• •• ••

77 11 943 450 Rukavice Z.E. – velikost L/XL •• •• ••

82 01 738 553  Spona s rukojetí na nabíjecí kabel •• •• ••

• • kompatibilní; o kompatibilní s podmínkami; - nekompatibilní
(1) vyžaduje anténu „shark“; (2) nekompatibilní s anténou „shark“; (3) nekompatibilní s 18" úchyty na kola; (4) kompatibilní pouze s ocelovými disky 18"; (5) nekompatibilní s ochranou zavazadlového prostoru EasyFlex, 
kobercem a sítěmi zavazadlového prostoru; (6) nekompatibilní s dvojitým dnem zavazadlového prostoru, kobercem a sítěmi zavazadlového prostoru; (7) nekompatibilní s ráfky velikosti 20"







renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na 
základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace 
i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace RENAULT svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. 
Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici ( jako sériové, za 
příplatek nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého koncesionáře RENAULT. Z technických a 
polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů 
použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli 
neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedené jakoukoli formou nebo 
jakýmkoli prostředkem bez předem uděleného písemného svolení společnosti RENAULT je zakázáno. Tisková chyba vyhrazena.

nakonfigurujte a objednejte si
100% elektrický Renault Megane E-Tech 


