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Zatroszcz się 
o siebie!
Spraw, aby Twoje życie codzienne 
stało się łatwiejsze, w pełni korzystaj 
z każdej chwili i ciesz się spokojem. 
Akcesoria Renault, zaprojektowane 
specjalnie dla Twojego Renault, 
zabierają Cię codziennie w wyjątkową 
podróż. Nowocześniejsze, 
bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne 
akcesoria ułatwiają życie i są do 
Twojej dyspozycji. Przygotuj się na 
intensywne doznania.



Tętniący życiem 
design
Zmieniaj do woli wygląd swojego 
Renault SCENIC, aby zyskać na 
elegancji i komforcie. Twój samochód 
ujawni Twoją prawdziwą osobowość. 
Spraw, aby Twój SCENIC był wyjątkowy 
i w Twoim stylu.
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Wyraź swoją osobowość dzięki ekskluzywnym 
felgom Renault. Nadaj im zdecydowanie 
odmienny wygląd, korzystając z nakładek do 
personalizacji.  Pomysłowe nakładki przykręcane 
do felgi nadają jej wygląd spełniający życzenia 
użytkownika i jednocześnie zwiększają właściwości 
aerodynamiczne obręczy. Dostępne dla felg 
Exception 20” w miejsce oryginalnych nakładek.

Felgi aluminiowe  
i nakładki  
do personalizacji

01 Felga aluminiowa 
Silverstone 20”
srebrnoszara 
Opona: 195/55 R20 95H
40 30 071 53R
40 31 507 09R (Kołpaczek, szary z 
chromowanym wykończeniem)

02 Felga aluminiowa 
Quartz 20”
czarna diamentowa
Opona 195/55 R20 95H
40 30 082 63R
40 31 520 85R (Kołpaczek, czarny 
z chromowanym wykończeniem)

03 Nakładki Aéro
Kolor: szary erbé
40 31 531 32R
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Wygląd 
zewnętrzny
01 Osłony lusterek bocznych - 

chromowane
Dodaj odrobinę stylu i osobowości swojemu 
pojazdowi. Chromowane wykończenie to 
większa elegancja
82 01 668 740

02 Listwa ochronna  
na próg bagażnika -  
stal nierdzewna
Osłoń i ochroń tylny zderzak, korzystając 
z akcesorium estetycznego i dopasowanego 
do samochodu. Listwa ze stali nierdzewnej 
doda odrobinę designerskiego wyglądu 
tyłowi Twojego pojazdu.   
(pojazd bez składanego haka holowniczego)
82 01 586 091 (SCENIC)
82 01 592 559 (GRAND SCENIC)
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01 Nakładki progowe — 
Renault
Stylowa personalizacja i ochrona progów 
pojazdu. Wykończenie ze stali nierdzewnej 
dodaje odrobinę ekskluzywności. Zestaw 2 
nakładek progowych (prawa i lewa).
82 01 586 089

02  Podświetlane nakładki 
progowe — Renault
Elegancja i nowoczesność przy 
każdym otwarciu drzwi. Czasowe białe 
podświetlenie progów przyciąga wzrok 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Wykończenie 
ze stali nierdzewnej, sygnatura Renault, 
chroni też progi pojazdu. Zestaw 2 nakładek 
progowych (prawa i lewa).
82 01 586 087

03 Aluminiowe nakładki  
na pedały
Nadaje odrobinę sportowego charakteru 
wnętrzu Twojego Renault SCENIC, 
podkreślając jego odważny charakter. 
Zestaw 3 zaciskowych nakładek na pedały 
do manualnej skrzyni biegów:
82 01 630 344 (SCENIC)
82 01 630 349 (GRAND SCENIC)

Zestaw 2 nakładek na pedały do 
automatycznej skrzyni biegów:
82 01 630 346 (SCENIC)
82 01 630 355 (GRAND SCENIC)

Wygląd 
wnętrza
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Ochrona 
na co dzień
Zapewnij sobie wyjątkowo trwałą 
ochronę na miarę swoich potrzeb. 
Akcesoria Renault są równie 
estetyczne co funkcjonalne - idealnie 
pasują do kabiny Twojego Renault. 
Prowadzenie samochodu jeszcze 
nigdy nie było tak przyjemne 
i atrakcyjne, jak w przypadku  
Renault SCENIC.
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04 Wykładzina do bagażnika
Jest dopasowana na miarę i zapewnia 
doskonałą ochronę przestrzeni 
ładunkowej. Wykonana z dwustronnej 
gumy tekstylnej, nadaje się dla 
przedmiotów każdego rodzaju.  
Łatwa w utrzymaniu.
82 01 635 269 (SCENIC)

