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Pas på
dig selv!

Gør hverdagen mere enkel, nyd øjeblikket 
fuldt ud, og føl dig helt afslappet.
Renault-tilbehør designet specifikt til din 
Renault gør din daglige køretur helt unik.
Det er mere innovativt, sikkert og intuitivt 
og letter din hverdag.
Gør dig klar til et liv fyldt med intense  
øjeblikke. Stil dig kun tilfreds med det 
bedste!

RENAULT, PASSION FOR LIFE.
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01 Elegant
stil

Giv din bil et personligt, elegant og originalt personligt præg.  
Din bil kan udstråle din personlighed.
Gør din Renault unik – til din egen.
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Elegant stil

01 01

Eksteriør design
01 Kofangerbeskyttelse  
       bagagerum

Dækker og beskytter bilens lasteområde.
Poleret og præget rustfrit stål, tilfører 
designdetaljer til bilens bagende. 
Kan anvendes sammen med sammenfoldeligt 
anhængertræk.
82 01 440 136 / Pris: 1.279 kr

Til biler uden sammenfoldeligt anhængertræk.
82 01 440 135 / Pris: 1.279 kr
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Alufælge
01 20” Kubera

Slanke og elegante, så du kan sætte dit eget 
personlige præg på din bil.
Farve: diamond erbé grey.
82 01 420 512 / Pris: 13.100 kr (4 stk)

02 19” Quartz
Flot og robust. En detalje, der gør en stor forskel.
Farve: silver grey og diamond black.
40 30 098 18R / Pris: 12.000 kr (4 stk)
Centerkapsel: 403 150 709R

03 18” Lapiaz
Elegante og diskrete, så dine Renault alufælge 
kommer til deres fulde ret.
Farve: silver grey.
40 30 066 53R / Pris: 11.000 kr (4 stk)
Centerkapsel: 403 150 709R

04 17” Aquila
Robuste og diskrete, så dine Renault alufælge
kommer til deres fulde ret.
40 300 117 1R / Pris: 8.590 kr GUL PRIS (4 stk)
Centerkapsel: 403 150 709R
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02 Beskyttelse
i hverdagen

Få skræddersyet beskyttelse og den største slidstyrke.  
Renaults udstyr har en høj æstetisk kvalitet og funktionalitet og 
passer perfekt i din bil.
Kørekomforten har aldrig været højere og køregælden større end 
med Renault.
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Beskyttelse i hverdagen

Måtter 
01 Tekstilmåtter 

Beskytter gulvet i bilen effektivt. De er 
specialdesignet til bilen og fastgøres nemt med 
to sikkerhedsclips, så de ikke kommer i vejen for 
pedalerne. De er nemme at rengøre og beskytter 
de områder i bilen, der udsættes for stor slitage. 
Fås i forskellige modeller, der passer til netop din 
bil: Life, Zen, Intens og Initiale Paris.
74 90 214 22R (Life) / Pris: 589 kr 
74 90 270 53R (Zen/Intens) / Pris: 729 kr 
74 90 277 76R (Initiale Paris) / Pris: 729 kr

02 Premium bagagerumsmåtte 
Specialdesignet måtte til langvarig beskyttelse 
af bagagerummet. Premium måtter, praktiske og 
rengøringsvenlige.
82 01 437 836 / Pris: 859 kr

02 01
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Bagagerumsudstyr
01 Opdeler til bagagerum

Hold orden i lasten, og optimer sikkerheden. 
Komplet system med indbyggede skinner 
og teleskopadskiller, så du kan opdele 
bagagerummet i mindre rum og arrangere 
genstande optimalt under transporten. Kun til 
5-sæder Espace.
82 01 480 382 / Pris: 4.089 kr

02 Lastgitter
Sikrer fuld adskillelse mellem bagagerum og 
kabine og dermed øget komfort.  
Velegnet, når du skal transportere dit kæledyr.
82 01 572 482 / Pris: 2.309 kr

