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A escolha dos acessórios é uma etapa incontornável para tornar o seu 
Novo Renault Mégane E-Tech 100 % elétrico ainda mais confortável e 
personalizado. À sua imagem.

equipe o seu veículo 
com estilo, com os 
nossos acessórios







design 
personalizado  

Mostre o seu carácter! Assuma-o com os autocolantes com motivos 
inspirados no logótipo Renault novoR para personalizar o seu tejadilho. 
Escolha também as capas de retrovisor em Cinzento Acetinado para 
realçar o design exclusivo do seu veículo. 
Adicione uma antena shark em Preto Estrela, um acessório 
perfeitamente integrado para reforçar o carácter desportivo das suas 
linhas (consoante a versão).

1. capas de retrovisor cinzento acetinado 
(96 3H 134 96R) 

2. antena shark preto estrela 
(28 21 632 35R)  

3. autocolantes de personalização de 
tejadilho - versão com antena shark 
(73 86 570 30R) 
existe também para as versões com 
antena clássica   
(73 86 537 67R)
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design - exterior



jantes 
desportivas

1. jante de 20” Soren 
(40 30 066 32R)  

2. jante de 20” Enos 
(40 30 085 08R) 

3. jante de 18” Oston 
(40 30 020 15R) 

4. centro de jante Renault novoR e 
porcas de segurança de roda  
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

design – jantes
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Realce o lado desportivo do seu Renault Mégane E-Tech 100 % elétrico 
graças às jantes e às grandes rodas que o tornam poderoso. Dois 
tamanhos e três modelos de rodas à escolha: 18” Oston, 20” Soren,  
20” Enos. Precisa de correntes de neve? Opte pelas rodas de 18”.  
Pneus de inverno ou para todos os climas? Ofereça a si próprio o 
máximo prazer com as rodas de 20” e toda a segurança com as  
porcas de segurança de roda em preto. 
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estilo em 
cada detalhe

Abra a porta para viver a elegância made in Renault. 
Com acabamento em aço e iluminação branca temporizada, as 
soleiras de porta são tão úteis como protetoras. Escolha os tapetes 
de habitáculo têxtil concebidos por medida, em alcatifa e com 
acabamento premium e, à escolha, pesponto dourado ou cinzento 
prateado, e complete o estilo da sua bagageira com um tapete de 
qualidade superior que a protege da sujidade e do desgaste.

1. soleiras de porta com iluminação  
(882 01 731 140) 

2. tapetes de habitáculo têxtil premium - 
pesponto dourado  
(82 01 740 264)  

3. tapetes de habitáculo têxtil premium - 
pesponto cinzento prateado  
(820 174 02 62)

4. tapete de bagageira premium  
(82 01 740 267)
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design – interior





Faça de cada uma das suas deslocações, quotidianas ou fora dos 
trilhos conhecidos, uma experiência tão eletrizante como silenciosa 
graças à nossa seleção de acessórios de conforto, de transporte  
ou de proteção. Potente, o seu Renault Mégane E-Tech 100 % elétrico 
prova-o também com as suas capacidades de reboque  
e de transporte.

acessórios para viajar 
serenamente
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cabos e 
arrumações 

Tudo é simples quando tudo é elétrico. De série, o cabo de recarga 
modo 3 de 5 m utiliza-se nas tomadas de carga domésticas 
Wallbox (1 h de carga/50 km) e os postos de carregamento públicos 
(20 min/50 km). Para ainda mais possibilidades, este cabo existe na 
versão de 6,5 m em acessórios. Adicione o cabo ocasional Flexicharger 
utilizável numa tomada doméstica reforçada(2 h/50 km) e/ou o cabo 
ocasional doméstico adaptado às tomadas convencionais (3 h 20/50 km). 
E para facilitar ainda mais, adquira a bolsa de arrumação especial para 
os cabos, a pega porta-cabos ou o passa-cabos. E o fundo falso para 
arrumação da bagageira que garante este espaço sempre arrumado!

1. pega do cabo de carga 
(82 01 738 553) 

2. cabo modo 2 tomada doméstica,  
cabo modo 2 Flexicharger, cabo modo 3 
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)

3. passa-cabos e bolsa de arrumação 
(77 11 943 110) (77 11 943 111) 

4. fundo falso para arrumação da bagageira 
(84 9P 312 79R)
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recarga



múltiplos 
sistemas de 
reboque

1. porta-bicicletas sobre gancho de 
reboque Coach 2 bicicletas 
(77 11 780 884)

2. gancho de reboque desmontável sem 
ferramenta

3. gancho de reboque pescoço de cisne

1
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transporte – reboque



Escolha viver todas as suas paixões graças a uma gama completa 
de ganchos de reboque: pescoço de cisne ou gancho de reboque 
desmontável sem ferramenta. O Mégane E-Tech 100 % elétrico possui 
uma capacidade de reboque notável: reboque de até 900 kg para  
o modelo de 220 cv (500 kg para 130 cv) que permite rebocar  
um jet-ski ou um pequeno barco. Quanto à capacidade de reboque de 
atrelados Renault de 75 kg, permite-lhe levar consigo várias bicicletas 
no porta-bicicletas.
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aumente 
a sua 
capacidade 
de carga

