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wyposaż swój pojazd
w stylowe akcesoria

Dzięki właściwemu doborowi akcesoriów Twój Nowy Megane E-Tech
elektryczny może być jeszcze bardziej komfortowy i lepiej dopasowany
do Twojego stylu.

design nadwozia
1. obudowy lusterek bocznych w szarym
satynowym kolorze
(96 3H 134 96R)
2. antena w kształcie płetwy rekina w kolorze
czarnym gwieździstym
(28 21 632 35R)
3. spersonalizowane naklejki na dach – antena
w kształcie płetwy rekina
(73 86 570 30R)
dostępne również w wersjach z tradycyjną
anteną
(73 86 537 67R)
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spersonalizowany
design
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Nie bój się pokazać swój styl. Sięgnij jeszcze wyżej i spersonalizuj wygląd
dachu Twojego nowego Renault dzięki nowym naklejkom inspirowanym
logo marki. Możesz również wybrać obudowy lusterek bocznych w szarym
satynowym kolorze, które doskonale podkreślą unikalny design Twojego
samochodu. Czarna antena w kształcie płetwy rekina w kolorze gwieździstej
czerni, idealnie wkomponowana w linię nadwozia, wniesie sportowy akcent
do Twojego Renault (w zależności od wersji).

design – obręcze kół
1. Obręcze kół ze stopów lekkich 20" Soren
(40 30 066 32R)
2. Obręcze kół ze stopów lekkich 20” Enos
(40 30 085 08R)
3. Obręcze kół ze stopów lekkich 18" Oston
(40 30 020 15R)
4. nowe kołpaczki z logo Renault i nakrętki
zabezpieczające
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)
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sportowe
obręcze kół ze
stopów lekkich

Obręcze kół ze stopów lekkich i koła w dużym rozmiarze podkreślą
sportowy charakter Twojego Renault Megane E-Tech elektrycznego
i dodadzą mu wyrazistości. Do wyboru są dwa rozmiary i trzy wzory
kół: obręcze kół 18-calowe Oston, 20-calowe Soren i 20-calowe Enos.
Zdarza Ci się używać łańcuchów śniegowych? Najlepszą opcją będą
dla Ciebie koła 18-calowe. Opony zimowe czy całoroczne? Wyposaż
swoje auto w efektowne 20-calowe obręcze kół i zabezpiecz je
czarnymi nakrętkami antykradzieżowymi.

design wnętrza
1. podświetlane listwy progowe i dywaniki
tekstylne Golden Premium
dywaniki tekstylne
(882 01 731 140) (82 01 740 264)
2. dywaniki tekstylne Golden Premium
(82 01 740 264)
3. dywaniki tekstylne Silver Grey Premium
(820 174 02 62)
4. tekstylna mata do bagażnika Premium
(82 01 740 267)
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stylowy
w każdym calu
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Otwórz szeroko drzwi i poczuj elegancki i wyrafinowany styl Renault.
Stalowe listwy progowe z dyskretnym białym podświetleniem
zapewnią skuteczne i stylowe zabezpieczenie dolnej części
nadwozia. Chroń podłogę w swoim Renault za pomocą specjalnych
dywaników w wersji tekstylnej oraz w wersji Premium ze złotymi
i srebrnymi przeszyciami. Wysokiej jakości tekstylna mata do
bagażnika doskonale wpisuje się w eleganckie wnętrze Nowego
Megane i zapewnia skuteczną ochronę wykładziny bagażnika przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem.

akcesoria, które
zadbają o spokój
i bezpieczeństwo
Twojej podróży

Dzięki naszej bogatej ofercie akcesoriów opracowanych z myślą
o zwiększeniu komfortu podróżowania, bezpiecznym przewożeniu
różnych przedmiotów i skutecznym zabezpieczeniu wnętrza, każda
Twoja podróż, zarówno ta codzienna, jak i dalsza eskapada, zapewni Ci
spokój ducha i elektryzujące doświadczenia. Wyrazem mocy Twojego
Renault Megane E-Tech elektrycznego są również jego możliwości
holownicze i transportowe.

