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100 % electric

RENAULT
MEGANE E-TECH

dodatna oprema



opremite svoje vozilo s 
stilskimi dodatki

Izbira dodatne opreme je bistven korak k temu, da bo vaš 

novi Renault Megane E-Tech 100 % Electric še bolj udoben in 

prilagojen. In se bo ujemal z vašim slogom.
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1. ohišja zunanjih ogledal v polsijajni sivi barvi
(96 3H 134 96R)

2. bleščeče črna antena v obliki plavuti (shark)
(28 21 632 35R)

3. strešne nalepke za prilagoditev po meri: izvedenka z 
anteno v obliki plavutu (shark)
(73 86 570 30R)

izvedenka s klasično anteno
(73 86 537 67R)

zunanjost

po meri prilagojen 
dizajn

Ne bojte se pokazati svojega značaja. Z novimi nalepkami, ki nosijo vzorec z 

logotipom znamke Renault, lahko prilagodite videz strehe. Izberete lahko tudi 

ohišja zunanjih ogledal v polsijajni sivi barvi, ki poudarijo edinstveni dizajn vozila. 

Dodajte še bleščeče črno anteno v obliki plavuti morskega psa, ki se popolnoma 

prilega vozilu in kateremu doda športni pridih (glede na izvedenko).
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1. platišča Soren – 50,8 cm (20")
(40 30 066 32R)

2. platišča Enos – 50,8 cm (20")
(40 30 085 08R)

3. platišča Oston – 45,7 cm (18")
(40 30 020 15R)

4. pokrovček pesta z novim logotipom znamke 
Renault in kolesni vijaki
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

dizajn – platišča

športna platišča
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Poudarite športni značaj svojega vozila Renault Megane E-Tech 100 % 

Electric s platišči in pnevmatikami večjih dimenzij, ki bodo poskrbeli za pravo 

prepoznavnost. Na voljo so dve velikosti in tri oblike platišč: platišča Oston velikosti 

45,7 cm (18"), platišča Soren velikosti 50,8 cm (20") in platišča Enos, prav tako 

velikosti 50,8 cm (20"). Potrebujete snežne verige? Odločite se za platišča velikosti 

45,7 cm (18"). Zimske pnevmatike ali celoletne pnevmatike? Privoščite si platišča 

velikosti 50,8 cm (20") in jih zavarujte s črnimi kolesnimi vijaki.
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1. osvetljene obloge vratnih pragov
(882 01 731 140) 

2. prestižne tekstilne preproge z zlatimi zaključki
(82 01 740 264)

3. prestižne tekstilne preproge s srebrnosivimi zaključki
(820 174 02 62)

4. prestižna preproga za prtljažnik
(82 01 740 267)

notranjost

slog v vsaki 
podrobnosti

Odprite vrata in spoznajte eleganco znamke Renault. Obloge vratnih pragov s 

prefinjenim jeklenim zaključkom in časovno omejeno belo osvetlitvijo poleg svoje 

uporabnosti zagotavljajo tudi zaščito. Izberite po meri izdelane prestižne tekstilne 

preproge z okrasnimi zlatimi ali srebrnimi šivi.

Izpopolnite videz prtljažnega prostora z visokokakovostno podlogo za zaščito 

pred umazanijo in obrabo.





dodatna oprema za 
mirna in varna potovanja

Z našim izborom dodatne opreme za udobje, prevoz in zaščito 

naj bo vsako potovanje, bodisi vsakodnevno ali samo izletniško, 

tako vznemirljivo kot mirno. Moč vozila Renault Megane E-Tech 

100 % Electric se odraža tudi v njegovih vlečnih in prevoznih 

zmogljivostih.
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1. držalo polnilnega kabla
(82 01 738 553)

2. kabel za polnjenje v načinu 2 prek hišne električne 
vtičnice, kabel za polnjenje v načinu 2 prek polnilnika 
GreenUp, kabel za polnjenje preko električne 
polnilnice
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)