03  Opbevaringsnet 
Fastholder genstande under transporten. 
Tilpasset bilens mål. Fås i vandret og lodret 
version.
77 11 422 533 (liggende) / Pris: 839 kr
82 01 568 849 (stående) / Pris: 959 kr

04 Bagagerumsbakke plastic
Perfekt tilpasset bagagerummets form, velegnet 
til transport af snavset last. Ultrapraktisk i halvstift 
materiale, som er nemt at montere og rengøre.
82 01 470 991 / Pris: 1.119 kr

05 Bagagerumsbeskyttelse 
Plastic. Kan foldes for nemmere opbevaring.
82 01 470 975 / Pris: 659 kr
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Beskyttelse i hverdagen

Kabine komfort 
01 Bøjle til nakkestøtte

Til ophængning og nem transport af tøj bag 
forsædet. Aftagelig, nem og montere og 
uundværlig i dagligdagen. I moderne elegant og 
flot chrom-look.
77 11 578 137 / Pris: 589 kr

02 Ryger kit
Holder bilen ren. 
Består af askebæger og cigartænder.
82 01 375 535 / Pris: 509 kr

01
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Ruder
01 Solgardin for og bag

De beskytter optimalt mod sol og ultraviolet 
stråling og øger kørekomforten. Fremstillet 
i kraftigt materiale, nemme at montere og 
afmontere. Fås til alle for- og bagruder undtagen 
frontruden.
82 01 579 375 (komplet sæt) / Pris: 1.799 kr
82 01 579 629 (bag) / Pris: 1.139 kr

02 Solfilm
Kombinerer æstetik, komfort og sikkerhed.  
Beskytter mod nysgerrige blikke, holder 
varmen ude og beskytter bilens kabine mod 
misfarvning. Overholder alle sikkerhedsstandarder, 
forstærker ruderne, forhindrer at de sprænges og 
besværliggør indbrud. Fås til alle for- og bagruder 
undtagen forruden.
82 01 516 146 (for) / Pris: 3.129 kr
82 01 516 148 (bag) / Pris: 4.949 kr

Rent og ryddeligt
03 Stænklapper for og bag

Beskytter karrosseriet mod stenslag fra grus og 
lignende.
82 01 212 479 / Pris: 1.199 kr
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03 Multimedie-
udstyr

Få underholdning i bilen med multimedieløsninger med høj ydelse.
Hver køretur bliver en oplevelse.
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Multimedieudstyr

01

02

Video 
01  Holder til tablets

Nem at fastgøre til nakkestøtten, så 
bagsædepassagererne kan se video på en tablet. 
Passer til alle tablets fra 7 til 10 tommer.
77 11 574 991 / Pris: 369 kr

02  DVD Nextbase 9”
Se dine favoritfilm på køreturen. Består af 2  
9-tommersskærme med dvd-afspiller. Robust og 
nem at montere. Stor brugervenlighed med  
2 infrarøde hovedtelefoner og fjernbetjening. 
77 11 430 555 / Pris: 4.869 kr
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Audio
01  Højtalare Focal Music 

Premium 8.1
Sæt à 8 højttalere og 1 subwoofer. En effekt 
på 120 W og kompromisløs lydkvalitet giver 
en lytteoplevelse i Hi-Fi-klassen. Få rytme på 
køreturen og den bedste musikoplevelse.
77 11 579 699 / Pris: 11.359 kr

02 Højtalare Focal Music
       Premium 6.1

Sæt à 6 højttalere og 1 subwoofer.
77 115 795 37 / Pris: 9.209 kr

03  Højtalare Focal Music 
       Live 4.0

Sæt med fire højttalere, to fordøre og to diskant 
højttaler og en subwoofer.
77 115 781 32 / Pris: 2.969 kr

04   Højtalare Focal Music 
       Drive 2.0

To 120 watt højttalere, kan monteres for eller bag.
77 115 758 80 / Pris: 1.269 kr
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04 Transporter 
mere på en bedre 
måde

Nyd din passion fuldt ud! 
Renault-tilbehør er hurtigere at installere og 
bruge og opfylder de højeste sikkerhedskrav. 
Det er lige så enkelt, som det er genialt.
Med Renault kan du transportere det, du vil, 
derhen du vil.