ładowanie akumulatorów
1. uchwyt do przenoszenia przewodu ładowania
(82 01 738 553)
2. przewód ładowania akumulatora z gniazda
domowego mode 2,
przewód ładowania akumulatora z gniazda
domowego Flexi Charger mode 2,
przewód ładowania akumulatora mode 3
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)
3. uchwyt i torba na przewód ładowania
(77 11 943 110) (77 11 943 111)
4. podwójna podłoga bagażnika do
przechowywania przewodów ładowania
(84 9P 312 79R)

przewody
ładowania i ich
przechowywanie
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Wszystko jest proste, gdy wszystko jest elektryczne. Stanowiący
wyposażenie standardowe 5-metrowy przewód ładowania mode 3
umożliwia ładowanie akumulatora trakcyjnego z domowych terminali
typu wallbox (1 godz. ładowania/50 km zasięgu) oraz publicznych stacji
ładowania (20 min/50 km). Dla zwiększenia możliwości ładowania,
kabel ten jest również dostępny w wersji 6,5 m jako wyposażenie
dodatkowe. Skorzystaj z przewodu ładowania Flexi Charger, który
umożliwia ładowanie ze wzmocnionego gniazda domowego (2
godz./50 km) lub przewodu służącego do podłączenia do tradycyjnego
domowego gniazda elektrycznego (3 godz. 20 min/ 50 km). Uchwyt
i torba na przewód ładowania oraz uchwyt do przenoszenia przewodu
ułatwią i usprawnią codzienne czynności związane z ładowaniem
akumulatora. Dzięki podwójnej podłodze do przechowywania kabli,
łatwiej Ci będzie zachować idealny porządek w bagażniku.

przewóz rzeczy – holowanie
1. zestaw z hakiem holowniczym
demontowanym bez użycia narzędzi
oraz bagażnik rowerowy Coach
montowany na haku – 3 rowery
(77 11 948 076) (77 11 780 885)
2. zestaw z hakiem holowniczym
demontowanym bez użycia narzędzi
(77 11 948 076)
3. zestaw z hakiem holowniczym
jednoczęściowym
(77 11 948 077)
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4. zestaw z hakiem holowniczym
demontowanym bez użycia narzędzi
(77 11 948 076)

wiele opcji
holowania

4

Ciesz się swobodą i realizuj swoje pasje dzięki pełnej gamie
haków holowniczych, obejmującej haki jednoczęściowe oraz haki
demontowane bez użycia narzędzi. Megane E-Tech 100% elektryczny
zapewnia doskonałe parametry masy holowanej przyczepy: do 900
kg w wersji 220 KM (500 kg w wersji 130 KM), co sprawia, że holowanie
skutera wodnego lub małej łodzi nie stanowi dla niego żadnego
problemu. Haki holownicze Renault o dopuszczalnym obciążeniu
wynoszącym 75 kg umożliwiają bezproblemowe przewożenie kilku
rowerów za pomocą bagażnika zamontowanego na haku.

transport – poprzeczki i bagażniki
1. poprzeczki dachowe Quickfix i kufer
dachowy 480 l z nowym logo Renault
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)
2. poprzeczki dachowe Quickfix i uchwyt
na rower Expert
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)
3. poprzeczki dachowe Quickfix i uchwyt
na 6 par nart Thule Snowpack
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)
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zapewnij
sobie większą
przestrzeń
ładunkową
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Aluminiowe poprzeczki dachowe Quickfix o maksymalnym obciążeniu
do 75 kg to idealne rozwiązanie umożliwiające uzyskanie dodatkowej
przestrzeni do przewozu różnych przedmiotów. Do poprzeczek
dachowych z łatwością zamocujesz uchwyt na narty mieszczący do
6 par nart lub praktyczny uchwyt na rower, dzięki czemu bezpiecznie
i komfortowo przewieziesz cały swój sprzęt, bez ryzyka ograniczenia
widoczności. Odwieczny problem z nadmiarem bagażu będzie już tylko
wspomnieniem! Praktyczne i zamykane na kluczyk kufry dachowe
Renault o pojemności 380–630 l oferują dodatkową cenną przestrzeń
bagażową, a ich dopracowany design doskonale współgra z estetyką
nadwozia.