3. spenjalni trak kabla in torba za shranjevanje kabla
(77 11 943 110) (77 11 943 111)

4. slepo dno za shranjevanje kabla
(84 9P 312 79R)

polnjenje

kabli in shranjevanje
Ko je vse električno, je vse preprosto. Standardno se petmetrski kabel za polnjenje v 

načinu 3 uporablja na domačih polnilnih priključkih Wallbox. Za dodatne možnosti je 

ta kabel na voljo v sklopu dodatne opreme tudi v različici z dolžino 6,5 m. Dodajte kabel 

za polnjenje s polnilnikom GreenUp za občasno uporabo z izboljšano domačo vtičnico 

in/ali kabel za občasno uporabo s standardno domačo vtičnico. Za še večje udobje pa 

si zagotovite posebno torbo za shranjevanje kabla, držalo kabla ali trak za spenjanje 

kabla. Na voljo pa je tudi slepo dno z odlagalnim mestom za kabel za popolnoma 

urejen prtljažnik!
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1. nosilecza tri kolesa Coach
(77 11 780 885)

2. komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke
(75 61 279 13R, 51 19 965 00R, 24 1D 829 78R)

3. komplet podaljšane vlečne kljuke
(75 61 226 37R, 51 19 908 43R, 24 1D 829 78R)

prevoz – vleka

več možnosti za vleko



Svojo strast lahko v celoti izživite s popolnim izborom vlečnih kljuk: izberite podaljšano 

vlečno kljuko ali prostoročno snemljivo vlečno kljuko. Megane E-Tech 100 % Electric 

ponuja izjemno vlečno zmogljivost: do 900 kg pri modelu z 220 KM (500 kg pri modelu s 

130 KM), kar pomeni, da lahko vleče vodni skuter ali manjši čoln. Nosilnost vlečnih kljuk 

Renault do 75 kg pomeni, da lahko na nosilcu prevažate več koles.
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1. strešni nosilci Quickfix in 480-litrski trdostenski strešni 
kovček z novim logotipom Renault
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)

2. strešni nosilci Quickfix in nosilec za kolesa Expert
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)

3. strešni nosilci Quickfix in nosilec Snowpack za šest 
parov smuči
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)

prevoz na strehi

povečajte nakladalno 
zmogljivost



Strešni nosilci Quickfix so idealni za povečanje nakladalne zmogljivosti vašega vozila, 

saj lahko nosijo do 75 kg. Na vozilo lahko pritrdite nosilec za smuči, ki sprejme do šest 

parov smuči, ali nosilec za kolesa za preprosto in varno prevažanje opreme brez 

zmanjšanja vidljivosti. Zakaj omejiti število potovalnih torb?

Renaultovi trdostenski strešni kovčki prostornine od 380 do 630 litrov ponujajo 

dodaten, varen odlagalni prostor z možnostjo zaklepanja. Estetski videz se med 

uporabo ne poslabša.
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1. potovalni kavni avtomat Handpresso
(77 11 940 552)

2. prilagodljiv organizator sredinske konzole
(98 49 004 73R)

3. otroški sedež Kidfix XP, skupina 2–3
77 11 940 745

4. obešalnik in večfunkcijski sistem
(77 11 785 946)

5. zložljiva mizica na večfunkcijskem sistemu
(77 11 785 947)

udobje – priročna oprema

udobje v vozilu

Uživajte v vsakem trenutku v vozilu. Preprost in inovativen, prilagodljiv organizator 

sredinske konzole je opremljen s poljubno prestavljivimi zatiči, ki omogočajo 

ohranjanje osebnih stvari na dosegu roke: beležnica, dnevnik, telefon, denarnica 

itd. Odložite jakno na obešalnik na vzglavniku in potovanje se lahko začne! Si 

med odmorom zaželite kave? Pripravite jo s prenosnim avtomatom Handpresso, 

skodelico postavite na mizico večfunkcijskega sistema in uživajte v okušanju.
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1. slepo dno za shranjevanje kabla
(84 9P 312 79R)

