Nieuwe

Renault SCENIC

& Grand SCENIC
Accessoires

Zorg goed
voor uzelf!
Kies altijd voor zoveel mogelijk
gemak en comfort zodat u in alle rust
van ieder moment kunt genieten.
De accessoires van Renault, special
ontworpen voor uw Renault Scenic,
maken elke rit uniek. Innovatief,
veilig en intuïtief bedienbaar.
Kortom, accessoires die het leven
vereenvoudigen. Bereidt u voor op
een bijzondere ervaring
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Spannend design.
Pas de stijl van uw Renault naar uw
eigen smaak aan en maak deze nog
eleganter en comfortabeler zodat hij
uw persoonlijkheid weerspiegelt.
Maak van de SCENIC uw SCENIC !
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Lichtmetalen velgen en customizing elementen
Beken kleur met deze exclusieve velgen van Renault. Maak uw velgen echt bijzonder met velgdecoratie. Deze elementen kunnen
heel handig op de velg worden geschroefd. Ze weerspiegelen uw smaak en verbeteren bovendien de aerodynamische kwaliteiten.
Leverbaar voor de lichtmetalen velgen Exception 20”, ter vervanging van de originele velgdecoratie.

01 Lichtmetalen
velg Silverstone noir
Band: 195/55 R20 95H
82 01 599 763

02 Velgdecoratie Celsium
Kleur: Gris Erbé
82 01 599 770

03 Velgdecoratie Aéro
Kleur: Noir
82 01 690 762
02
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03

Design exterieur
01 Verlichte sidebars Verchroomd
Versterk de stoere look van uw Scenic. Handig bij
het instappen, maar ook fraai: het witte licht dat
op de grond schijnt zodra de portieren worden
geopend.
Krachtig en apart, zo ziet uw auto er dan uit!
Set van 2 sidebars (links en rechts) met vertraagd
dovende LED-verlichting.
82 01 686 180 (SCENIC)
82 01 686 183 (Grand SCENIC)

02 Haaievin antenne
01

Deze antenne past perfect in de lijn van uw
Scenic en geeft deze een elegante touch.
Kleur: Noir étoilé. Niet compatibel met ontvangst
van digitale radio (DAB).
82 01 638 593 (Noir étoilé)
82 01 643 012 (Gris platine)

03 Buitenspiegelkappen Verchroomd
Voeg extra stijl en persoonlijkheid toe aan uw
auto. Nog meer raffinement met de verchroomde
afwerking.
82 01 668 740

02

04 Laaddrempelbescherming RVS
Bescherm de achterbumper van uw auto met een
praktisch, fraai en op maat gemaakt accessoire.
De laaddrempel van RVS met reliëf verfraait
bovendien de achterkant van de auto.
82 01 586 091 (SCENIC)
82 01 592 559 (Grand SCENIC)

03

04

7

Design interieur
01 Portierdrempels Renault
Persoonlijke en stijlvolle bescherming
van de dorpels bij de voorportieren.
De RVS afwerking maakt het nog net iets
exclusiever.
Set van 2 drempels (rechts en links).
82 01 586 089

02 Oplichtende
portierdrempels Renault

01

Elegant en modern in- en uitstappen. De
tijdgeschakelde witte verlichting bij de
dorpels trekt dag en nacht de aandacht.
De rvs afwerking met Renault logo,
beschermt ook de toegang tot de auto.
Set van 2 drempels (rechts en links).
82 01 586 087

03 Sportpedalen Aluminium
Maak het interieur van uw Scenic
sportiever en origineler. Set pedaalpads
met clipsysteem.
Leverbaar voor handgeschakelde
versnellingsbakken en automaten.
82 01 630 344 (SCENIC)
82 01 630 349 (Grand SCENIC)
Set van 2 pedaalpads voor auto’s met een
automaat:
82 01 630 346 (SCENIC)
82 01 630 355 (Grand SCENIC)
02
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02