05 Składany wkład do 
bagażnika EasyFlex
Antypoślizgowe i wodoodporne, 
niezbędne w przypadku przewozu 
wielkogabarytowych i brudnych 
przedmiotów! Niezwykle łatwe składanie 
i rozkładanie, dopasowanie do położenia 
tylnych siedzeń. Całkowicie rozłożone 
zabezpieczenie przykrywa całą przestrzeń 
ładunkową. Uniwersalne i praktyczne 
- zarówno na co dzień, jak i podczas 
dłuższych wyjazdów.
82 01 643 350 (SCENIC)
82 01 643 355 (GRAND SCENIC) 

06 Kratka działowa
Zapewnia prawdziwe oddzielenie 
przestrzeni bagażowej od pasażerskiej. 
Praktyczne rozwiązanie w przypadku 
transportu zwierząt czy rozmaitych 
przedmiotów w bagażniku.
82 01 612 818 (SCENIC)
82 01 612 819 (GRAND SCENIC)
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01 Wkład do bagażnika 
Idealny do łatwego transportu 
różnych produktów, w szczególności 
brudzących przedmiotów Skutecznie 
chroni oryginalną wykładzinę i idealnie 
dopasowuje się do kształtu bagażnika 
Twojego Renault. Praktyczny, 
łatwy w montażu i czyszczeniu 
dzięki półsztywnemu materiałowi 
i podwyższonym brzegom.
82 01 627 989 (SCENIC)
82 01 627 990 (GRAND SCENIC)

02 Organizer do bagażnika
Podziel bagażnik swojego pojazdu, 
aby ułatwić organizację przestrzeni 
ładunkowej i utrzymać przedmioty 
w miejscu podczas podróży. Zdejmowany 
i łatwy w montażu, dostosowuje się do 
przedmiotu różnych rozmiarów dzięki 
elementowi rozdzielającemu i pasowi 
przesuwanym wzdłuż szyn. 
82 01 669 725

03 Siatka porządkująca - 
pozioma
Idealna do organizacji wnętrza Twojego 
bagażnika. Dostosowana do rozmiarów 
samochodu, zapewnia idealne ułożenie 
przedmiotów podczas jazdy.
77 11 422 533
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Wyposażenie 
bagażnika
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01 Komplet osłon 
przeciwsłonecznych
Przyciemniane osłony zwiększają 
komfort kabiny na co dzień oraz 
zapewniają optymalną ochronę przed 
promieniowaniem słonecznym.  Łatwe 
w montażu i demontażu.  
Dostępne dla wszystkich szyb bocznych 
i szyby tylnej.
82 01 612 834 (SCENIC)
82 01 612 831 (GRAND SCENIC)

02 Owiewki
Umożliwiają wygodną jazdę z otwartymi 
szybami, eliminują zawirowania powietrza 
i przeciągi. Dyskretne i dopasowanego do 
samochodu owiewki odporne na mycie 
w myjni automatycznej i złe warunki 
atmosferyczne.  
Zestaw 2 owiewek (prawa i lewa).
82 01 629 691 (przód)

Akcesoria do szyb
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01 Dywaniki tekstylne  
Initiale Paris
Ekskluzywna seria, wykończona tak, by
idealnie pasować do Twojego Renault 
SCENIC w wersji Initiale Paris.
(pojazd z konsolą ruchomą)
82 01 614 870

02 Dywaniki tekstylne 
Premium
Spraw sobie przyjemność — ciesz się 
jakością luksusowych materiałów. 
Wykładzina i wykończenie Premium, splot 
i haft w kolorze Carbone.
(pojazd z konsolą ruchomą)
82 01 635 268

03 Dywaniki gumowe
Z podwyższonymi brzegami 
Wodoodporne i łatwe w utrzymaniu. 
Całkowicie chronią podłogę kabiny.
82 01 618 022 (SCENIC)
82 01 626 111 (GRAND SCENIC)

01 Wieszak montowany na 
zagłówku - czarny
Bardzo praktyczny do zawieszania 
ubrań na oparciu fotela kierowcy lub 
przedniego fotela pasażera. Zdejmowane, 
łatwy w montażu i niezwykle przydatne 
akcesorium. Czarne wykończenie o 
wyrafinowanym wyglądzie. 
82 01 705 509

02 Zestaw dla palących
Niezbędny do zachowania czystości 
w pojeździe. Zawiera popielniczkę 
i zapalniczkę
82 01 375 535

Dywaniki Wyposażenie 
wnętrza

01 01 0203

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu. Dopasowane i spersonalizowane dywaniki gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo 
i trwałość. Ich szybkie mocowanie zapewniają zaciski bezpieczeństwa. Każdy zestaw składa się z 4 dywaników zapewniających 
optymalną ochronę podłogi kabiny. Zaś trwałą ochronę bagażnika zapewnia dwustronny dywanik do bagażnika.
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Multimedia
Doświadcz większych emocji za 
kierownicą dzięki efektywnym 
rozwiązaniom multimedialnym.  
Niech każda podróż stanie się 
intensywnym przeżyciem.