2. ležeča odlagalna mreža za prtljažnik
(77 11 227 501)

3. pokončna odlagalna mreža za prtljažnik
(77 11 227 502)

4. prenosni sistem za urejanje prtljažnika
(82 01 585 488)

5. slepo dno za shranjevanje kabla
(84 9P 312 79R)

udobje – razporeditev

vse na svojem mestu

Ne glede na cestne zavoje bodo vaše stvari ostale na svojem mestu z uporabo 

pokončne ali ležeče odlagalne mreže oziroma domiselnega prenosnega sistema 

za urejanje prtljažnika. Slepo dno ima dve izjemni prednosti: dvigne dno prtljažnika, 

kar omogoča boljši dostop in boljšo ergonomijo z ohranitvijo prvotne uporabne 

prostornine. Z njegovimi predali pa shranjevanje vseh vaših stvari še nikoli ni bilo 

tako preprosto.

2 3

4 5



1. gumijaste preproge
(82 01 738 743)

2. udobne tekstilne preproge
(82 01 740 259)

3. prilagodljiva zaščita prtljažnika Easyflex
(82 01 740 236)

izdelano po meri

zaščitite notranjost
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Padavine, umazani predmeti, mokra oprema ali čevlji ... Zaščitite notranjost vozila 

pred vplivi z izborom talnih oblog, ki so oblikovane po meri in se hitro in varno 

namestijo s sponkami. Od zelo obstojnih tkanih preprog do vodoodpornih gumijastih 

preprog s povišanimi robovi, vse zagotavljajo preprosto vzdrževanje. Prilagodljiva 

zaščita prtljažnika Easyflex je vodoodporna in protizdrsna. Lahko jo zložite in 

razgrnete, tako da poljubno prekriva površino prtljažnika glede na potrebe.
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1. alarmni sistem
(25 69 156 80R)

2. snežne verige premium grip
(77 11 780 259)

3. standardne snežne verige – 9 mm
(77 11 578 472)

varnost

vaša varnost je 
najpomembnejša

1
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Namestite alarmni sistem, ki zazna poskuse odpiranja ali vdora in premikanje. 

Vključuje tudi modul za opozarjanje v primeru poskusov dviganja vozila. Ali je čez 

noč snežilo? Na kolesa velikosti 45,7 cm (18") lahko namestite snežne verige: zakaj si 

ne bi privoščili vrhunskih snežnih verig, ki bodo zagotavljale boljši oprijem tako na 

snegu kot na ledu in ki jih namestite povsem preprosto zaradi njihovega intuitivnega 

samodejnega montažnega sistema.



Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Dizajn
Zunanjost
28 21 632 35R Bleščeče črna antena v obliki plavuti (shark) • • • •
96 3H 134 96R Ohišja zunanjih ogledal v polsijajni sivi barvi • • • •
73 86 570 30R Strešne nalepke, združljive z anteno v obliki plavuti -(1) -(1) • •
73 86 537 67R Strešne nalepke, združljive s palično anteno • • -(2) -(2)

Notranjost
82 01 731 140 Osvetljene obloge vratnih pragov Renault • • • •
82 01 733 101 Obloge vratnih pragov Renault iz nerjavnega jekla • • • •

Platišča
40 30 061 47R Platišča Elsinki iz lahke litine – 45,7 cm (18”) • -(3) -(3) -(3)