Comfort &
bescherming
Kies voor bescherming op maat en
voor topkwaliteit. De zowel mooie
als functionele accessoires voor de
inrichting van Renault zijn perfect
afgestemd op het interieur van
de auto. Nog nooit was rijden zo
comfortabel en relaxed als in uw
Scenic!
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Inrichting
van de
bagageruimte
01 Bagageruimtebak
Handig voor het vervoer van allerhande
voorwerpen, met name vieze spullen.
De bak beschermt de originele
vloerbedekking en past perfect in de
bagageruimte van uw auto. Hij is erg
handig, makkelijk te plaatsen en schoon
te maken vanwege het semi-ﬂexibele
materiaal en de hoge randen.
82 01 627 989 (SCENIC)
82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Organisatiesysteem voor
de bagageruimte
01

Met dit systeem kan de bagageruimte
van uw auto ingedeeld worden en blijven
spullen op hun plaats tijdens het rijden.
Het is uitneembaar en eenvoudig te
plaatsen. Met de scheiding en de riem die
op rails verplaatst kunnen worden, passen
er voorwerpen van verschillende grootte
in.
82 01 669 725

03 Opbergnet - horizontaal
Ideaal om de bagageruimte in te richten.
Het net is afgestemd op de afmetingen
van uw auto en zorgt ervoor dat alle
spullen veilig in de bagageruimte blijven
tijdens het rijden.
77 11 422 533

02
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04 EasyFlex modulaire
bescherming voor de
bagageruimtevloer
Een onmisbare bescherming voor de
bagageruimte van uw auto en voor het
vervoeren van grote en vieze spullen! Hij
kan makkelijk worden in- en uitgevouwen
en voegt zich perfect naar de stand van
de achterstoelen. Geheel uitgevouwen,
bedekt hij de hele bagageruimte Hij is
multifunctioneel en praktisch, zowel
in het dagelijkse leven als voor de
vrijetijdsbestedingen.
82 01 643 350 (SCENIC)
82 01 643 355 (Grand SCENIC)

04

04

05 Scheidingsrek
Met dit rek wordt de bagageruimte
duidelijk gescheiden van het interieur.
Handig als uw huisdier meegaat of er veel
spullen in de bagageruimte liggen.
82 01 612 818 (SCENIC)
82 01 612 819 (Grand SCENIC)

05
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Ruit
accessoires
01 Getinte folie - Achter
Combineert stijl, comfort en veiligheid.
Het beschermt tegen nieuwsgierige
blikken en het beschermt tegen
fel zonlicht. De folie is conform de
veiligheidsvoorschriften, past precies op
de ruiten en maakt ook sterker. De folie is
op maat voorgesneden en voorgevormd
zodat het makkelijk kan worden
aangebracht. Leverbaar voor alle ruiten
voor en achter, met uitzondering van de
voorruit.
Pakket folie voor zijruiten en kleine
zijruiten achter en achterruit.
82 01 632 639 (SCENIC)
82 01 632 640 (Grand SCENIC)

02 Zonnescherm - Volledig
pakket
01

Deze verduisterende zonneschermen
zorgen voor meer dagelijks comfort
in de auto en bieden een uitstekende
bescherming tegen zonnestraling.
Makkelijk bevestigen en verwijderen.
Leverbaar voor alle ruiten en de achterruit.
82 01 612 834 (SCENIC)
82 01 612 831 (Grand SCENIC)

03 Windgeleiders

02
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03

Zo is het comfortabel rijden met open
ramen, omdat je geen last hebt van tocht of
luchtwerveling in de auto. Ze zijn discreet
en op maat gemaakt en bestand tegen de
druk van de borstels in een wasstraat en
tegen slecht weer.
Set van 2 (rechts en links).
82 01 629 691 (Voorkant)

Bescherming
van het exterieur
01 Spatlappen
Deze beschermen de onderkant van de
carrosserie van uw Scenic efficient tegen
opspattend vuil en steenslag. Set van
2 (rechts en links).
Leverbaar voor de voorkant en de
achterkant.
82 01 212 479 (Voor of achter)
01