komfort – wnętrze
1. przenośny ekspres do kawy Handpresso
(77 11 940 552)
2. modułowy organizer do konsoli środkowej
(98 49 004 73R)
3. fotelik dziecięcy Kidfix XP – grupa wiekowa 2–3
77 11 940 745
4. wieszak na ubrania – element systemu
wielofunkcyjnego
(77 11 785 946)
5. Składany stolik – element systemu
wielofunkcyjnego
(77 11 785 947)

komfort
w kabinie
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Ciesz się każdą chwilą spędzoną w podróży. Dzięki modułowemu
organizerowi do konsoli środkowej wyposażonemu w prosty –
a zarazem innowacyjny – system ruchomych przegródek Twoje
najpotrzebniejsze rzeczy takie jak notatnik, kalendarz, telefon, portfel
itp. będą zawsze bezpieczne w zasięgu ręki. Odwieś swoje wierzchnie
okrycie na praktyczny wieszak montowany do zagłówka i ruszaj
w drogę! Masz ochotę napić się kawy podczas przerwy w podróży?
Przygotuj ją w przenośnym ekspresie Handpresso, skorzystaj ze
składanego stolika systemu wielofunkcyjnego, aby wygodnie
postawić kubek i rozkoszuj się smakiem gorącego napoju.

komfort – bagażnik
1. podwójna podłoga bagażnika do
przechowywania kabli
(84 9P 312 79R)
2. siatka do bagażnika, montowana poziomo
(77 11 227 501)
3. siatka do bagażnika, montowana pionowo
(77 11 227 502)
4. przenośny organizer do bagażnika
(82 01 585 488)
5. podwójna podłoga bagażnika do
przechowywania kabli
(84 9P 312 79R)

wszystko na
swoim miejscu
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Z mocowaną poziomo lub pionowo siatką do bagażnika i praktycznym
przenośnym organizerem możesz mieć pewność, że znajdujące się
w bagażniku przedmioty pozostaną na swoich miejscach, nawet
podczas pokonywania najbardziej ostrych zakrętów. Podwójna
podłoga bagażnika ma dwie nieprzecenione zalety – podnosi poziom
podłogi i zapewnia lepszą ergonomię i lepszy dostęp do bagażnika,
a przy tym nie ogranicza jego pierwotnej pojemności. Przewożenie
rzeczy jeszcze nigdy nie było takie proste.

na miarę
1. gumowe dywaniki
(82 01 738 743)
2. dywaniki tekstylne Comfort
(82 01 740 259)
3. modułowe zabezpieczenie bagażnika
Easyflex
(82 01 740 236)
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chroń wnętrze
swojego
samochodu
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3

Deszcz, zabrudzone przedmioty, mokry sprzęt czy przemoczone
buty... Chroń wnętrze swojego samochodu przed niesprzyjającymi
warunkami panującymi na zewnątrz i innymi niekorzystnymi
czynnikami za pomocą idealnie dopasowanych do podłogi
dywaników, które szybko i bezpiecznie zamocujesz za pomocą
specjalnych klipsów. Od wytrzymałych dywaników tekstylnych po
nieprzemakalne gumowe dywaniki z wysokim brzegiem, wszystkie
są łatwe w utrzymaniu. Modułowe, antypoślizgowe i nieprzemakalne
zabezpieczenie bagażnika Easyflex łatwo się składa i rozkłada
tak, aby w razie potrzeby przykryć całą powierzchnię przestrzeni
bagażowej.

bezpieczeństwo
1. alarm
(25 69 156 80R)
2. łańcuchy śniegowe Premium Grip
(77 11 780 259)
3. łańcuchy śniegowe Standard – 9 mm
(77 11 578 472)

1

twoje
bezpieczeństwo
jest
najważniejsze

2

3

Zainstaluj alarm, który aktywuje się przy każdej próbie
nieuprawnionego otwarcia drzwi lub włamania, a także w przypadku
wykrycia niepokojącego ruchu we wnętrzu pojazdu, i został
dodatkowo wyposażony w moduł wykrywający każdą próbę
podniesienia lub odholowania pojazdu (czujnik przechyłu). Całą
noc padał gęsty śnieg? To nie problem, na 18-calowe koła możesz
założyć łańcuchy śniegowe – łańcuchy śniegowe Premium Grip
dzięki intuicyjnemu automatycznemu systemowi mocowania są
łatwe w montażu i zapewniają lepszą przyczepność na zaśnieżonej
nawierzchni i na lodzie.