03

Uchwyt na tablet 7-10”
77 11 574 991

Ładowarka indukcyjna
Dostępna wkrótce 1918
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01 Uchwyt na tablet (7–10”)
Przyjemność i rozrywka w trakcie długich 
podróży! Łatwy montaż na zagłówku. 
Umożliwia pasażerom siedzącym z tyłu 
wygodne oglądanie treści zapisanych na 
tablecie dotykowym
77 11 574 991

Wideo
01 Przenośny uchwyt na 

smartfona -  
na wywietrznik - 
magnetyczny
Korzystaj w pełni i bezpiecznie ze swojego 
smartfona w czasie jazdy. Mały i dyskretny 
uchwyt komponuje się ze stylistyką 
Twojego pojazdu. System magnesów 
umożliwia proste umocowanie smartfona. 
Odpinany uchwyt można łatwo przenosić 
z jednego samochodu do drugiego.
77 11 784 774

Telefon
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01 Zestaw głośników  
Focal Music Premium 6.1
Wbudowane głośniki o wysokiej wierności 
odtwarzania HIFI Premium!  Zestaw zawierający 
6 głośników oraz głośnik niskotonowy o łącznej 
mocy 400 W to numer jeden wśród wbudowanych 
systemów dźwiękowych.  Mocny, czysty i subtelny 
dźwięk będzie towarzyszył Ci w podróży, dając 
maksymalną przyjemność ze słuchania!
77 11 579 537

Audio

01



Przewieź 
więcej i lepiej
Ciesz się do woli swoimi pasjami! 
Akcesoria Renault SCENIC — coraz 
szybsze w montażu i łatwiejsze 
w obsłudze — spełniają najwyższe 
wymogi zasad bezpieczeństwa. 
Są równie proste co pomysłowe. 
Dzięki Renault możesz swobodnie 
podróżować — zabierz ze sobą 
wszystko, co chcesz, wszędzie,  
gdzie chcesz.

04
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01 Składany hak holowniczy
System holowania dostępny w kilka 
sekund, bez narzędzi i bez wysiłku - 
zabierz swój sprzęt wszędzie. Złożony 
jednym ruchem, staje się niewidoczny 
i chroni stylistykę Twojego pojazdu. 
Oryginalny hak Renault gwarantuje pełną 
kompatybilność z samochodem.
82 01 630 469 (belka haka + zestaw 
montażowy)
82 01 727 313  (wiązka 13-biegunowa)

02 Jednoczęściowy hak 
holowniczy
Umożliwia bezpieczne holowanie 
lub transportowanie bagażników na 
rowery, przyczep samochodowych 
i kempingowych, łodzi, sprzętu 
profesjonalnego itd. Oryginalny hak 
Renault gwarantuje pełną kompatybilność 
z samochodem i pozwala uniknąć 
wszelkich zniekształceń. Do demontażu 
za pomocą narzędzi.
82 01 630 506 (belka haka)
82 01 630 511 (zestaw montażowy)
82 01 727 312  (wiązka 13-biegunowa)

03 Bagażnik na rowery Coach 
- montowany na haku
Niezależnie od tego, w ile osób 
podróżujecie samochodem, zabierzcie 
wszędzie rowery ze sobą dzięki 
szybkiemu, prostemu i bezpiecznemu 
umocowaniu na bagażniku! Szybki 
montaż na haku holowniczym, bez 
żadnej regulacji. Najbardziej praktyczny 
sposób przewozu nawet 4 rowerów. 
Składany i odchylany, umożliwia 
dostęp do bagażnika zawsze - nawet 
z przymocowanymi rowerami
77 11 780 884 (2 rowery)
77 11 780 885 (3 rowery)
77 11 780 886 (przedłużenie do 3+1 rower)

01 Aluminiowe poprzeczki 
dachowe QuickFix 
Łatwe i szybkie w montażu bez użycia 
narzędzi dzięki innowacyjnemu systemowi 
mocowań QuickFix. Doskonałe do 
przewodu bagażnika na rowery, bagażnika 
na narty lub kufra dachowego w celu 
zwiększenia możliwości transportowych 
pojazdu. Oryginalny produkt Renault 
odpowiada najwyższym wymaganiom 
w zakresie norm bezpieczeństwa 
i wytrzymałości. Zestaw 2 poprzeczek 
z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
82 01 633 733 (montowane na dachu - 
SCENIC)
82 01 622 112 (montowane na relingach - 
GRAND SCENIC)