02

02 Beschermfolie voor de
carrosserie
Efficiënte bescherming van de carrosserie
tegen lichte schade bij manoeuvreren
of door steenslag, of insecten... Deze
transparante, polyurethaan folie is handig
en bijzonder sterk en makkelijk aan te
brengen op de hoeken van de bumpers, op
de portierranden en ook op de drempels
bij de portieren en de bagageruimte.
Onbezorgd rijden!
Leverbaar voor de voor- en achterkant
(bumpers en achterklep).
Referenties volgen
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Vloermatten
Nog meer raffinement voor uw Scenic met de gesigneerde, op maat gemaakte vloermatten. Met twee clips worden ze
eenvoudig en veilig op hun plaats gehouden. Ze zijn streng getest op kwaliteit, veiligheid en slijtvastheid. Ieder pakket
bestaat uit 4 matten, die samen de hele vloer van het interieur beschermen. Ze zijn verkrijgbaar in stof en rubber.

01 Bagageruimtemat omkeerbaar
Deze onderhoudsvriendelijke, sterke mat
is bijzonder praktisch in het dagelijks
gebruik.
De mat is multifunctioneel door de stoffen
en rubberen kant.
82 01 635 269 (SCENIC)

02 Stoffen vloermatten
Premium
02

Premium tapijt en prachtige afwerking
met carbonkleurige bies en sierstiksels
incontrasterend grijs.
82 01 635 268

03 Rubberen vloermatten
met opstaande rand
De waterdichte, onderhoudsvriendelijke
matten beschermen de vloerbedekking in
het interieur perfect.
82 01 618 022 (SCENIC)
82 01 626 111 (Grand SCENIC)

01
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Comfort aan
boord
01 Kledinghanger op
hoofdsteun
Handig om kleding netjes op de
rugleuning van de voorstoel te hangen.
De hanger kan worden verwijderd, is
makkelijk te bevestigen en zal al snel
onmisbaar blijken in het dagelijkse leven.
Hij is verchroomd en daarmee een fraai,
modern en elegant object.
77 11 578 137

01

02 Rokerskit
Onmisbaar als u de auto schoon wilt
houden. Bestaat uit een asbak en een
aansteker.
82 01 375 535

02
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03

Multimedia
experience
Multimediasystemen zorgen voor
een extra dimensie tijdens het rijden
zodat iedere rit een intense beleving
wordt.
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Video

Telefoon

01 Tablethouder (7-10")

02 Verwijderbare
smartphonehouder Magnetisch

Gezelligheid en ontspanning tijdens
lange ritten! De houder is makkelijk te
bevestigen op een hoofdsteun zodat de
achterinzittenden comfortabel naar ﬁlms op
een tablet met touch screen kunnen kijken.
77 11 574 991

Gebruik alle functies van uw smarthphone
veilig tijdens het rijden. Hij is klein en
discreet en past bij het design van uw
auto. Met het magnetische systeem
kan een smartphone heel makkelijk op
de ventilatieroosters op het dashboard
worden bevestigd. De houder kan worden
verwijderd en dus makkelijk verplaatst van
de ene auto naar de andere.
77 11 782 048

03 Inductielader
smartphone
Onmisbaar voor het opladen van uw
smartphone tijdens het rijden. Snoeren uit
het zicht, 100 % comfort en ergonomie!
Referenties volgen

02

01
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03

Audio Focal
01 Pakket speakers focal
Music Premium 6.1 kit
Ingebouwde topkwaliteit met HIFI
Premium geluid! Dit pakket biedt 400 watt
vermogen via 6 luidsprekers en een
subwoofer en behoort daarmee tot de top
van de inbouw-audiosystemen. Gevoelig,
zuiver, veel vermogen... Geniet van uw rit
op het ritme van uw lievelingsmuziek!
77 11 579 537

01
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04

Meer en
makkelijker
vervoeren
De accessoires van Renault zijn
makkelijk te monteren, bijzonder
gebruiksvriendelijk en voldoen aan
de strengste veiligheidsnormen. Ze
zijn zowel eenvoudig als geniaal. Met
Renault kan alles mee en rijdt u toch
veilig en ontspannen.
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Trekhaken en
draagsystemen
01 Wegklapbare trekhaak

