
 Renault MEGANE
Udvalg af tilbehør

Ny



Pas godt på  
dig selv!

Gør din hverdag mere oplevelsesrig, 
og nyd hvert sekund.

Renault tilbehøret, er specielt 
designet til din nye Mégane, vil hver 
dag give dig en kørsel, der er helt unik. 
Endnu mere nytænkende, endnu 
mere sikker, endnu mere intuitiv. 
Tilbehøret vil gøre dit liv lettere  
og alt dette er nu til din rådighed.

Forbered dig på nogle faktastiske 
oplevelser.
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01 Design

Du kan tilpasse udseende af din  
nye Mégane så den bliver endnu mere 
elegant og får mere karakter.
Din bil vil afsløre dit sande jeg. 
Gør din Renault til et unikt køretøj efter 
dit valg.
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02 Nøglecover
Giv dit håndfrie kort et unikt look.
77 11 780 544 (Sport) / Pris: 290 kr. 
77 11 780 545 (Grå) / Pris: 290 kr. 
77 11 780 549 (Sort) / Pris: 290 kr.

01 Hajfinneantenne
En sporty snert og design er garanteret takket 
være denne meget elegante, harmonisk 
integrerede antenne på taget af din nye 
Renault Mégane. Kan fås i to farver: platingrå og 
stjernesort. Ikke kompatibel med audiodigital 
udsendelse (DAB). 
82 01 643 012 (Grå) / Pris: 3.490 kr. 
82 01 638 593 (Sort) / Pris: 3.450 kr.

02

01

Eksteriør

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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01 16” Silverine 
Sølvgrå
Dæk: 205/55 R16.
40 30 023 47R / Pris: 7.200 kr.
Centerkapsel: 403150709R

02 17” Celcium 
Sort diamant
Dæk: 205/50 R17.
40 30 029 61R / Pris: 8.460 kr.
Centerkapsel: 403152085R

04 18” Grand Tour 
Sort diamant
Dæk: 225/40 R18. 
40 30 015 62R / Pris: 11.920 kr.
Centerkapsel: 403152085R

Letmetalfælge
Slå din personlighed fast med et udvalg af eksklusive Renaultfælge.  
For et fordringsfuldt look og sikkerhed uden kompromis.

Ovenstående vejledende priser er eksklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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01 Kofangerbeskyttelse
I rustfrit stål med forhøjning, giver et touch af 
gennemtænkt design bag på bilen, samtidig 
med at kofangeren bliver beskyttet.
82 01 512 194 (Hatch) / Pris: 1.890 kr.

Interiør

03 Indstigningslister LED for
Beskytter den nederste del af døren i din Renault 
Mégane. Tidsindstillet hvid belysning så snart 
dørene åbnes, understreger det moderne design. 
Sættet indeholder 2 dørtrin (højre og venstre). Fås 
også i version uden lys.
82 01 577 970 (LED) / Pris: 1.510 kr. 
82 01 577 972 (Ubelyst) / Pris: 1.350 kr.

04 Indstigningslister for
Beskytter den nederste del af døren i din Renault
Mégane. Sættet indeholder 2 dørtrin (højre og 
venstre.
82 01 683 044 / Pris: 1.350 kr.

02 Sport pedaler i rustfrit stål
Forstærk det sporty look i kabinen på din Renault 
ved at tilføre et touch af originalitet. Sættet med 
pedalbeklædninger klipse på. Kan fås både til 
manuel og automatisk gear. Passer ikke til GT.
82 01 629 832 (Aut., 2-dele) / Pris: 950 kr. 
82 01 629 815 (Manual, 3-dele) / Pris: 850 kr.

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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02 Beskyttelse 
til dagligdagen

Beskyt din Renault med højeste 
kvalitet. Renault dekorationerne er lige 
så æstetiske som de er funktionelle 
og passer perfekt til kabinen i din nye 
Mégane.

Lev intenst… og i fuld sikkerhed.
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Ruder

Interiør

01

0302

01 Solfilm bag
I overensstemmelse med sikkerheds-
standarderne passer disse solfilm 
perfekt til ruderne i din Renault og 
beskytter dig mod solen og indiskrete 
blikke, samtidig med, at der bibeholdes 
en kølig temperatur i bilen. De er 
designet til på vedvarende måde at 
styrke ruderne, idet filmen forhindrer, 
at ruderne krakelerer, og de gør også 
eventuel indbrud mere besværligt og 
tidskrævende. De bevarer den originale 
farver.
82 01 547 570 (Hatch) / Pris: 3.520 kr. 
82 01 654 467 (Stationcar) / 
Pris: 3.890 kr.

02 Solgardin bag
De indfanger lyset og sikrer en optimal beskyttelse 
mod solens stråler. Lette at montere og afmontere. 
Pakken indeholder 5 solskærme til alle sidebagruder 
og bagruden.
82 01 612 871 (Hatch) / Pris: 1.850 kr.  
82 01 612 888 (Stationcar) / Pris: 1.750 kr.