19
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Transporter mere på en bedre måde

Trækkrog og last 
01 Optrækkelig trækkrog   
     

Kan foldes sammen i én bevægelse og nemt 
gøres klar på få sekunder uden brug af værktøj.  
Når anhængertrækket er foldet sammen, er det 
skjult bag kofangeren, så bilens design er intakt, 
når du ikke har brug for anhængertrækket. Det er 
designet af Renault og passer perfekt til bilen, så 
du undgår deformation. Det kommunikerer med 
bilens elektroniske stabilitetsprogram og sikrer 
maksimal stabilisering og sikkerhed under kørsel 
med anhænger.
82 014 284 52 (Trækkrog)
82 015 841 08 (Monteringssæt)
82 015 218 74 (Ledningsnet 13-pin)
Pris: 13.079 kr

02 Fastmonteret trækkrog
Den fastmonterede trækkrog er udvalgt specielt 
til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen 
kan afmonteres ved brug af værktøj. Fås med 
strømudtag 13 stik. Den seneste teknologi gør 
at du i instrumentpanelet får information om 
pæresvigt på anhængeren 
campingvognen.
82 014 284 85 (Trækkrog)
82 014 284 80 (Monteringssæt)
82 014 951 37 (Ledningsnet)
Pris: 9.449 kr

77 112 269 12 (Adapter 13/7-pin) 
Pris: 189 kr

03   Cykelholder till trækkrog 
Monteres hurtigt på anhængertrækket, så du 
nemt og sikkert kan transportere alle familiens 
cykler. Vipbart og hængslet for nem adgang til 
bagagerummet.
77 11 577 331 (2 st cykel) / Pris: 3.119 kr
77 11 577 332 (3 st cykel) / Pris: 5.479 kr
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04  Lastholder aluminium
Med tagbøjler kan du montere yderligere tilbehør 
på taget, f.eks. en cykelholder, skiboks eller 
tagboks, og dermed øge bilens lastkapacitet.  
Overgår standarderne for sikkerhed og 
holdbarhed.
82 01 492 842 / Pris: 1.499 kr 

05  Cykelholder till trækkrog 
Til 1 stk. cykler.
77 11 577 326 / Pris: 569 kr

06 Cykelholder tagmonteret
Monteres hurtigt på tagbøjler uden justering,  
så du kan transportere cyklen nemt og sikkert.
77 11 577 325 (1 cykel) / Pris: 1.149 kr

07 Ski/snowboard holdere
Til transport af alle typer ski eller surfbræt på taget 
med fuld sikkerhed.
77 11 420 778 / Pris: 839 kr 

08  Tagboks Urban Loader
Kapaciteten kan udvides, så du kan tilpasse bilens 
lastkapacitet fra 300 til 500 liter efter behov. 
Hurtig og nem montering med det enkle  
Easy-Snap-monteringssystem. Aerodynamisk og 
flot design.
77 11 578 086 (300 - 500 l) / Pris: 7.969 kr

09 Tagboks
Forøg bilens lastvolumen. Praktisk og stærk 
og uundværlig på rejser, hvor du ikke vil gå på 
kompromis. Flot design i sort højglans.
77 11 575 525 (480 l) / Pris: 4.059 kr
77 11 575 526 (630 l) / Pris: 4.639 kr
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05 Ro 
i sindet

Kør, hvorhen du vil, med ro i sindet. 
Renault-tilbehør er slidstærkt og brugervenligt og er 
designet specifikt af Renault til din Renault. Du kan derfor 
stole fuldt ud på Renault uanset omstændighederne.
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Ro i sindet