02

Deze trekhaak kan met één beweging
worden weggeklapt en is ook in een paar
seconden weer beschikbaar zonder dat
daar veel kracht of speciaal gereedschap
voor nodig is. Hij is onzichtbaar als hij is
weggeklapt onder de bumper zodat het
design van uw Scenic behouden blijft. Het is
een origineel Renault accessoire en sluit dan
ook perfect aan op de auto, waardoor er geen
risico is op vervorming van de carrosserie.
82 01 630 469 (Dwarsbalk en schroevenset)
82 01 645 511 (13-polige kabelset)

02 Zwanenhals trekhaak
Voor het veilig trekken of dragen van allerlei
materieel: een aanhanger, boot, caravan,
professioneel materiaal, ﬁetsendrager ... Het
is een origineel Renault accessoire en sluit
dan ook perfect aan op de auto, waardoor
er geen risico is op vervorming van de
carrosserie. Demontage met gereedschap.
82 01 630 506 (dwarsbalk)
82 01 630 511 (schroevenset)
82 01 645 512 (13-polige kabelset)

03 Fietsdrager

01

24

03

Alleen op weg of met z’n allen, de ﬁetsen
kunnen overal snel, makkelijk en veilig mee
naartoe! Dit is het handigste systeem om
ﬁetsen mee te nemen. Het kan snel en
zonder extra afstellingen op de trekhaak
worden bevestigd.
Geschikt voor maximaal 4 ﬁetsen. Het is
invouwbaar en kantelbaar waardoor de
bagageruimte altijd bereikbaar blijft, ook met
ﬁetsen op de drager.
77 11 780 884 (2 ﬁetsen)

Draagsystemen
01 Aluminium dakdragers
met QuickFix
Makkelijk en snel te monteren zonder
gereedschap met het innovatieve
bevestigingsysteem QuickFix. Ideaal als basis
voor een ﬁetsdrager, skidrager of dakkoffer
om meer laadvermogen te creëren. Het zijn
Originele Renault Accessoires en ze voldoen
aan strengere eisen dan de standaard
normen voor veiligheid en duurzaamheid.
Set van 2 dakdragers met diefstalbeveiliging.
82 01 633 733 (Voor op het dak - SCENIC)
82 01 622 112 (Voor op langsdragers - Grand
SCENIC)
01

02

02 Modulaire dakkoffer Urban Loader
Zorg voor meer laadvermogen en reis
met meer gemak! Praktisch, modulair,
snel te installeren met het eenvoudige
bevestigingssysteem. Hij wordt afgesloten
met een sleutel zodat uw spullen veilig zijn.
Kleur: Grijs.
Het volume van de koffer kan van 300L tot
500L worden aangepast.
77 11 578 086

03 Skidrager
Waar u ook heen gaat, uw snowboards en
ski’s kunnen veilig op het dak van uw auto
worden vervoerd. De dragers zijn makkelijk te
monteren en heel handig in gebruik.
77 11 420 779 (6 paar/4 snowboards)
77 11 420 778 (4 paar/2 snowboards)

03
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05

Veiligheid
Overal ontspannen rijden. De door
Renault ontworpen accessoires
zijn sterk en gebruikersvriendelijk
en zorgen ervoor dat u onder alle
omstandigheden onbezorgd kunt
rijden.
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Rijhulpsystemen
01 Parkeersensoren

01

Onmisbaar voor moeiteloos
manoeuvreren. Sensoren registeren
alle obstakels voor en achter de
auto. Waarschuwing gaat via een
geluidssignaal dat ook uitgeschakeld
kan worden.
Leverbaar voor de voor- en de achterkant
82 01 537 464 (Voorkant)
82 01 537 455 (Achterkant)

02 Module voor
automatisch inklappen
zijspiegels
Veilig parkeren! Als u auto niet standaard
is uitgerust met deze functie, zorgt dit
handige en discrete systeem voor het
automatisch inklappen van de zijpiegels
bij het vergrendelen van de auto. Alleen
voor auto’s die zijn uitgerust met
elektrisch bedienbare zijspiegels.
Referentie volgt
02