03 Bøjle til nakkestøtte
Her kan du hænge tøj på bagsiden af forsædet, så 
det ikke kommer noget til. Den kan tages af og er let 
at installere, bliver hurtig uundværlig i hverdagen. 
Dens forkromede finish er både elegant og diskret. 
77 11 578 137 / Pris: 540 kr.

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Måtter

02 Gummimåtter
De er specielt designet til din nye 
Mégane og sikrer total beskyttelse af 
gulvet i kabinen. De er vandtætte og 
lette at vedligeholde, fastgøres hurtigt 
og let med de to sikkerhedsclips til dette 
formål. Sæt med 4 gulvmåtter til foran 
og bag.
82 01 618 013 (Hatch)  
82 01 618 018 (Stationcar)  
Pris: 640 kr.

01 Tekstilmåtter Premium
De er skræddersyede, garanterer 
for en total beskyttelse af gulvet i 
kabinen. De er lette at vedligeholde, 
deres fastgørelse er meget enkel 
takket være de to sikkerhedsclips til 
dette formål. Sæt med 4 gulvmåtter 
til foran og bag.
82 01 614 869 (Hatch)  
82 01 654 203 (Stationcar) 
Pris: 690 kr.

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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01

0202

01  EasyFlex 
bagagerumsmåtte
Uundværlig til at beskytte bagagerummet  
i din Renault, kan foldes sammen og foldes 
ud på enkel måde og passer perfekt til 
bagsædernes position og dækker hele 
bagagerummets overflade. Ultrapraktisk, 
både til hverdag, i fritiden.
82 01 619 650 (Hatch) / Pris: 1.520 kr. 
82 01 627 987 (Stationcar) / Pris: 1.560 kr.

02 Bagagerumsmåtte 
Ideel til let transport af selv snavsede 
genstande, den beskytter effektivt det 
originale tæppe og passer perfekt til 
bagagerummet i din Renault. Den er yderst 
praktisk og er let at installere og rengøre 
takket være det halvstive materiale. 
82 01 615 210 (Hatch) / Pris: 520 kr. 
82 01 627 985 (Stationcar) / Pris: 750 kr.

Bagagerum

01

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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03 04

03 Opbevaringsnet, liggende
Det er afpasset efter målene i din nye 
Mégane, og sikrer perfekt fastholdelse 
af genstandene i bagagerummet under 
transporten. Fås også i stående version.
77 11 422 533 (Liggende) / Pris: 760 kr.

04 Lastgitter
En korrekt adskillelse mellem bagage-
rummet og kabinen, er uundværlig til 
transport af dit husdyr og til alles komfort.
82 01 612 806 (Hatch) / Pris: 2.530 kr. 
82 01 612 808 (Stationcar) / Pris: 2.550 kr.

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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03 Transporter 
mere og bedre

Lev dine interesser helt ud! 
Tilbehøret til din nye Mégane er endnu 
lettere at installere og endnu nemmere at 
bruge og imødekommer de allerstørste 
sikkerhedskrav. 
De er lige så enkle, som de er geniale. Med 
Renault kan du tage alt det med, du vil, hvor 
du vil og rejse hvor hen du vil.
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01 Svingbar trækkrog
Det foldes ind i én bevægelse, er klar på få 
sekunder, uden brug af værktøj og uden 
anstrengelse. Det er usynligt i indfoldet position 
under kofangeren, det er helt i stil med designet 
på din nye Mégane. Det er en original Renault del, 
og der garanteres for en perfekt kompatibilitet 
med bilen, og der er ingen risiko for deformering.
82 01 591 076 (Trækkrog - Hatch) 
82 01 609 674 (Ledningsnet 13-polet) 
Pris: 13.540 kr. 
82 01 630 479 (Trækkrog - Stationcar) 
82 01 645 510 (Ledningsnet 13-polet) 
Pris: 13.450 kr.

02 Fastmonteret trækkrog
Trækker eller bærer alt materiel i fuld sikkerhed: 
Cykelholder, anhænger, båd, campingvogn, 
erhvervsmaterieler. Det er en original Renault del, 
og der garanteres for en perfekt kompatibilitet 
med bilen, og der er ingen risiko for deformering. 
Kan afmonteres med brug af værktøj.
82 01 591 085 (Trækkrog - Hatch) 
82 01 609 672 (Ledningsnet 13-polet) 
82 01 591 081 (Monteringsæt) 
Pris: 8.310 kr. 
82 01 630 515 (Trækkrog - Stationcar) 
82 01 645 509 (Ledningsnet 13-polet) 
82 01 630 509 (Monteringsæt) 
Pris: 8.520 kr.

Anhængertræk

03 Cykelholder til 
 Euroride/Euroway
Den sættes hurtigt på trækket, kan nemt og i fuld 
sikkerhed transporterer alle familiens cykler. Kan 
foldes sammen og foldes væk, så man let kan få 
adgang til bagagerummet. 
77 11 577 331 (2 cykler) / Pris: 3.140 kr. 
77 11 577 332 (3 cykler, 13 polet) / Pris: 5.510 kr.