1. barras de tejadilho quickfix e 
bagageira de tejadilho rígida de  
480 litros com o emblema novoR 
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)

2. barras de tejadilho quickfix  
e porta-bicicletas Expert 
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)

3. barras de tejadilho quickfix e  
porta-esquis Snowpack Thule 6 pares  
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)

2

1

transporte – suportes



Ideais para aumentar a capacidade de carga do seu veículo, as  
barras de tejadilho quickfix podem suportar até 75 kg. Pode utilizá-las  
para transportar um porta-esquis para 6 pares de esquis ou um  
porta-bicicletas para transportar os seus equipamentos de uma  
forma simples, segura e sem reduzir a sua visibilidade. Porquê limitar a 
quantidade de bagagem? As bagageiras de tejadilho rígidas Renault 
com uma capacidade de 380 litros a 630 litros oferecem um volume de 
carga adicional, seguro e fechado à chave. Sem fazer concessões no 
plano estético.
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conforto 
a bordo

Aprecie cada momento a bordo. Simples e inovador, o organizador 
de consola central é modulável graças aos pinos livremente 
posicionáveis para manter todos os seus objetos pessoais ao alcance 
da mão: caderno, agenda, telefone, carteira... Pendure o seu casaco 
no cabide instalado no apoio de cabeça e a viagem pode começar! 
Gostaria de beber um café durante o tempo de uma pausa?  
Prepare-o na máquina portátil Handpresso e pouse o copo na 
prateleira do apoio de cabeça com sistema multifunções para 
saborear plenamente o seu aroma.

1. máquina de café portátil Handpresso 
(77 11 940 552)

2. organizador modulável de consola central 
(98 49 004 73R) 

3. cadeira para criança Kidfix XP Grupo 2-3 
77 11 940 745

4. cabide para sistema multifunções 
(77 11 785 946)

5. prateleira no apoio de cabeça com sistema 
multifunções 
(77 11 785 947)

4 5
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conforto - vida a bordo
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tudo no seu 
lugar

Não se preocupe com as curvas. Os seus objetos pessoais mantêm-se 
no lugar graças à rede de arrumação de bagageira vertical ou 
horizontal, ou o inteligente organizador de bagageira amovível.  
E o fundo falso tem uma extraordinária dupla vantagem: eleva o piso 
da bagageira para oferecer uma melhor acessibilidade e ergonomia, 
utilizando o volume de arrumação de origem. E, graças aos seus 
compartimentos, manter tudo bem arrumado nunca foi simples.

1. fundo falso para arrumação da bagageira 
(84 9P 312 79R)

2. rede de arrumação de bagageira horizontal 
(77 11 227 501)

3. rede de arrumação de bagageira vertical  
(77 11 227 502)

4. organizador de porta-bagagens amovível 
(82 01 585 488)

5. fundo falso para arrumação da bagageira 
(84 9P 312 79R)

4 5

2 3

conforto - adaptações da 
bagageira



preserve 
o interior do 
seu veículo

1. tapetes de habitáculo em borracha 
(82 01 738 743)

2. tapetes de habitáculo têxtil confort 
(82 01 740 259)  

3. proteção de bagageira modulável 
easyflex  
(82 01 740 236)

proteção

2

1



Chuviscos, transporte de objetos sujos, equipamentos ou calçado 
molhado... Proteja o interior do seu veículo dos caprichos do tempo 
com uma gama de tapetes de habitáculo concebidos por medida 
para se fixarem rapidamente com molas de segurança: alcatifa 
em boucléultra resistente ou tapete impermeável com rebordos 
elevados em borracha, são  fáceis de limpar. A proteção de bagageira 
modulável easyflex, antiderrapante e impermeável, dobra-se e 
desdobra-se para cobrir todo o espaço de carga, qualquer que seja a 
sua configuração.
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a sua 
segurança 
acima de tudo

1. alarme
(25 69 156 80R)

2. correntes de neve premium grip
(77 11 780 259)

3. correntes de neve standard 9 mm
(77 11 578 472)

1

32

segurança



Instale um alarme que deteta as tentativas de abertura, de intrusão ou 
os movimento, com um módulo de alerta antielevação. Nevou durante 
a noite? As rodas de 18” podem ser equipadas com correntes. Ofereça a 
si próprio as correntes de neve premium grip fáceis de montar, graças a 
um procedimento intuitivo automatizado, e que oferecem uma ótima 
aderência sobre neve e gelo.



lista de referências
Evolução ER* Equilíbrio Techno Iconic 

Design

Exterior

28 21 632 35R antena shark preto estrela

96 3H 134 96R capas de retrovisor cinzento acetinado

73 86 570 30R strippings de personalização de tejadilho compatíveis com a 
antena shark -(1) -(1)

