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Zatroszcz się 
o siebie!
Spraw, aby Twoje życie codzienne 
stało się łatwiejsze i spokojniejsze.

Akcesoria Renault, zaprojektowane 
specjalnie dla Twojego Renault, 
codziennie zabierają Cię  
w wyjątkową podróż. 
Nowocześniejsze, bezpieczniejsze  
i bardziej intuicyjne, ułatwiają życie
i pozwalają się nim cieszyć.

Przygotuj się na intensywne 
przeżycia
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Tętniący życiem 
design
Wyraź swoją osobowość dzięki
ekskluzywnym felgom Renault.
Dla wymagających – nadają 
odpowiedni wygląd i zapewniają 
bezpieczeństwo tym,
którzy nie uznają kompromisów.

01
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Felgi aluminiowe

01 02 04

01 Felga19’’ Alizarine 
Szara
Opona : 245/40 R 19 98 V
40 30 027 11R (felga) 
40 31 559 31R (kołpaczek)

02 Felga 18” Duetto  
Szara
Opona : 245/45 R 18 96 V
40 30 058 20R (felga) 
40 31 559 31R (kołpaczek)

04 Felga Felga 16” Séquence  
szary metalik
Opona:195/55R1687H
403001119R (felga)
40 31 559 31R (kołpaczek)

Wyraź swoją osobowość dzięki ekskluzywnym felgom Renault. 
Dla wymagających – nadają odpowiedni wygląd i zapewniają bezpieczeństwo tym,  
którzy nie uznają kompromisów.

020202
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Design
01 Spojler bagażnika

Podkreśla styl i sportowy charakter 
Twojego Renault Talisman.
Dodatek, który wyróżnia.
82 01 593 684 (Talisman)

02 Osłona na kartę  
hands-free Renault
Nadaj niepowtarzalny wygląd swojej karcie 
hands-free.
28 5C 729 20R (biały błyszczący) 
77 11 780 545 (szary platynowy) 
77 11 780 549 (czarny étoilé)
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01 Podświetlane nakładki progowe
Stanowią stylową ochronę dolnej części drzwi Twojego   
Renault Talisman. Czasowe białe podświetlenie   
włącza się po otwarciu drzwi i podkreśla nowoczesny  
design.
Zestaw 4 nakładek przednich i tylnych.
82 01 593 685

02 Listwa ochronna na próg  
bagażnika
Zdobi i chroni próg bagażnika. Z polerowanej stali 
nierdzewnej z wypełnieniem, nadaje designerski
wygląd tyłowi Twojego Renault Talisman Grandtour.
82 01 626 490 (Talisman) 
82 01 626 493 (Talisman Grandtour) 
82 01 626 494  (Talisman Grandtour – wersje 

wyposażone w składany hak hol.)

02
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Design wewnętrzny



1110

Ochrona 
na co dzień
Zapewnij sobie wyjątkowo trwałą 
ochronę na miarę swoich potrzeb. 
Elementy wyposażenia Renault są 
równie estetyczne co funkcjonalne 
i idealnie dopasowane do Twojego 
Renault Talisman.
Prowadzenie samochodu jeszcze 
nigdy nie było tak wygodne i spokojne.

02
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01 Osłony przeciwsłoneczne
Przyciemniane osłony zapewniają optymalną ochronę przed 
promieniowaniem słonecznym. Łatwe w montażu i demontażu. 
Dostępne dla wszystkich szyb bocznych z tyłu i szyby tylnej.
82 01 628 881 (kompletny zestaw - Talisman) 
82 01 628 890 (kompletny zestaw - Talisman Grandtour)

Akcesoria do szyb

01 0201

03 Wieszak montowany 
 na zagłówku
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

Wyposażenie wnętrza

02 Owiewki przednie
Umożliwiają komfortową jazdę  
z uchylonymi szybami. Odporne na 
mycie mechaniczne i niekorzystną 
pogodę. Dopasowane do Twojego 
Renault Talisman.
82 01 622 921 (zestaw 2 sztuki)