Anti-inbraak
en bewaking
03 Dashcam Roadeyes
Dit system registreert automatisch alle
ritten op een geheugenkaart. Onmisbaar
voor het opslaan van de historie van
uw ritten, in tijd en ruimte. Het vormt
een objectieve getuige van incidenten
onderweg. De opnames kunnen worden
bekeken op een app via Google maps. Het
pakket bestaat uit 2,5” scherm een Full HD
camera en een GPS tracker chip.
77 11 577 533

04 Alarm met online
module
Maak het uzelf makkelijker en hou toch
onder alle omstandigheden controle
over de auto.
Alarm, blokkering, voertuigvolgsysteem,
Speed Alert, blokkering motor, informatie
over rijgedrag … het pakket is compleet!
Met de smartphone ‘My Connected Car’*
heb je altijd je auto in beeld,
ook op afstand. Blijf in verbinding!
* Geschikt voor Android en IOS.

82 01 646 303 (Alarm)
82 01 674 910 (Online module)

03
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04

Kinderzitjes
01 Kinderzitje Duoplus
Isoﬁx leeftijdsgroep 1
Het zitje is voorzien van een Isoﬁx
bevestigingsysteem waarmee het de
grootste veiligheid en bescherming bidet
aan kinderen van 9 maanden tot 4 jaar.
Het is zeer comfortabel en kantelbaar
in drie verschillende posities waaronder
een slaapstand.
77 11 423 381

01

Sneeuwkettingen
02 Sneeuwkettingen
Premium Grip
Zorg voor goede sneeuwkettingen zodat u in
de winter makkelijk over besneeuwde wegen
kunt rijden! Deze sneeuwkettingen garanderen
maximale veiligheid en grip onder de zwaarste
winterse weersomstandigheden (sneeuw en
ijzel). Ze zijn snel en makkelijk aan te brengen
door het logische en geautomatiseerde systeem.
Bovendien nemen ze door het compacte
formaat weinig ruimte in. We doen er alles aan
om het rijcomfort zo groot mogelijk te maken!
Set van 2 sneeuwkettingen.
77 11 780 260 (R20)

03 Sneeuwkettingen
Standard
Deze sneeuwkettingen garanderen
maximale veiligheid en grip onder de
zwaarste winterse weersomstandigheden
(sneeuw en ijzel).
Set van 2 sneeuwkettingen.
77 11 578 474 (R20)

02

03
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Complete lijst met accessoires
DESIGN
Wielen
SCENIC

COMFORT EN BESCHERMING
Inrichting van de bagageruimte
Grand SCENIC

403007308R
403007153R
403006841R
8201599763
403008263R
403152085R
403150709R
7711239099
7711239101
7711239104

20“ lichtmetalen velg Exception Aerodesign - Gris argent Band 195/55 R20 95H
20“ lichtmetalen velg Silverstone - Gris argent Band 195/55 R20 95H
20“ lichtmetalen velg Silverstone - Gris argent Band 195/55 R20 95H
20“ lichtmetalen velg Silverstone - Noir - Band 195/55 R20 95H
20“ lichtmetalen velg Qwartz - Noir diamanté - Band 195/55 R20 95H
Renault naafkap - Hoogglans zwart met chromen lijst
Renault naafkap - Gris Erbé met chromen rand
Slotbouten voor stalen velgen - Set van 4
Slotbouten voor lichtmetalen velgen - Set van 4
Slotbouten voor lichtmetalen velgen - set van 4 + 16 bouten