73 86 537 67R strippings de personalização de tejadilho compatíveis com a 
antena de chicote -(2) -(2)

Interior

82 01 731 140 soleiras de porta iluminadas Renault

82 01 733 101 soleiras de porta em inox Renault

Jantes

40 30 061 47R jante em liga leve de 18” Elsinki -(3) -(3) -(3)

40 30 020 15R jante em liga leve de 18” Oston -(4)

40 30 066 32R jante em liga leve de 20” Soren -(5) -(5)

40 30 085 08R jante em liga leve de 20” Enos -(5) -(5)

40 31 535 00R centro de jante Renault novoR preto e alumínio escovado

82 01 724 186 porcas de segurança pretas para jantes em liga leve 

40 31 542 76R embelezador de 18” bicolor Terdam o(6) o(6) o(6) o(6)

Conforto e proteção

Tapetes

82 01 740 264 tapetes de habitáculo têxtil premium dourado

82 01 740 262 tapetes de habitáculo têxtil premium

82 01 740 259 tapetes de habitáculo têxtil confort

82 01 740 261 tapetes de habitáculo têxtil confort para veículo comercial

82 01 738 743 tapetes de habitáculo de borracha

Vida a bordo

98 49 004 73R organizador modulável de consola central 

77 11 940 552 máquina de café portátil Handpresso

77 11 785 946 cabide com sistema multifunções

77 11 785 947 prateleira no apoio de cabeça com sistema multifunções

82 01 705 509 cabide para apoio de cabeça - Renault

77 11 431 405 geleira portátil



Evolução ER* Equilíbrio Techno Iconic 

Conforto e proteção (cont.)     

Arrumações na bagageira

77 11 940 885 caixa de arrumação de bagageira compartimentada

77 11 227 501 rede de arrumação de bagageira horizontal

77 11 227 502 rede de arrumação de bagageira vertical

82 01 585 488 organizador de bagageira amovível Renault

84 9P 312 79R duplo piso para arrumação de cabos  (7)  (7)  (7)  (7)

82 01 740 236 proteção de bagageira modulável easyflex  (8)  (8)  (8)  (8)

82 01 740 267 tapete de bagageira premium

Especial Pro

74 9L 095 76R kit de transformação em veículo comercial  (9)  (9)  (9)  (9)

79 2B 931 49R grelha de separação para veículo comercial  (9)  (9)  (9)  (9)

84 9P 978 68R tapa-bagagens para veículo comercial  (9)  (9)  (9)  (9)

Transporte

Gancho de reboque

77 11 948 077 pack gancho de reboque pescoço de cisne - 13 pinos

77 11 948 076 pack gancho de reboque desmontável sem ferramenta - 13 pinos

77 11 226 912 adaptador cablagem de reboque - 13/7 pinos

Sistema de transporte

77 11 780 884 porta-bicicletas Coach 2 bicicletas sobre gancho de reboque 
com 13 pinos

77 11 780 885 porta-bicicletas Coach 3 bicicletas sobre gancho de reboque 
com 13 pinos

77 11 946 559 porta-bicicletas retrátil Easyfold Coach 3 bicicletas sobre 
gancho de reboque com 13 pinos

73 21 017 89R barras de tejadilho quickfix

77 11 940 000 porta-esquis Thule 4 pares

77 11 940 001 porta-esquis Thule 6 pares

77 11 780 147 porta-bicicletas Expert sobre barras de tejadilho para 1 bicicleta

77 11 578 086 bagageira de tejadilho modulável Urban Loader

77 11 948 971 bagageira de tejadilho Renault 380 L

77 11 948 972 bagageira de tejadilho Renault 480 L

77 11 948 973 bagageira de tejadilho rígida Renault 630 L

 : compatível; o: consoante a versão; -: incompatível. (1) necessita de uma antena shark. (2) incompatível com antena shark. (3) incompatível com «look Sport». 
(4) incompatível com «look TCO». (5) incompatível com jogo de 18”. (6) compatível apenas com jantes de chapa de 18 polegadas. (7) incompatível com a proteção
easyflex e as redes de arrumação. Incompatível com o duplo piso e as redes de arrumação. (9) incompatível com o duplo piso, as redes de arrumação, o tapete de  
bagageira, proteção de bagageira modulável easyflex e os tapetes de habitáculo (jogo de 4 tapetes). *Evolução grande autonomia.







renault.com

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de 
veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer 
momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão 
transmitidas à rede de concessionários Renault, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem 
diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, 
por favor, dirija-se a um representante da marca Renault. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste 
documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. 
Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente 
publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

P u b l i c i s – c ré d i to s fotos :  – impresso na UE –  
maio 2022. 
Renault s.a.s. Sociedade por ações simplificada com o capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt 
cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tel. : 0806 00 20 20.

configure e encomende 
Renault Mégane E-Tech 100 % elétrico
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