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accesorii

MEGANE E-TECH



Alegerea accesoriilor este esențială pentru ca noul tău Renault Megane 
E-Tech 100% electric să fie mai confortabil, mai personalizat și să se 
potrivească stilului tău..

accesorizează-ți
automobilul cu stil







design 
personalizat

Nu trebuie să-ți fie teamă să te exprimi liber. Fi la înălțime cu noile 
autocolante inspirate de sigla Renault pentru a-ți personaliza plafonul. 
Mai poți alege și carcasele pentru oglinzile exterioare gri satinat 
pentru a evidenția designul unic al vehiculului tău. Adăugă și antena 
aripioară de rechin de culoare negru strălucitor, un accesoriu perfect 
integrat, care dă un aspect sportiv vehiculului (în funcție de versiune).

1. carcase oglinzi retrovizoare gri satinat 
(96 3H 134 96R) 

2. antenă aripioară de rechin negru strălucitor 
(28 21 632 35R) 

3. autocolant personalizat pentru plafon – 
pentru antenă aripioară de rechin 
(73 86 570 30R)

4. pentru versiunile cu antenă convențională  
(73 86 537 67R)
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design exterior



jante sport

1. jantă Soren 20 inch 
(40 30 066 32R) 

2. jantă Enos 20 inch 
(40 30 085 08R) 

3. jantă Oston 18 inch 
(40 30 020 15R) 

4. căpăcel jantă cu noua siglă 
Renault și prezoane antifurt  
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

design - jante
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Accentuează aspectul sportiv al vehiculului Renault Megane E-Tech 
100% electric cu jante și anvelope mari, care vor oferi un aspect cu 
adevărat interesant. Poți alege între două dimensiuni și trei modele 
de   , Soren 20 inch și Enos 20 inch. Ai nevoie de lanțuri antiderapante? 
Optează pentru jantele de 18 inch. Ai nevoie de anvelope de iarnă sau 
anvelope all-season? Răsfață-te cu jantele de 20 inch și securizează-le 
cu prezoanele antifurt de culoare neagră. 
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stil în fiecare 
detaliu

Deschide ușa vehiculului pentru a te bucura de eleganța Renault. 
Având finisaje rafinate din oțel, prevăzute cu un sistem de iluminat de 
culoare albă cu temporizator, pragurile portierelor nu sunt doar utile, ci 
oferă și protecție. Alege covorașele din material textil personalizate și 
cu finisajele premium, cusături aurii  sau argintii. Conturează aspectul 
portbagajului cu un covoraș de înaltă calitate pentru a-l proteja 
împotriva murdăriei și uzurii.

1. praguri portiere iluminate și covorașe 
premium din material textil gold  
(882 01 731 140) (82 01 740 264)

2. covorașe premium din material textil, gold  
(82 01 740 264) 

3. covorașe premium din material textil, gri 
argintiu   
(820 174 02 62)

4. covoraș textil premium pentru portbagaj  
(82 01 740 267)
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design interior





Cu selecția noastră de accesorii care asigură confortul, accesorii de 
transport și de protecție, fiecare călătorie, fie că este o excursie scurtă 
sau o plimbare pe poteci nebătătorite, este pe cât de electrizantă, pe 
atât de liniștită. Puterea noului Renault Megane E-Tech 100% electric 
este demonstrată și de accesoriile de remorcare și de transport cu 
care poate fi echipat.

accesoriile perfecte 
pentru călătorii 
liniștite și în siguranță
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cabluri și 
spații de 
depozitare

Când totul este electric, toate sunt simple. Furnizat în dotarea 
standard, cablul de încărcare mod 3 se folosește la bornele de 
încărcare de uz casnic sau bornele de încărcare publice. Pentru 
confort îmbunătățit, acest cablu este disponibil și în versiunea de 
6,5 m ca accesoriu. Adăugați cablul de încărcare „flexi-charger” 
folosit ocazional cu priza de uz casnic ranforsată și/sau cablul de 
uz casnic ocazional, potrivit pentru prize de uz casnic standard. Iar 
pentru un confort sporit, poți alege să cumperi și mânerul de transport 
sau cureaua de prindere a cablului. Și ca portbagajul tău să fie perfect 
ordonat, îți recomandăm planșeul dublu cu spațiu pentru depozitare 
cabluri!