01 Zestaw dla palących 
Niezbędny do zachowania Twojego 
samochodu w czystości. Zestaw składa się 
 z popielniczki i zapalniczki.
82 01 375 535

03

02
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03 Kratka oddzielająca 
przestrzeń bagażową 
Niezbędna m.in. przy transporcie 
zwierząt, oryginalne oddzielenie 
bagażnika od kabiny zapewnia komfort 
wszystkim pasażerom.
82 01 612 812 (Talisman Grandtour)

04 Składany wkład do 
bagażnika EasyFlex
Niezbędny do ochrony bagażnika 
Renault, z łatwością rozwija się i zwija. 
Idealnie wpasowuje się w przestrzeń za 
tylnymi siedzeniami, pokrywając całą 
powierzchnię bagażnika. Bardzo wygodny 
– zarówno na co dzień, jak i podczas 
dłuższych wyjazdów.
82 01 643 594 (Talisman Grandtour)

0403

04

01 Wkład do bagażnika
Idealny do łatwego transportu nawet brudzących 
przedmiotów. Skutecznie zabezpiecza oryginalną 
wykładzinę i doskonale dopasowuje się do kształtu 
bagażnika Twojego Renault. Praktyczny, łatwy 
w montażu i czyszczeniu dzięki półsztywnemu 
materiałowi z którego jest wykonany. 
82 01 622 902 (Talisman) 
82 01 626 485 (Talisman Grandtour)

02 Siatka porządkująca 
 montowana poziomo
Dostosowana do rozmiarów samochodu, zapewnia 
idealne ułożenie przedmiotów w bagażniku w czasie 
transportu.
77 11 422 533 (pozioma) 
77 11 227 502 (pionowa – Talisman Grandtour)

02 02

01

Wyposażenie 
do bagażnika
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03

02

01

02 Dywaniki tekstylne – 
Premium
Szyte na miarę, zapewniają całkowitą 
ochronę podłogi w samochodzie. Łatwe 
w utrzymaniu i zdejmowane, dzięki dwóm 
specjalnym zaciskom bezpieczeństwa łatwe 
w mocowaniu. Zestaw zawiera 4 dywaniki na 
przód i tył.
82 01 599 663

01 Wykładzina do bagażnika 
– dwustronna
Szyta na miarę z dobrej jakościowo 
wykładziny, praktyczna, a zarazem łatwa 
w utrzymaniu. Dwustronna, tekstylno-
gumowa, dostosowuje się do wszystkich 
przewożonych przedmiotów i trwale 
zabezpiecza bagażnik Twojego Renault 
Talisman.
82 01 626 486 (Talisman) 
82 01 626 489 (Talisman Grandtour)

Dywaniki

03 Dywaniki gumowe
Szyte na miarę, nieprzemakalne, 
zapewniają całkowitą ochronę podłogi 
w samochodzie. Łatwe w utrzymaniu 
i zdejmowane, dzięki dwóm specjalnym 
zaciskom bezpieczeństwa są bardzo 
łatwe w mocowaniu. Zestaw zawiera 5 
dywaników na przód i tył.
82 01 618 021



Wykładzina do bagażnika
Dwustronna (tekstylno-gumowa) 
82 01 626 486 (Talisman)
82 01 626 489 (Talisman Grandtour) 1918

Przewieź 
więcej i lepiej
Ciesz się do woli swoimi pasjami! 
Akcesoria Renault, coraz szybsze 
w montażu i łatwiejsze w obsłudze
spełniają najwyższe wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa. Są równie proste, co
genialne.

Dzięki Renault możesz zabrać wszystko,
co chcesz, wszędzie, gdzie chcesz
i podróżować swobodnie..