Pagina 6
-

Haaievin antenne - Noir étoilé
Haaievin antenne - Gris platine
Verlichte sidebars - Verchroomd
Buitenspiegelkappen - Verchroomd
Customized velgdecoratie voor wielen Exception - Celsium - Gris Erbé
Customized velgdecoratie voor wielen Exception - Aero - Noir
Customized velgdecoratie voor wielen Exception - Aero - Gris Erbé
Laaddrempelbescherming - rvs - Auto zonder wegklapbare trekhaak
Laaddrempelbescherming - rvs - Auto met wegklapbare trekhaak
stijlvolle hoes voor Renault Card - Gris platine
stijlvolle hoes voor Renault Card - Sportieve look rood
stijlvolle hoes voor Renault Card - Noir étoile
stijlvolle hoes voor Renault Card

Pagina 7
Pagina 7
Pagina 7
Pagina 6
Pagina 6
Pagina 7
-

-

Exterieur
SCENIC
Grand SCENIC
8201638593
8201643012
8201686180
8201686183
8201668740
8201599770
8201690762
403153132R
8201586091
8201592559
8201592556
8201592562
7711780545
7711780544
7711780549
285C77607R

Interieur
SCENIC
Grand SCENIC
8201630344
8201630349
8201630346
8201630355
8201586087
8201586089
8201680950

Kofferbak
Opbergnet - Horizontaal
Scheidingsrooster
Organisatiesysteem voor de bagageruimte
Indelingssysteem voor losse bagage
Modulaire bescherming voor de bagageruimtevloer EasyFlex
Bagageruimtemat - omkeerbaar
Bagageruimtemat

Pagina 12
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 16
-

Ruiten
SCENIC
Grand SCENIC
8201629691
8201632638
8201632639
8201632640
8201612836
8201612825
8201612834
8201612831

Windgeleiders - Voorkant
Pagina 14
Getinte folie - Voorkant
Getinte folie - Achterkant
Pagina 14
Zonnescherm - Achterste zijruiten
Zonnescherm - Compleet pakket (zijruiten en kleine zijruiten achter en achterruit) Pagina 14

Bescherming van de carrosserie
SCENIC
Grand SCENIC
8201212479
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
Binnenkort
Binnenkort
leverbaar
leverbaar
Binnenkort
Binnenkort
leverbaar
leverbaar
7711574925

Spatlappen Standard - Voor of achter
Beschermfolie - Hoeken bumper - Voor en achter
Carrosseriebeschermfolie - Portierranden - Voor en achter
Carrosseriebeschermfolie - Portierdrempels - Voor en achter
Carrosseriebeschermfolie - Laaddrempel

Pagina 15
Pagina 15
Pagina 15
Pagina 15
Pagina 15

Carrosseriebeschermfolie - Hoeken voorbumper - Achter

Pagina 15

Carrosseriebeschermfolie - Compleet pakket

Pagina 15

Clean box (3 reinigingsproducten, 1 glansmiddel en 2 microvezel doekjes)

-

Vloermatten
Sportpedalen - Aluminium - Handgeschakelde versnellingsbak
Sportpedalen - Aluminium - Automaat
Verlichte portierdrempels - Renault - rvs
Portierdrempels - Renault - rvs
portierdrempels - SCENIC - rvs

Pagina 8
Pagina 8
Pagina 8
Pagina 8
-

Wieldoppen
SCENIC
Grand SCENIC
403158810R
20’’ wieldop Vortex Aerodesign - Gris argent
403152077R
20’’ wieldop Vortex Aerodesign - tweekleurig noir diamanté
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SCENIC
Grand SCENIC
8201627989 8201627990
7711422533
8201612818
8201612819
8201669725
8201585488
8201643350
8201643355
8201635269
8201635273

SCENIC
Grand SCENIC
8201618022
8201626111
8201635265
8201647171
8201635268
8201614870

Rubberen matten met hoge randen
Stoffen vloermatten Confort - Auto met verschuifbare console
Stoffen vloermatten Confort - Auto met vaste console
Stoffen vloermatten Premium - Auto met verschuifbare console
Stoffen vloermatten Premium - Auto met vaste console

Pagina 16
Pagina 16
-

Comfort in de auto
-

SCENIC
Grand SCENIC
7711578137
Kledinghanger op hoofdsteun - Verchroomd
8201375535
Rokersset (asbak en aansteker)
7711431405
Koelbox