1. mâner de transport cablu de încărcare 
(82 01 738 553) 

2. cabluri de încărcare: 
mod 2 pentru priză de uz casnic standard  
(77 11 943 515) 
mod 2 „flexi-charger” pentru priză de uz 
casnic, standard sau ranforsată   
(29 69 097 51R) 
cablu mod 3 pentru bornele din infrastructura 
publică   
(77 11 943 517)

3. curea de prindere cablu 
(77 11 943 110) 

4. planșeu dublu cu spațiu pentru depozitare 
cabluri  
(84 9P 312 79R)
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încărcare



opțiuni 
multiple de 
remorcare

1. pachet atelaj de remorcare 
demontabil fără unelte și suport 
pentru biciclete Coach - trei biciclete 
(77 11 948 076) (77 11 780 885)

2. pachet atelaj de remorcare 
demontabil fără unelte  
(77 11 948 076) 

3. pachet atelaj de remorcare „gât de 
lebădă” 
(77 11 948 077) 

4. pachet atelaj de remorcare 
demontabil fără unelte 
(77 11 948 076)
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transport - remorcare



Trăiește-ți pasiunile la maxim mulțumită gamei complete de opțiuni 
de remorcare: atelaj de remorcare „gât de lebădă” sau atelaj de 
remorcare demontabil fără unelte. Megane E-Tech 100% electric are o 
capacitate de remorcare remarcabilă: până la 900 kg pentru modelul 
de 220 CP (500 kg pentru modelul de 130 CP), ceea ce înseamnă că 
poate remorca un jet-ski sau o ambarcațiune de mici dimensiuni. 
Capacitatea de transport de 75 kg a cârligelor de remorcare Renault 
înseamnă că poți transporta mai multe biciclete pe un atelaj.
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sporiți 
capacitatea 
de transport 

1. bare transversale de pavilion QuickFix 
și portbagaj rigid de 480 de litri  
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)

2. bare transversale de pavilion Quickfix 
și suport de biciclete Expert 
(73 21 017 89R) (77 11 780 147) 

3. bare de plafon Quickfix și suport de 
schiuri Thule Snowpack - șase perechi 
de schiuri  
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)
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transport - spațiu de 
depozitare pe pavilion



Ideale pentru sporirea capacității de transport a vehiculului tău, barele 
transversale de pavilion Quickfix pot susține și transporta până la 
75 kg. Le poți atașa un suport pentru schiuri, care poate susține până 
la șase perechi de schiuri, sau un suport pentru biciclete pentru ca 
tu să poți transporta echipamentul cu ușurință, în siguranță și fără 
să-ți reducă vizibilitatea. De ce să ai limită la bagaje? Portbagajul 
rigid de plafon Renault, cu o capacitate cuprinsă între 380 și 630 de 
litri, asigură un spațiu de depozitare suplimentar, sigur și care poate fi 
încuiat, fără a face, însă, compromisuri din punct de vedere estetic.
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confort la 
bord

Bucură-te de fiecare moment petrecut la bordul vehiculului. Simplu și 
inovator, organizatorul modular de pe consola centrală este prevăzut 
cu pini, care pot fi poziționați liber pentru ca tu să poți păstra lucrurile 
personale la îndemână: caiet, agendă, telefon, portofel etc. Așază 
jacheta pe umerașul de pe tetieră și călătoria poate începe! Ai poftă 
de o cafea în timpul unui popas? O poți pregăti cu aparatul mobil 
Handpresso: așază ceașca pe măsuța sistemului multifuncțional și 
bucură-te de arome.