01

03 02

01

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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04 Tagboks
Rejs uden at gå på kompromis! Praktisk og robust, 
forøger bilens lastkapacitet. Aerodynamisk design 
og meget æstetisk. Fås i forskellige størrelser efter 
behov. Farve: Brillant sort.
77 11 575 524 (380  L) / Pris: 4.230 kr. 
77 11 575 525 (480  L) / Pris: 4.430 kr. 
77 11 575 526 (630  L) / Pris: 5.060 kr.

02 Ski/snowboard holdere
Den er meget brugervenlig, transporterer i fuld 
sikkerhed alle typer ski eller snowboards på taget 
af din Renault. Fås til 4 og 6 par ski.
77 11 420 778 (4 par ski/1 stk. snowboard) / 
Pris: 850 kr. 
77 11 420 779 (6 par ski/2 stk. snowboard) /  
Pris: 970 kr.

01 Lastholder aluminium
Let og hurtige at montere takket være det innova-
tive QuickFix-fastgørelsessystem. Kan transportere 
en cykelholder, skiholder eller tagboks og dermed 
forøge den nye Méganes lastkapacitet.
82 01 580 001 (Hatch – Ej rails) / Pris: 1.750 kr. 
82 01 580 005 (Stationcar – Rails) / Pris: 1.630 kr.

03 Cykelholder Proride 80
Den sættes hurtigt på tagbøjlerne, uden justering, 
kan nemt transportere en cykel i fuld sikkerhed.
77 11 577 325 (1 cykel) / Pris: 1.150 kr.

02

01

0403

Last

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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04 Oplev 
multimedia

Garanti for store oplevelser om 
bord takket være højtydende 
multimedia-løsninger. For at hver 
tur bliver en intens oplevelse for 
både dig og dine passagerer.
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02 Smartphoneholder
Uundværlig for at få glæde af din smartphone 
under kørslen i fuld sikkerhed. Aftagelig, kan let 
flyttes fra en bil til en anden.
77 11 574 875 / Pris: 190 kr.

01 Holder til tablets
Den fastgøres nemt på nakkestøtten og giver 
passagerne på bagsædet mulighed for at se en 
video via en tablet 7 til 10” skærm.
77 11 574 991 / Pris: 440 kr.

Telefoni

Video

01

02

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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03 Højtalare Focal Music  
Premium 8.1
Få hi-fi ombord, og lyt til HIFI Premium!  
Denne pakke med 8 højttalere og en 
basforstærker på 400 W i alt er  referencen 
indenfor lydsystemer i bilen. Fine detaljer, 
renhed og styrke... musik til dine ture, få det 
maksimale ud af at lytte til musikken!
77 11 578 133 + 77 11 578 132 / 
Pris: 10.750 kr.

Audio

03

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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05 Ro i sindet

Rejs overalt i fuld sindsro. 
Udstyret der er specielt udviklet 
af Renault til din nye Mégane er 
stærkt og praktisk i brug, og du 
bevarer garanteret din sindsro 
under alle kørselsforhold.



26 Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.

04 Parkeringssensor – For
Uundværlig for at manøvrerer med ro i 
sindet. Dets 4 perfekt integrerede følere 
registrerer alle forhindringer foran bilen og 
advarer med et lydsignal. 
82 01 537 464 / Pris: 4.080 kr.

01 Barnestol Duoplus Isofix
Sikrer den bedste sikkerhed og beskyttelse for 
børn fra 9 måneder til 4 år. Isofix-fastgørelse. 
Meget komfortabel takket være den indstillelige 
hældning med 3 positioner, hvoraf en for at sove.
77 11 423 381 / Pris: 3.450 kr.

Parkeringsassistance

Barnestol Snekæder

03 Elektronisk parkeringskive
Elektronisk parkeringskive, Park Solar, er 
markedets nyeste og mest professionelle 
elektroniske parkeringsskive. Forsynes via 
solceller og du slipper derfor, for de mange 
batteriskift som kan føre til parkeringsafgifter. 
Dansk design og nem og hurtig montering.
77 11 755 963 / Pris: 460 kr.

02 Snekæder Premium Grip
Enkel at bruge og meget hurtig at installere. 
De garanterer sikkerhed, komfort og greb 
under de hårdeste kørselsforhold. Herunder 
is. Sæt af to stålkæder. Herunder handsker 
og monteringsvejledning. Fås i forskellige 
størrelser.
77 11 780 254 (15” – 19”) / Pris: 2.220 kr.

01 0403

02





Alt er sat ind på, at indholdet af denne publikation er korrekt og opdateret på trykkedatoen. Dette dokument er baseret på forserier eller prototyper. I vores politik om løbende produktforbedring forbeholder Renault sig ret til at ændre 
de beskrevne og viste køretøjers og tilbehørsdeles specifikationer til enhver tid. Disse ændringer bliver meddelt til Renault-forhandlerne hurtigst muligt. Alt efter salgslandet kan versionerne være lidt forskellige. Noget udstyr kan 
måske ikke fås (som standard, som ekstraudstyr eller som tilbehør). Spørg din lokale forhandler om de seneste oplysninger. På grund af trykketeknikkens begrænsninger kan de viste farver i dokumentet være lidt anderledes end de 
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Fortsæt med at opdage Renault Mégane  
på www.renault.dk