Pagina 17
Pagina 17
-

Stoelhoezen
SCENIC
& Grand SCENIC
8201656652
Hoezen - Voorstoelen - Life
8201662855
Hoezen - Voorstoelen - Zen zonder vliegtuigtafeltje
8201656655
Hoezen - Voorstoelen - Zen met vliegtuigtafeltje
Hoezen - Voorstoelen - Zen/Intens met vliegtuigtafeltje
8201656659
en opklapstand voor het vervoer van lange spullen
Hoezen - Achterstoelen - Life/Zen/Intens achterbank rugleuning
8201656663
en zitting 1/3-2/3 deelbaar, zonder armleuning
Hoezen - Achterstoelen - Life/Zen/Intens achterbank rugleuning
8201656664
en zitting 1/3-2/3 deelbaar, met armleuning

-

MULTIMEDIA
DVD
SCENIC
& Grand SCENIC
7711574991
Tablethouder (7-10”)
7711575977
Mobiele videospeler Logicom DJIX 7”

Pagina 20
-

Telefonie
SCENIC
& Grand SCENIC
Binnenkort leverbaar
Inductielader smartphone
7711780872
Verwijderbare smartphonehouder - Met zuignap
7711780873
Verwijderbare smartphonehouder - Voor op ventilatierooster
Verwijderbare smartphonehouder - Voor op ventilatierooster 7711782048
Magnetisch
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SCENIC
& Grand SCENIC
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar
8201630469
8201645511
8201630506
8201630511
8201645512
8201675576
7711226912
7711226911
7711780884
7711780885
7711780886
7711577333
7711577330
7711577329
7711577326
7711577327
7711577328
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Dwarsbalk voor verwijderbare trekhaak
Schroevenset voor verwijderbare trekhaak
Kabelboom voor verwijderbare trekhaak - 13-polige kabelset
Wegklapbare trekhaak
Kabelboom voor wegklapbare trekhaak -13-polige kabelset
Dwarsbalk voor trekhaak 'zwanenhals'
Schroevenset voor trekhaak 'zwanenhals'
Kabelboom voor trekhaak ‘zwanenhals’ - 13-polige kabelset
Kabelboom voor trekhaak ‘zwanenhals’ - 7-polige kabelset
Adapter voor kabelboom voor op trekhaak - 13/7-polige kabelset
Adapter voor kabelboom voor op trekhaak - 7/13-polige kabelset
Fietsdrager Coach - voor op trekhaak - 2 ﬁetsen (13 -polige kabelset)
Fietsdrager Coach - voor op trekhaak - 3 ﬁetsen (13 -polige kabelset)
Fietsdrager Coach - Uitbreiding voor 3 +1 ﬁetsen
Elektrische ﬁetsdrager Europower 915 - voor op trekhaak - 2 elektrische
ﬁetsen (13-polige kabelset)
Fietsdrager Euroride - voor op trekhaak - 2 ﬁetsen (7-polige kabelset)
Fietsendrager Euroride - voor op trekhaak - 3 ﬁetsen (7-polige kabelset)
Fietsdrager Express Hang On - voor op trekhaak - 2 ﬁetsen
Fietsdrager Express Hang On - voor op trekhaak - 3 ﬁetsen
Fietsdrager Express Hang On - voor op trekhaak - 4 ﬁetsen
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Dakdragers van aluminium QuickFix - Op het dak
Aluminium dakdragers met QuickFix - Op langsdragers
Fietsdrager Proride 80 - Voor op dakdragers - 1 ﬁets
Skidrager - 4 paar ski's/2 snowboards
Skidrager - 6 paar ski's/4 snowboards
Skidrager verschuifbaar - 6 paar ski's/4 snowboards
Modulaire dakkoffer Urban Loader - verstelbaar 300-500 l - Grijs
Harde dakkoffer - 380 l - Zwart hoogglans
Harde dakkoffer - 480 l - Zwart hoogglans
Harde dakkoffer - 630 l - Zwart hoogglans
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Draagsystemen
SCENIC
8201633733

