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Tilbehørssortiment Renault MEGANE

Renault er en af verdens største bilproducenter, og vores udvalg af tilbehør 
er naturligvis både meget omfattende og i absolut verdensklasse. I dette 
katalog finder du et stort udvalg af funktionelt og elegant tilbehør til din 
Renault, og det kan alt sammen eftermonteres hos din Renault-forhandler.

God fornøjelse – både med læsningen og på landevejen!
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Et stort udvalg i tilbehør, som fremhæver den nye Renault Mégane Hatchback’s dynamiske og sporty design.

Design Eksteriør og interiør 

Udført i  krom. 

Pris: 861 kr

Frontspoiler og sideskørter

82 01 446 661 (kofanger for)*
82 01 146 133 (højre og venstre side)*

Udført i koksgrå look og indfarvet som farve på frontkofanger eller som 
farve på højre og venstre side. Kompatibel med coupé versionen.

Pris: 2 790 kr (frontspoiler) / 7 569 kr (sideskørter)

Stylingliste på bagklap

82 01 296 385*82 01 446 663*

Udført i  koksgrå look. Spoileren er også tilgængelig til coupé versionen.

Pris: 1 791 kr
Spoiler bag er udført i koksgrå look. Aluminiums look på afgangsrør. 
Nemt at eftermontere. Spoileren er også tilgængelig til coupé 
versionen. Klar til lakering. Sælges parvis.
Pris: 2 441 kr (spoiler bag) / 3 635 kr (skærmforøgere)
* Er ikke kompatible ved RS, GT og GT Line versionerne.

HækspoilerStylingkit til kofangere

82 01 276 198 (spoiler bag)*
77 11 425 955 (skærmforøgere)*

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Til eventyr eller byliv: et stort udvalg i tilbehør for tilpasning af den nye Renault Mégane sport tourer. 

Design Eksteriør og interiør 

Sælges parvis og er klar til lakering.

Pris: 3 635 kr

SUV Pakke

82 01 484 430*

Aluminiums look spoilerkit under for- og bagkofangere, samt til 
sideskørter.

Pris: 5 055 kr

Spoilerkit bag

77 11 426 858*77 11 426 857 (højre)* / 77 11 426 856 (venstre)*

Klar til lakering. 

Pris: 3 215 kr (højre eller venstre)

Udført i koksgrå look og klar til lakering.

Pris: 2 790 kr

* Er ikke kompatible ved RS, GT og GT Line versionerne.

SideskørterStyling kit til kofangere

82 01 446 661*

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Der findes formodentlig 
billigere fælge, men de kan 
hurtigt blive meget dyre.
Fælge kan være en hel videnskab, for udover, at fælgenes udseende er med til at forbedre bilens udseende, skal de 
også passe til bilens egenskaber.

Alle Renault original fælge er udviklet og testet, til at passe bedst muligt til alle Renault bilmodeller. Fælgenes 
bredde, dimension, materiale samt form er alle faktorer, som har en påvirkning på bilen.

Der findes stadigvæk bilejere som vælger, at købe billige kopifælge, hvilket kan være risikofyldt. Vi ved, at fælge 
som ikke er special tilpasset til bilen, kan forårsage skader – og nu ved du det så også!

Renault original fælge: Under udvikling af nye fælge, prøvekøres og undersøges fælgene omhyggeligt for at sikre, at der ikke opstår ”træthed” eller skader i på fælgen. Hver eneste fælgtype 
tilpasses den respektive bilmodels originalmål. Fælgene er kompatible med Renaults hjulbolte og passer nøjagtigt til bilens nav, bolthul og indpresning. Alle Renaults alufælge er udviklet i hen-
hold til europæiske konstruktionsstandarder og er godkendt af TÜV og ABE. Dette betyder, at de lever fuldt op til de strenge testkrav og giver dermed garanti for lang levetid og høj sikkerhed. 
Men det handler ikke kun om styrke og holdbarhed – for at beskytte føreren og køretøjet mod f.eks. kollision i trafikken, er fælgene konstrueret til at kunne modstå kraftige undvigemanøvrer. 
ADVARSEL! Ved anvendelse af uoriginale fælge som ikke er tilpassede din bil, forøges risikoen for skader på køretøjet og sådanne skader er ikke dækket af bilens garanti.

Renault original fælge
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77 11 451 987

Farve: silver.

Pris: 6 100 kr (4 stk)

Farve: silver.
Centerkapsel: 82 00 043 899.

Pris: 5 650 kr (4 stk)

Farve: sølvgrå.
Centerkapsel: 82 00 043 899.