numery katalogowe
Evolution ER*
Design
Wygląd zewnętrzny
28 21 632 35R
96 3H 134 96R
73 86 570 30R
73 86 537 67R
Wnętrze kabiny
82 01 731 140
82 01 733 101
Obręcze kół
40 30 061 47R
40 30 020 15R
40 30 066 32R
40 30 085 08R
40 31 535 00R
82 01 724 186
40 31 542 76R

Antena w kształcie płetwy rekina w kolorze czarnym gwieździstym
Obudowy lusterek bocznych w szarym satynowym kolorze
Naklejki na dach kompatybilne z anteną w kształcie płetwy rekina
Naklejki na dach kompatybilne z anteną prętową

•
•
-(1)
•

•
•

Podświetlane listwy progowe Renault
Listwy progowe Renault ze stali nierdzewnej

Obręcze kół ze stopów lekkich 18" Elsinki
Obręcze kół ze stopów lekkich 18" Oston
Obręcze kół ze stopów lekkich 20" Soren
Obręcze kół ze stopów lekkich 20" Enos
Czarny kołpaczek z nowym logo Renault ze szczotkowanego
aluminium
Zabezpieczenie antykradzieżowe do obręczy kół ze stopów lekkich,
w kolorze czarnym
Dwukolorowy kołpak 18” Terdam

Equilibre

•
•
-(1)
•

Techno

Iconic

•
•
•

•
•
•
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•
•

•
•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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-

(3)

•

-

(3)

-

(3)

•
•
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•
•
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We wnętrzu
98 49 004 73R
77 11 940 552
77 11 785 946
77 11 785 947
82 01 705 509
77 11 431 405

Dywaniki tekstylne Golden Premium
Dywaniki tekstylne Premium
Dywaniki tekstylne Comfort
Dywaniki tekstylne Comfort do wersji dostawczej
Gumowe dywaniki

Modułowy organizer do konsoli środkowej
Przenośny ekspres do kawy Handpresso
Wieszak na ubrania – element systemu wielofunkcyjnego
Składany stolik – element systemu wielofunkcyjnego
Wieszak mocowany na zagłówku – Renault
Lodówka

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Equilibre

Techno

Iconic

Komfort i ochrona (ciąg dalszy)
Wyposażenie bagażnika
77 11 940 885
Organizer do bagażnika z przegródkami
77 11 227 501
Siatka do bagażnika, montowana poziomo
77 11 227 502
Siatka do bagażnika, montowana pionowo
82 01 585 488
Przenośny organizer do bagażnika
84 9P 312 79R
Podwójna podłoga do przechowywania kabli
82 01 740 236
Modułowe zabezpieczenie bagażnika Easyflex
82 01 740 267
Mata do bagażnika Premium

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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• (8)
•
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•
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•

Akcesoria dla profesjonalistów
74 9L 095 76R
Zestaw do adaptacji na wersję dostawczą
79 2B 931 49R
Krata oddzielająca przestrzeń bagażową
84 9P 978 68R
Zasłona przestrzeni bagażowej

• (9)
• (9)
• (9)

• (9)
• (9)
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• (9)
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• (9)
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•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
•
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•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Transport
Holowanie
77 11 948 077
77 11 948 076
77 11 226 912

Komfort i ochrona
Dywaniki
82 01 740 264
82 01 740 262
82 01 740 259
82 01 740 261
82 01 738 743

Evolution ER*

Zestaw z hakiem holowniczym jednoczęściowym
– wiązka 13-stykowa
Zestaw z hakiem holowniczym demontowanym bez użycia narzędzi
– wiązka 13-stykowa
Adapter wiązki haka holowniczego (wiązka 13- lub 7-stykowa)

Przewóz na dachu lub haku holowniczym
Bagażnik rowerowy Coach montowany na haku – 2 rowery (wiązka
77 11 780 884
13-stykowa)
Bagażnik rowerowy Coach montowany na haku – 3 rowery (wiązka
77 11 780 885
13-stykowa)
Bagażnik rowerowy Easyfold Coach montowany na haku – 3 rowery
77 11 946 559
(wiązka 13-stykowa)
73 21 017 89R
Poprzeczki dachowe QuickFix
77 11 940 000
Uchwyt na narty Thule – 4 pary nart
77 11 940 001
Uchwyt na narty Thule – 6 par nart
Uchwyt na rower Expert montowany na poprzeczkach dachowych
77 11 780 147
na 1 rower
77 11 578 086
Kufer dachowy Urban Loader – o zmiennej pojemności
77 11 948 971
Kufer dachowy Renault 380 l
77 11 948 972
Kufer dachowy Renault 480 l
77 11 948 973
Kufer dachowy Renault 630 l