1. aparat de cafea de călătorie Handpresso 
(77 11 940 552)

2. organizator modular pe consola centrală 
(98 49 004 73R) 

3. scaun pentru copii Kidfix XP (grupa 2-3) 
77 11 940 745

4. umeraș și sistem multifuncțional 
(77 11 785 946)

5. măsuță rabatabilă pentru sistemul 
multifuncțional 
(77 11 785 947)
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confort - experiența la bord
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toate lucrurile 
la locul lor

Indiferent cât de sinuos este drumul, lucrurile tale rămân la loc 
datorită plasei de depozitare verticale / orizontale sau organizatorului 
portabil pentru portbagaj. Planșeul dublu oferă două beneficii 
impresionante: ridică nivelul portbagajului, oferind un acces 
îmbunătățit, dar și o ergonomie îmbunătățită, păstrând volumul de 
depozitare inițial. Și datorită compartimentelor sale, depozitarea 
tuturor lucrurilor nu a fost niciodată mai ușoară.

1. planșeu dublu pentru depozitarea cablurilor 
(84 9P 312 79R)

2. plasă de depozitare orizontală pentru 
portbagaj 
(77 11 227 501) 

3. plasă de depozitare verticală pentru 
portbagaj  
(77 11 227 502)

4. organizator mobil pentru portbagaj 
(82 01 585 488)

5. planșeu dublu pentru depozitarea cablurilor 
(84 9P 312 79R)
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confort - organizarea portbagajului 



protejați 
interiorul

1. covorașe de cauciuc 
(82 01 738 743)

2. covorașe din material textil Comfort 
(82 01 740 259) 

3. protecție modulară Easyflex pentru 
portbagaj  
(82 01 740 236)

elemente încorporate
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Ploaie torențială, obiecte murdare, echipamente sau încălțăminte 
udă... Protejează interiorul vehiculului tău de intemperii cu o gamă 
variată de covorașe, realizate pentru a se potrivi rapid și în siguranță 
sistemului de fixare cu clame. De la covorașe din material textil de 
mare rezistență la covorașe impermeabile din cauciuc cu margini 
înalte, acestea sunt ușor de întreținut. Protecția modulară Easyflex 
pentru portbagaj este antiderapantă și impermeabilă. Poate fi pliată 
și desfășurată pentru a acoperi zona de depozitare indiferent de 
configurație.
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înainte 
de toate, 
siguranța ta

1. alarmă volumetrică perimetrală 
(25 69 156 80R)

2. lanțuri antiderapante Premium   
(77 11 780 259)

3.  lanțuri antiderapante standard - 9mm 
(77 11 578 472)

1

32

siguranță



Instalează sistemul de alarmă care detectează tentativele de 
deschidere sau de pătrundere, dar și mișcările, prevăzut cu un 
modul de avertizare anti-ridicare. A nins peste noapte? Lanțurile 
antiderapante pot fi montate pe jantele de 18 inch: de ce să nu te 
răsfeți folosind lanțurile antiderapante cu aderență Premium, care 
sunt ușor de montat datorită sistemului de montare automatizat 
intuitiv și care asigură o aderență îmbunătățită pe zăpadă și gheață.



listă referințe
Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Design

Exterior

28 21 632 35R Antenă aripioară de rechin negru strălucitor •• •• •• ••

96 3H 134 96R Carcase oglinzi retrovizoare gri satinat •• •• •• ••

73 86 570 30R Autocolante pentru plafon pentru antenă aripioară de rechin - (1) - (1) •• ••

73 86 537 67R Autocolante pentru plafon pentru versiunile cu antenă 
convențională •• •• - (2) - (2)

Interior

82 01 731 140 Praguri de uși iluminate Renault •• •• •• ••

82 01 733 101 Praguri de uși din inox Renault •• •• •• ••

Jante

40 30 061 47R Jantă aliaj 18" Elsinki - (3) •• - (3) - (3)