03



2120

04 Kufer dachowy
Podróżuj bez kompromisów! Praktyczny  
i wytrzymały, pozwala zwiększyć ładowność 
pojazdu. Aerodynamiczny i bardzo estetyczny 
design. Dostępny w różnych, dostosowanych  
do potrzeb rozmiarach.
Kolor: lśniąca czerń.
77 11 785 586 (480 l)

01 Aluminiowe poprzeczki 
dachowe QuickFix
Łatwe w montażu dzięki szybkiemu systemowi 
mocowań QuickFix. Umożliwiają przewożenie 
bagażnika na rowery, bagażnika na narty 
lub kufra dachowego w celu zwiększenia 
możliwości transportowych samochodu. 
Spełniają najwyższe wymogi norm 
bezpieczeństwa i wytrzymałości. Sprzedawane 
w zestawach po 2 szt. z zabezpieczeniem 
przeciwwłamaniowym. 
82 01 579 994  (montowane na dachu - 

Talisman)
82 01 579 996  (montowane na relingach –  

Talisman Grandtour)

02 Uchwyt na narty 
Bardzo prosty w użyciu, umożliwia bezpieczny 
transport wszystkich rodzajów nart i desek 
surfingowych na dachu Twojego Renault  
Talisman. Dostępny dla 4 i 6 par nart.
77 11 9400 00 (4 pary nart/ 2 deski 
snowboardowe)

03 Bagażnik na rowery 
Proride 80
Szybko mocowany na poprzeczkach  
dachowych, nie wymaga regulacji, umożliwia 
łatwe i bezpieczne przewożenie roweru.
77 11 577 325 (1 rower)

01 Składany hak holowniczy
Składany jednym ruchem, dostępny w kilka 
sekund, bez narzędzi i bez wysiłku. W pozycji 
złożonej jest niewidoczny pod zderzakiem, 
wpisując się w design Twojego Renault 
Talisman. Oryginalny hak Renault gwarantuje 
pełną kompatybilność z samochodem 
i pozwala uniknąć wszelkich zniekształceń. 
Połączony z systemem stabilizacji toru jazdy 
ESP, aby zapewnić maksimum stabilizacji 
i bezpieczeństwa podczas holowania.
82 01 535 051

02 Jednoczęściowy  
hak holowniczy
Odpowiedni do każdego sprzętu: bagażnik 
na rowery, przyczepa, łódź, przyczepa 
kempingowa, sprzęt profesjonalny itd. 
Oryginalny hak Renault  gwarantuje pełną 
kompatybilność z samochodem i pozwala 
uniknąć wszelkich zniekształceń. Połączony 
z systemem stabilizacji toru jazdy ESP, 
aby zapewnić maksimum stabilizacji 
i bezpieczeństwa podczas holowania. Do 
demontażu za pomocą narzędzi.
82 01 535 042 (Belka poprzeczna) 
82 01 535 045 (Zestaw śrub) 
82 01 609 222 (Wiązka 13 biegunowa)

Haki holownicze  

03 Bagażnik na rowery Coach 
Umożliwia bezpieczne i łatwe przewożenie 
rowerów dla całej rodziny bez konieczności 
dokonywania regulacji. Składany i odchylany 
dla ułatwienia dostępu do bagażnika.
77 11 780 885   (13 bieg. wiązka)

03

Bagażniki

01

02 03

04

03

02

01

01



Przenośny uchwyt na smartfona
mocowany na wentylacji 
77 11 784 774

Uchwyt na tablet (7-10”)
7711574991 2322

Poznaj świat 
Multimediów
Doświadcz większych emocji za 
kierownicą dzięki efektywnym 
rozwiązaniom multimedialnym.  
Niech każda podróż stanie
się intensywnym przeżyciem.