02 Kufer dachowy  
Urban Loader
Dostosuj możliwości transportowe 
pojazdu do swoich potrzeb i podróżuj bez 
kompromisów! Praktyczny, modułowy, 
szybki w montażu dzięki intuicyjnemu 
systemowi mocowania. Łączy wiele 
zalet. Stworzony dla Twojego komfortu. 
Zabezpieczany na klucz, aby chronić 
przedmioty wewnątrz pojazdu.  
Kolor: szary  
Umożliwia dostosowanie pojemności 
ładunkowej od 300 do 500 litrów
77 11 578 086

03 Bagażnik na narty 
Bez względu na obraną trasę i sprzęt 
możesz bezpiecznie przewozić deski 
i narty na dachu Twojego samochodu. 
Łatwy w montażu, załadunku i rozładunku 
w każdych warunkach.
77 11 940 000  (4 par nart / 2 snowboardy)
77 11 940 001 (6 pary nart / 4 snowboardy)

Haki holownicze Transport
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Spokój 
ducha
Podróżuj spokojnie. Odporne, 
wygodne w użyciu, specjalnie 
zaprojektowane przez Renault 
akcesoria dla Twojego nowego 
Renault SCENIC gwarantują Ci  
spokój w każdych okolicznościach.

05
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02 Nextbase Dashcam 312GW - Wbudowane Wi-Fi, rejestrowanie 
GPS oraz aplikacja na smartfony.
Niezbędna dla Twojego bezpieczeństwa i spokoju na drodze.  Wbudowany system nagrywający 
(automatyczny i autonomiczny) przechowuje historię przejazdów w czasie i przestrzeni. Co w razie zdarzeń 
drogowych pozwala na obiektywny ogląd sytuacji oraz znalezienie korzystnego rozwiązania konfliktu. 
Zestaw zawiera ekran 2,5”, kamerę Full HD i lokalizator GPS tracker.
77 11 785 404 

03 Alarm - perymetryczny, wolumetryczny, z czujnikiem przechyłu
Ułatw sobie życie i zachowaj kontrolę nad pojazdem we wszystkich okolicznościach!
Alarm, zamykanie, geolokalizacja, ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości,
blokada silnika, informacje o jeździe — tu znajdziesz wszystko!
82 01 646 303 (alarm)

01 Fotelik dziecięcy  
TRIFIX i-Size
Niezbędna ochrona i optymalne bezpieczeństwo dzieci w wieku od 
9 miesięcy do 4 lat towarzyszących Ci w samochodzie. Bardzo wygodny 
dzięki regulowanym pozycjom nachylenia w 3 położeniach, w tym do 
snu. Mocowanie Isofix zapewnia łatwy i szybki montaż oraz maksimum 
bezpieczeństwa Twoich dzieci
77 11 940 744

Wspomaganie  
jazdy

Bezpieczeństwo  
dziecka

Łańcuchy śniegowe

Zabezpieczenia antywłamaniowe 
i monitoring

01 System wspomagania parkowania 
Niezbędne do pewnego, spokojnego manewrowania. 
Dzięki doskonale zintegrowanym czujnikom system 
wykrywa przeszkody z przodu lub z tyłu pojazdu. Kierowca 
otrzymuje ostrzeżenie dźwiękowe, które można wyłączyć. 
Produkt dostępny do przedniej i tylnej części samochodu.
82 01 537 464 (przód) 
82 01 537 455 (tył)

02 Łańcuchy śniegowe 
Premium Grip
Zimą zabierz łańcuchy, aby łatwo pokonać 
ośnieżone trasy!  Łańcuchy zapewniają 
maksimum bezpieczeństwa oraz optymalną 
przyczepność w najtrudniejszych zimowych 
warunkach (śnieg i gołoledź). Szybkie 
i łatwe w montażu dzięki intuicyjnemu, 
zautomatyzowanemu montażowi oraz 
kompaktowym wymiarom. Pozwalają 
znacząco zwiększyć komfort jazdy!
Zestaw 2 łańcuchów.
77 11 780 260 (R20)

01
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03 Łańcuchy śniegowe 
Standard
Zapewniają maksimum 
bezpieczeństwa i optymalną 
przyczepność w najtrudniejszych 
zimowych warunkach (śnieg i gołoledź).
Zestaw 2 łańcuchów
77 11 578 474 (R19)



Więcej pasjonujących informacji o akcesoriach
dedykowanych dla Twojego Renault SCENIC i GRAND SCENIC
znajdziesz na renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego 
ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy 
RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne  
(w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na 
rynku polskim. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym 
Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych.