40 30 020 15R Jantă aliaj 18" Oston •• - (4) •• ••

40 30 066 32R Jantă aliaj 20" Soren - (5) - (5) •• ••

40 30 085 08R Jantă aliaj 20" Enos - (5) - (5) •• ••

40 31 535 00R Căpăcel roată Renault new R din aluminiu broșat •• •• •• ••

82 01 724 186 Prezoane antifurt negre pentru jante din aluminiu •• •• •• ••

40 31 542 76R Capac roata 18" TERDAM o (6) o (6) o (6) o (6)

Confort și protecție

Covorașe

82 01 740 264 Covorașe din material textil Premium Gold •• •• •• ••

82 01 740 262 Covorașe din material textil Premium gri •• •• •• ••

82 01 740 259 Covorașe din material textil Confort •• •• •• ••

82 01 740 261 Covorașe din material textil Confort pentru vehiculule 
comerciale •• •• •• ••

82 01 738 743 Covorașe de cauciuc •• •• •• ••

Experiența la bord

98 49 004 73R Organizator modular consola centrală •• •• •• ••

77 11 940 552 Cafetiera Handpresso •• •• •• ••

77 11 785 946 Umeraș cu fixare pe suport multifuncțional (suport inclus) •• •• •• ••

77 11 785 947 Măsuță rabatabilă spate (suport multifuncțional) •• •• •• ••

82 01 705 509 Umeraș cu fixare pe tetieră •• •• •• ••

77 11 431 405 Ladă frigorifică (12V 220V) •• •• •• ••



Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Confort și protecție (continuare)

Portbagaj

77 11 940 885 Organizator portbagaj •• •• •• ••

77 11 227 501 Plasă orizontală de depozitare portbagaj •• •• •• ••

77 11 227 502 Plasă verticală de depozitare portbagaj •• •• •• ••

82 01 585 488 Organizator mobil pentru portbagaj •• •• •• ••

84 9P 312 79R Planșeu dublu cu spațiu pentru depozitare cablu • • (7) • • (7) • • (7) • • (7)

82 01 740 236 Protecție modulară portbagaj Easyflex • • (8) • • (8) • • (8) • • (8)

82 01 740 267 Covorașe Premium portbagaj •• •• •• ••

Pentru profesioniști

74 9L 095 76R Pachet de conversie vehicul utilitar • • (9) • • (9) • • (9) • • (9)

79 2B 931 49R Grilă separatoare vehicul utilitar • • (9) • • (9) • • (9) • • (9)

84 9P 978 68R Copertină bagaje vehicul utilitar • • (9) • • (9) • • (9) • • (9)