numery katalogowe
Evolution ER*

Equilibre

Techno

Iconic

Multimedia
Telefon
77 11 784 774

Magnetyczny uchwyt na smartfona mocowany na kratce nawiewu

•

•

•

•

Audio
77 11 785 758
77 11 785 361

Słuchawki Focal Bluetooth®
Słuchawki Bluetooth® – douszne

•
•

•
•

•
•

•
•

Wideo
77 11 945 185
77 11 945 184

Wideorejestrator Nextbase 222 z kartą SD 32GB
Wideorejestrator Nextbase 322 GW z kartą SD 32GB

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i sygnalizacja
96 68 052 89R
Uchwyt na gaśnicę 1 kg
77 11 943 172
Gaśnica 1 kg (Europa z wyjątkiem Francji)
77 11 780 759
Zestaw bezpieczeństwa 3w1

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring
25 69 156 80R
Alarm perymetryczny i wolumetryczny z czujnikiem przechyłu
77 11 782 488
Mechaniczna blokada gniazda OBD

•
•

•
•

•
•

•
•

Bezpieczeństwo dzieci
77 11 940 742
Nosidełko Babysafe 2 i-Size – grupa wiekowa 0+
77 11 940 741
Baza do nosidełka Babysafe i-Size
77 11 940 743
Fotelik dziecięcy Dualfix i-Size – grupa wiekowa 1
77 11 940 744
Fotelik dziecięcy Trifix i-Size – grupa wiekowa 1
77 11 940 745
Fotelik dziecięcy Kidfix XP – grupa wiekowa 2–3

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

o(10)

•
•
•

o(10)

o(10)

o(10)

o(10)

o(10)

o(10)

Łańcuchy śniegowe
77 11 780 259
Łańcuchy śniegowe Premium Grip
77 11 578 472
Łańcuchy śniegowe Standard – 9 mm
77 11 948 860
Opaski śniegowe Griptex Plus

o(10)
o(10)

Ładowanie akumulatorów
Ładowanie akumulatorów ze stacji ładowania
Przewód ładowania akumulatora z elektrycznego gniazda domowego
77 11 943 517
T2-T2 32 A (6,5 m)
Przewód ładowania akumulatora z elektrycznego gniazda domowego
77 11 943 518
T2-T2 20 A (6,5 m)
82 01 653 403
Adapter wtyczki T3 na T2
Ładowanie z gniazda domowego
Przewód ładowania akumulatora z gniazda domowego T2-E/F
77 11 943 515
jednofazowy 10 A
Przewód ładowania akumulatora z gniazda domowego T2-E/F
29 69 040 59R
jednofazowy 16 A
Jeszcze łatwiejsze ładowanie
82 01 738 553
Charging cable handle
77 11 943 111
Multi-purpose storage bag
77 11 943 110
Cable tie

Evolution ER*

Equilibre

Techno

Iconic

• (11)

• (11)

• (11)

• (11)

• (11)

• (11)

• (11)

• (11)

•

•

•

•

• (12)

• (12)

• (12)

• (12)

• (12)

• (12)

• (12)

• (12)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•: kompatybilne; o: w zależności od wersji; -: niekompatybilne. (1) wymagana antena w kształcie płetwy rekina. (2) niekompatybilne z anteną w kształcie płetwy rekina. (3) niekompatybilne ze „Sport look”. (4) niekompatybilne z „TCO look”. (5)
niekompatybilne z kołami 18”. (6) kompatybilne wyłącznie ze stalowymi obręczami kół 18”. (7) niekompatybilne z modułowym zabezpieczeniem bagażnika Easyflex i siatkami mocującymi. (8) niekompatybilne z podwójną podłogą bagażnika
i siatkami mocującymi. (9) niekompatybilne z podwójną podłogą bagażnika, siatkami mocującymi, matą do bagażnika, modułowym zabezpieczeniem bagażnika Easyflex i 4 dywanikami. (10) niekompatybilne z obręczami kół 20”. (11)
niekompatybilne z elektrycznymi gniazdami domowymi. (12) niekompatybilne z punktami ładowania typu wallbox. *Evolution extended range (zwiększony zasięg).