Tyverisikring
og overvågning  
03 Alarm

Reducerer effektivt forsøg på tyveri af bilen samt 
genstande fra kabinen. Løftesikringsmodulet og 
perimeter- og volumenbeskyttelsen registrerer 
alle forsøg på at åbne eller bryde ind i bilen eller 
bevægelser i lasteområdet.
77 11 7559 80/ Pris: 5.729 kr

04 Black box
Autonom boks, der automatisk registrerer kørslens 
forløb på et hukommelseskort. 
Den gemmer kørehistorikken i tid og rum. Den 
fungerer som objektivt vidne til trafikuheld og 
objektificerer enhver situation. Mulighed for 
indlæsning af video i en applikation via Google 
Maps.
77 11 577 533 / Pris: 1.849 kr03 02
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Nødsituationer
og signalering
01 Sikkerhedskit

Få styr på sikkerheden på turen, og overhold  
alle regler.
77 11 425 749 / Pris: 219 kr

02 Pulverslukker 1 kg
Det er næppe nogen nyhed, at det er vigtigt 
at have en ildslukker i bilen. Den kan en dag 
komme enten dig selv eller en anden, som er 
kommet ud for en ulykke, til hjælp. Ildslukkeren 
har en kapacitet på 1 kg og fås både med og 
uden trykmåler. Til visse Renault-modeller fås 
der desuden en holder til montering af 
ildslukkeren i bilen.
77 114 193 86 / Pris: 249 kr
82 015 065 82 (Beslag till pulverslukker) / 
Pris: 1.209 kr
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Barnestol  
01   Barnestol Duoplus Isofix 

For barn mellen 9 måneder og 4 år. Et dybt sæde 
med høje kanter. Enkel montering med isofix. 
Justerbar i 3 installeringer inklusiv sovestilling. 
Vægt 9 kg. Vaskbart betræk, maskinvask 30 grader.
Monteres: Fremadvendt. 
Beregnet til: 10-18 kg (9 måneder eller mdr.).
77 11 423 381 / Pris: 3.449 kr

02 Barnestol Babysafe Plus  
Denne barnestol er produceret af Römer/Britax 
og fås både med og uden isofix-beslag. Med isofix-
beslag monteres den helt enkelt og extra sikkert 
med et klik uden brug af sikkerhedssele.
Monteres: Bagudvendt.
Beregnet til: 0-13 kg. (Op til ca. 12 måneder).
77 114 274 34 / Pris: 2.109 kr
77 114 274 27 (Base for Babysafe Plus) / 
Pris: 2.109 kr

03 Barnestol Kid Plus
Denne barnestol har dybe sider for at øge 
sikkerheden og komforten. Nakkestøtten kan 
højdejusteres i 11 trin, og stolen kan anbringes i 
hvilestilling ved hjælp af et afstandsstykke, som 
er nemt at slå ud, på bagsiden af stoleryggen.
Monteres: Fremadvendt. 
Beregnet til: 15-36 kg (ca. 4-11 år).
77 11 423 382 / Pris: 2.109 kr

04 Barnestol Kidfix Isofix
Som ovenfor, fast med Isofix-fäste.
77 11 422 951 / Pris: 2.409 kr 01
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Oplev den ny Renault Espace 
på renault.dk

Denne publikation må kun anvendes hos autoriserede Renault Forhandlere. Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i denne publikation så nøjagtig og opdaterede som muligt. Renault forbeholder sig dog tel 
enhver tid ret til, som led i vores politik om løbende optimering, at ændre i produktspecifikationerne og dermed denne publikation. Priser er vejledende inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages 
hos den lokale Renault forhandler. Ifølge lov om ophavsret er kopiering af hele eller dele af denne publikation ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Renault. 

Ny Renault Espace – november 2015 – 111850 – 