Transport

Atelaje

77 11 948 077 Pachet atelaj gat de lebada_ 13 pini •• •• •• ••

77 11 948 076 Pachet de atelaj demontabil fară unelte_ 13 pini •• •• •• ••

77 11 226 912 Adaptor cablaj cu 13/7 pini pentru atelaj •• •• •• ••

Transport cu cârlig sau pe plafon

77 11 780 884 Support Coach 2 biciclete pe atelaj 13 pini •• •• •• ••

77 11 780 885 Suport Coach 3 biciclete pe atelaj 13 pini •• •• •• ••

77 11 946 559 Suport Easayfold 3 biciclete pe atelaj 13 pini •• •• •• ••

73 21 017 89R Bare pavilion transversale quickfix •• •• •• ••

77 11 940 000 Portschi Thule Snowpack - 4 perechi •• •• •• ••

77 11 940 001 Portschi Thule Snowpack - 6 perechi •• •• •• ••

77 11 780 147 Suport Expert pe bare transversale 1 bicicleta •• •• •• ••

77 11 578 086 Portbagaj de pavilion Urban Loader reglabil •• •• •• ••

77 11 948 971 Portbagaj de pavilion New R 380 L •• •• •• ••

77 11 948 972 Portbagaj de pavilion  New R 480 L •• •• •• ••

77 11 948 973 Portbagaj de pavilion  New R 630 L •• •• •• ••



listă referințe
Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Multimedia

Telefon

77 11 784 774 Suport magnetic pentru smartphone - montat pe aerator •• •• •• ••

Audio

77 11 785 758 Căști Bluetooth® Focal •• •• •• ••

Video

77 11 945 185 Nextbase 222 camera de bord cu 32 GB SD card •• •• •• ••

77 11 945 184 Nextbase 322GW camera de bord cu 32 GB SD card •• •• •• ••

Siguranță

Siguranță și protecție

96 68 052 89R Sistem prindere stingător de 1 kg •• •• •• ••

77 11 943 172 Extinctor 1kg cu manometru •• •• •• ••

77 11 780 759 Kit de siguranță auto 3 in 1 •• •• •• ••

Sisteme anti-furt și supraveghere

25 69 156 80R Alarmă volumetrică, perimetrală, cu funcție anti-ridicare •• •• •• ••

77 11 782 488 Dispozitiv mecanic antifurt pe priză OBD •• •• •• ••

Siguranță copii

77 11 940 742 Scaun pentru copii Baby-Safe 2 i-Size grupa 0+ •• •• •• ••

77 11 940 743 Scaun pentru copil Dualfix I-Size, grupa 1 •• •• •• ••

77 11 940 744 Scaun pentru copii Trifix 2 i-Size grupa 1 •• •• •• ••

77 11 940 745 Scaun pentru copii Kidfix XP grupa 2-3 •• •• •• ••

Lanțuri

77 11 780 259 Lanțuri Premium o (10) •• o (10) o (10)

77 11 578 472 Lanțuri standard o (10) •• o (10) o (10)

77 11 948 860 Huse de zăpadă o (10) •• o (10) o (10)



Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Încărcare

Încărcare la o borna de încărcare

77 11 943 517 Cablu de încărcare pentru borne de încărcare T2 - T2 32 A (6,5 m) • • (11) • • (11) • • (11) • • (11)

77 11 943 518 Cablu de încărcare pentru borne de încărcare T2 - T2 20 A (6,5 m) • • (11) • • (11) • • (11) • • (11)

Încărcare la o priză de uz casnic

77 11 943 515 Cablu de încărcare  pentru priză rezidențială standard 
monofazată T2-E/F de 10 A • • (12) • • (12) • • (12) • • (12)

29 69 097 51R Cablu de încărcare  „flexi-charger” monofazat pentru priză 
rezidențială standard sau ranforsată monofazată T2-E/F de 16A • • (12) • • (12) • • (12) • • (12)

Încărcare facilitată

82 01 738 553 Mâner de transport cablu de încărcare •• •• •• ••

77 11 943 110 Curea de prindere cablu •• •• •• ••

• • : compatibil; o: în funcție de versiune; -: incompatibil. 
(1) necesită o antenă în formă de aripioară de rechin. (2) incompatibil cu antena în formă de aripioară de rechin. (3) incompatibil cu „Sport look”. (4) incompatibil cu „TCO look”. 
(5) incompatibil cu jantele de 18 inch. (6) compatibil numai cu jante de oțel de 18 inch. (7) incompatibil cu protecția modulară Easyflex pentru portbagaj și plasele de depozitare. 
(8) incompatibil cu podeaua falsă și plasele de depozitare. (9) incompatibil cu podea falsă, plasele de depozitare, covorașele pentru portbagaj, protecția modulară Easyflex pentru 
portbagaj și setul de 4 covorașe. (10) incompatibil cu jantele de 20 de inch. (11) incompatibil cu prizele de uz rezidențial. (12) incompatibil cu  bornele de încărcare.*Gama extinsă Evolution.
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