40 30 020 15R Platišča Oston iz lahke litine – 45,7 cm (18”) -(4) • • •
40 30 066 32R Platišča Soren iz lahke litine – 50,8 cm (20”) -(5) -(5) • •
40 30 085 08R Platišča Enos iz lahke litine – 50,8 cm (20”) -(5) -(5) • •
40 31 535 00R Črni pokrovčki kolesnih pest iz brušenega aluminija in novim logotipom znamke Renault • • • •
82 01 724 186 Črna varovala proti kraji za platišča iz lahke litine • • • •
40 31 542 76R Dvobarvni kolesni pokrovi Terdam – 45,7 cm (18”) o(6) o(6) o(6) o(6)

Udobje in zaščita
Preproge
82 01 740 264 Prestižne tekstilne preproge z zlatimi zaključki • • • •
82 01 740 262 Prestižne tekstilne preproge • • • •
82 01 740 259 Tekstilne preproge Comfort • • • •
82 01 740 261 Tekstilne preproge za velike poslovne kupce • • • •
82 01 738 743 Gumijaste preproge • • • •

seznam kataloških številk



Priročna notranja oprema
98 49 004 73R Prilagodljiv organizator sredinske konzole • • • •
77 11 940 552 Potovalni kavni avtomat Handpresso • • • •
77 11 785 946 Obešalnik in večfunkcijski sistem • • • •
77 11 785 947 Zložljiva mizica za večfunkcijski sistem • • • •
82 01 705 509 Obešalnik na vzglavniku – Renault • • • •
77 11 431 405 Hladilna torba • • • •

Dodatki za prtljažnik
77 11 940 885 Predal za shranjevanje v prtljažniku z razdelki • • • •
77 11 227 501 Ležeča odlagalna mreža za prtljažnik • • • •
77 11 227 502 Pokončna odlagalna mreža za prtljažnik • • • •
82 01 585 488 Prenosni sistem za urejanje prtljažnika Renault • • • •
84 9P 312 79R Slepo dno za shranjevanje kabla •(7) •(7) •(7) •(7)

82 01 740 236 Prilagodljiva zaščita prtljažnika Easyflex •(8) •(8) •(8) •(8)

82 01 740 267 Prestižne preproge za prtljažnik • • • •

Prevoz predmetov
Vleka

Komplet podaljšane vlečne kljuke - 13 polni priključek • • • •
756122637R Prečni nosilec podaljšane vlečne kljuke • • • •
511990843R Komplet za inštalacijo podaljšane vlečne kljuke • • • •
241D82978R Kabelski snop vlečne kljuke - 13 polni • • • •

Komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke - 13 polni priključek • • • •
756127913R Prečni nosilec prostoročno snemljive kljuke • • • •
511996500R Komplet za inštalacijo prostoročno snemljive kljuke • • • •
241D82978R Kabelski snop vlečne kljuke - 13 polni • • • •
77 11 226 912 Vmesnik za kable vlečne kljuke – 13/7-polni priključek • • • •

Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 



Prevoz na vlečni kljuki ali na strehi
77 11 780 884 Nosilec za dve kolesi Coach na vlečni kljuki – 13-polni priključek • • • •
77 11 780 885 Nosilec za tri kolesa Coach na vlečni kljuki – 13-polni priključek • • • •
77 11 946 559 Nosilec za tri kolesa Easyfold Coach na vlečni kljuki – 13-polni priključek • • • •
73 21 017 89R Strešni nosilci Quickfix • • • •
77 11 940 000 Nosilec za štiri pare smuči • • • •
77 11 940 001 Nosilec za šest parov smuči • • • •
77 11 780 147 Nosilec za eno kolo Expert z namestitvijo na streho • • • •
77 11 578 086 Prilagodljiv strešni kovček Urban Loader • • • •
77 11 948 971 Renault strešni kovček s prostornino 380 litrov • • • •
77 11 948 972 Renault strešni kovček s prostornino 480 litrov • • • •
77 11 948 973 Renault trdostenski strešni kovček s prostornino 630 litrov • • • •

Multimedijska oprema
Telefon
77 11 784 774 Magnetno držalo za pametni telefon – namestitev na zračnik • • • •