Audio
SCENIC
& Grand SCENIC
7711575880
Pack speakers Focal Music Drive 2.0 (2 speakers voor of achter)
Pakket speakers Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 speakers
7711578132
voor of achter)
Pack speakers Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + Pack Drive +
7711579537
subwoofer)

TRANSPORT
Trekhaken

& Grand SCENIC

8201622112
7711577325
7711420778
7711420779
7711420780
7711578086
7711575524
7711575525
7711575526

Op alle accessoires van Renault zit één jaar garantie.
Neem contact op met uw Renault verkoopadviseur als u de accessoires wilt opnemen
in uw ﬁnanciering.
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Complete lijst met accessoires
VEILIGHEID
Rijhulpsystemen
SCENIC
Grand SCENIC
8201537464
8201537455
8201672184
8201672189
Binnenkort leverbaar

RENAULT COLLECTIE
Miniaturen
Parkeersensoren - Voorkant
Parkeersensoren - Achterkant
Achteruitrijcamera
Module voor automatisch inklappen zijspiegels
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Veiligheid
7711419386
8201637027
7711780759

Brandblusapparaat - 1 kg
Brandblusserhouder
Veiligheidspakket (vest, gevarendriehoek, EHBO-kit)

-
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Signalering
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SCENIC
8201687624
8201687627

Kindveiligheid
SCENIC
Grand SCENIC
7711427434
7711427427
7711423381
7711422951
7711423382

Babysafe Plus kuipstoeltje - Leeftijdsgroep 0+
Isoﬁx steun voor kuipstoeltje Babysafe Plus
Kinderzitje Duoplus Isoﬁx - Leeftijdsgroep 1
Kinderzitje Kidﬁx Isoﬁx - leeftijdsgroep 2-3
Kinderzitje Kidplus - Leeftijdsgroep 2-3
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Sneeuwkettingen en -hoezen
SCENIC
Grand SCENIC
7711780260
Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 130 - R20
7711578474
Sneeuwkettingen Standard - 9 mm - Maat 105 - R20
7711578656
Sneeuwhoezen - Maat 86 - R20
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Grand SCENIC
Renault Scenic - 1/43 - Jaune miel/zwart dak
Renault Scenic - 1/43 - Blanc nacré/zwart dak
Renault Scenic - 1/43 - Noir/grijs dak

-

SPECIAL PRO
Aanpassing bedrijfsuitvoering
SCENIC
8201654689
8201662793
8201669956
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar

Anti-inbraak en bewaking
SCENIC
Grand SCENIC
8201674910
Online module voor alarm
Alarm - Bewaking van de sluitcontacten en het interieur en
8201646303
hellingdetectiemodule
7711577533
Dashcam Roadeyes

SCENIC
7711780932
7711780933
7711780934

Grand SCENIC
Inrichting voor bedrijfsuitvoering
Bagageafdekscherm voor bedrijfsuitvoering
Scheidingsrek voor bedrijfsuitvoering
Stoffen vloermatten voor bedrijfsuitvoering
Rubberen vloermatten voor bedrijfsuitvoering

Grand SCENIC
8201687630 Veiligheidsstickers voor bedrijfsuitvoering - Klasse A
8201687632 Veiligheidsstickers voor bedrijfsuitvoering - Klasse B

-

-

Vervolg je Renault SCENIC & GRAND SCENIC ervaring
op renault.nl

alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. in het kader van zijn streven
naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. eventuele wijzigingen
zullen zo snel mogelijk aan de Renault-dealers worden doorgegeven. per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel
of als accessoire). raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van
de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud
van deze brochure. gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
alle prijzen gelden bij aflevering na 1 januari 2022. prijzen zijn inclusief btw en montage indien een montagetijd vermeld staat. montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 excl. btw. prijzen
zijn adviesprijzen en kunnen per Renault-dealer variëren. raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeingavenue 275-1119 PD Schiphol-Rijk/postbus 75784-1118 ZX Schiphol/tel. 020-65 35 100/handelsregister Amsterdam 33102829
versie: januari 2022