04
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01 Uchwyt na smartfona
Niezbędny, aby móc w pełni bezpiecznie korzystać  
ze smartfona w czasie jazdy. Zdejmowany, aby 
łatwo  
go przenosić z jednego samochodu do drugiego.
77 11 784 774 (na magnes)

02 Uchwyt na tablet
Łatwo mocowany na zagłówku, umożliwia 
pasażerom siedzącym z tyłu wygodne oglądanie 
filmu na tablecie dotykowym. Kompatybilny  
ze wszystkimi typami tabletów o ekranach  
od 7 do 10 cali.
77 11 574 991

03 Zestaw głośników Focal 
 Music Premium 8.1
Wbudowane głośniki o wysokiej 
wierności odtwarzania HIFI Premium! 
Zestaw zawierający 8 głośników i głośnik 
niskotonowy o mocy 400 W to numer 1 wśród 
wbudowanych systemów dźwiękowych. 
Mocny, jasny i subtelny dźwięk będzie 
towarzyszył Ci w podróży dając  
maksymalną przyjemność ze słuchania!
(2 tweetery, 2 z przodu, 4 z tyłu, 1 subwoofer)
77 11 579 699

Telefon Wideo Audio

0201

03



Spokój 
umysłu
Podróżuj spokojnie.
Akcesoria zaprojektowane  
przez Renault specjalnie dla
Twojego Renault są  
wytrzymałe, praktyczne  
w obsłudze i zapewniają spokój  
w każdych okolicznościach.

05

Nextbase Dashcam 112
77 11 785 403 

Alarm
Perymetryczny i wolumetryczny z czujnikiem przechyłu
82 01 619 465

2726
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04 System wspomagania 
 parkowania – przód
Niezbędny, aby spokojnie wykonywać 
manewry. Jego 4 idealnie zintegrowane 
czujniki wykrywają przeszkody znajdujące się 
przed samochodem i ostrzegają Cię za pomocą 
sygnału dźwiękowego. 
82 01 537 464

05 FFotelik dziecięcy TRIFIX i-Size
Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę dzieci w wieku od 9 
miesięcy do 4 lat. Mocowanie Isofix. Bardzo wygodny dzięki 
regulowanym pozycjom nachylenia, w tym do snu.
77 11 940 744

Wspomaganie 
Parkowania

Foteliki  
dziecięce

Łańcuchy śniegowe
01

04 0506

02

03 Alarm
Zaprojektowany, aby zapewnić więcej spokoju 
i bezpieczeństwa, skutecznie zmniejsza 
ryzyko kradzieży samochodu i przedmiotów 
znajdujących się w kabinie. Dzięki modułowi 
zabezpieczającemu przez podniesieniem oraz 
ochronie perymetrycznej i wolumetrycznej 
wykrywa każdą próbę otwarcia, włamania 
i ruchu w przestrzeni ładunkowej.
82 01 619 465

Zabezpieczenia antywłamaniowe  
i monitoring

02 Nextbase Dashcam 112
Dash Cam, z ulepszonym nagrywaniem HD 
720p na 5-warstwowym szklanym obiektywie 
i kącie widzenia 120 °, co czyni go idealnym 
dla młodszych lub początkujących kierowców. 
Z bezpłatną pamięcią masową wideo w 
chmurze w witrynie mynextbase.com.
77 11 785 403

03

01 Karta Renault hands-free
Wygląda identycznie jak oryginalna karta 
hands-free i umożliwia posiadanie jednej 
dodatkowej karty. Zawsze może się 
przydać! Dostępna w różnych kolorach: 
biały błyszczący, czarny błyszczący, czarny 
gwieździsty i szary platynowy.
28 59 771 47R & 28 5C 729 20R 
(osłona: biała błyszcząca)

06 Łańcuchy śniegowe – Premium Grip
Zapewniają maksimum bezpieczeństwa i przyczepności
w najtrudniejszych zimowych warunkach (śnieg i gołoledź). 
Wodoodporne i łatwe do zainstalowania dzięki intuicyjnemu
montażowi automatycznemu, mają ograniczone rozmiary.
Pozwalają znacząco zwiększyć komfort jazdy!
Dostępne dla różnych rozmiarów opon.
77 11 780 257 
77 11 780 258 
77 11 780 256



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.

Więcej pasjonujących informacji o akcesoriach
dedykowanych dla Twojego Renault TALISMAN i TALISMAN GRANDTOUR
znajdziesz na renault.pl