Sistem ozvočenja
77 11 785 758 Slušalke Bluetooth® Focal • • • •
77 11 785 361 Ušesne slušalke Bluetooth® • • • •

Video oprema
77 11 945 185 Notranja kamera za nadzor vožnje Nextbase 222 s pomnilniško kartico SD velikosti 32 GB • • • •
77 11 945 184 Notranja kamera za nadzor vožnje Nextbase 322 GW s pomnilniško kartico SD velikosti 32 GB • • • •

seznam kataloških številk
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Varnost
Oprema za izredne primere in signalizacijo
96 68 052 89R Pritrdilni komplet za gasilni aparat, 1 kg • • • •

Zaščita proti kraji in nadzor
25 69 156 80R Protivlomna in prostorska alarmna naprava z zaščito pred dviganjem • • • •
77 11 782 488 Mehansko varovalo proti kraji za OBD priključek • • • •

Varnost otrok
77 11 940 742 Otroški sedež Baby-Safe 2 i-Size, skupina 0+ • • • •
77 11 940 741 Podstavek za otroški sedež Baby-Safe i-Size • • • •
77 11 940 743 Otroški sedež Dualfix i-Size, skupina 1 • • • •
77 11 940 744 Otroški sedež Trifix 2 i-Size, skupina 1 • • • •
77 11 940 745 Otroški sedež Kidfix XP, skupina 2–3 • • • •

Snežne verige
77 11 780 259 Snežne verige Premium Grip • o(10) o(10) o(10)

77 11 578 472 Standardne snežne verige – 9 mm • o(10) o(10) o(10)

77 11 948 860 Snežne prevleke Griptex Plus • o(10) o(10) o(10)

Polnjenje
Polnjenje prek polnilnega priključka
77 11 943 517 Polnilni kabel T2 - T2 32 A za hišni priključek Wallbox T2 - T2 32A (6,5 m) •(11) •(11) •(11) •(11)

Polnjenje prek gospodinjske vtičnice
77 11 943 515 Polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico T2-E/F z enofaznim tokom 10 A •(12) •(12) •(12) •(12)

29 69 040 59R Polnilni kabel Flex Charger za gospodinjsko vtičnico T2-E/F z enofaznim tokom 16 A •(12) •(12) •(12) •(12)

Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 



Priročna oprema za polnjenje
82 01 738 553 Držalo polnilnega kabla • • • •
77 11 943 111 Večnamenska torba za shranjevanje • • • •
77 11 943 110 Trak za spenjanje kabla • • • •

•: združljiva oprema; o: odvisno od izvedenke; -: nezdružljiva oprema. (1) zahteva anteno v obliki plavuti. (2) ni združljivo z anteno v obliki plavuti. (3) ni združljivo z opremo za športni videz. (4) ni 

združljivo z opremo “TCO Look”. (5) ni združljivo s kolesi velikosti 45,7 cm (18”). (6) združljivo samo z jeklenimi platišči velikosti 45,7 cm (18”). (7) ni združljivo s prilagodljivo zaščito prtljažnika EasyFlex 

in odlagalnimi mrežami. (8) ni združljivo s slepim podom in odlagalnimi mrežami. (9) ni združljivo s slepim podom, odlagalnimi mrežami, preprogo za prtljažnik, prilagodljivo zaščito prtljažnika Easy-

Flex in kompletom štirih preprog za potniški prostor. (10) ni združljivo s kolesi velikosti 50,8 cm (20”). (11) ni združljivo z domačimi vtičnicami. (12) ni združljivo s polnilnimi priključki (Wallbox). * Evolution 

extended range.

seznam kataloških številk
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Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na 
osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar 
koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v 
najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) 
pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju 
lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. 
Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja 
družbe Renault prepovedano.
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konfigurirajte in naročite svoj Renault 
Megane E-Tech 100 % electric

Renault priporoča 