Pris: 6 485 kr (4 stk)

Farve: grå.
Centerkapsel: 40 31 527 66R.

Pris: 7 169 kr (4 stk)

Farve: Sort og sølvgrå.
Centerkapsel: 40 31 542 14R (sort).

Pris: 8 890 kr (4 stk)

En bred vifte af fælge, som fremhæver den nye Renault Mégane’s kraftfulde design.

Design Alufælge

15’’ Avanza

17’’ Sari grey Gul pris

16’’ Spirale grey  Gul pris

17’’ Sari black 

16’’ Epitus 

40 30 000 70R

40 30 000 68R

40 30 067 86R

40 30 060 52R

40 30 062 21R 

Farve: sølvgrå og sort med diamanteffekt.
Centerkapsel: 40 31 542 14R (sort).

Pris: 8 680 kr (4 stk)

17’’ Akihiro

Ovenstående vejledende priser er eksklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Komfort og beskyttelse

Expression tekstilmåtter

 77 11 425 287 (koksgrå)

Tekstil. Sælges i sæt á 4 stk.
Også tilgængelig i farven koksgrå.

Pris: 773 kr

Gulvmåtter

Kabine komfort
Bøjle til nakkestøtteNovestra gummimåtter Ryger kit

77 11 578 137

Epoxy stål med crom finish.

Pris: 581 kr

77 11 425 284

Gummi. Sælges i sæt á 4 stk.

Pris: 632 kr

82 01 375 535

Inkluderer askebæger og cigartænder.

Pris: 502 kr

Evolution tekstilmåtter

77 11 425 288

Tekstil. Sælges i sæt á 4 stk.

Pris: 468 kr

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Komfort og beskyttelse Bagagerumsudstyr

Bagagerumsmåtte

77 11 425 290 (Hatchback / Coupé)
77 11 426 229 (Sport Tourer)

Vendbart og udført i tekstil-polypropylene.

Pris: 435 kr

Pris: 837 kr (liggende) / 728 kr (stående)

Et komplet udvalg i udstyr, som gør bagagerummet i den nye Renault Mégane funktionelt og anvendeligt til 
ethvert formål.

82 01 270 557 (Hatchback / Coupé) 
82 01 297 751 (Sport Tourer)

Halvblød polypropylene.
Påført bilmærke og og logo.
Vandtæt og nemt at rengøre.

Pris: 1 265 kr (Hatchback / Coupé) / 
975 kr (Sport Tourer)

Bagerumsbakke

Lastgitter

77 11 425 250 (Hatchback) / 77 11 426 249 (Sport Tourer)

Rustfrit stål.

Pris: 1 879 kr (Hatchback) / 1 843 kr (Sport Tourer)

82 01 363 882 (Sport Tourer)

Udført i behandlet stof som er foldbart for en nemmere opbevaring.

Pris: 505 kr

Smudsbeskyttelse til bagagerum Opbevaringsnet til bagagerummet

77 11 422 533 (liggende)
77 11 227 502 (stående – Hatchback / Coupé)
77 11 222 399 (stående – Sport Tourer)

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Komfort og beskyttelse 

Sædebetræk

Parkeringssensore bag

77 11 425 247 (Hatchback / Sport Tourer)
77 11 425 811 (Coupé)

Salges parvis.

Pris: 949 kr (Hatchback / Coupé) / 1 354 kr (Sport Tourer)

Vindafvisere til forreste sideruder

Parkeringsassistance Tilbehør til ruder

77 11 224 385

4 ultrasoniske sensore gør det lettere at manø-
vrere og parkere. Deaktiveringsknap til brug ved 
kørsel i køer, kørsel med trailer eller cykelholder.

Pris: 5 355 kr

Blason sædebetræk Indstigningslister

77 11 425 272 (Hatchback / Sport Tourer)

Udført i aluminium. Sælges parvis til fordøre.

Pris: 693 kr

77 11 425 275 (for)

Tekstil og kunstlæder. Der findes flere typer sadebetræk. Se prisliste.

Pris: 1 796 kr

Karosseribeskyttelse

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.



12

77 11 463 694

Komplet alarm kit til biler, som ikke allerede har 
alarmsystem installeret. Registrere lydbølger, 
vibration og bevægelse og dermed ethvert for-
søg på indtrængning.

Pris: 5 841 kr

Alarm

77 11 427 201
77 11 419 386 1 kg pulverslukke

Beslag til pulverslukker

77 11 425 749

Sælgs i taske indeholdende sikkerhedsvest, 
advarselstrekant og et førstehjælpskit.

Pris: 218 kr

Pris: 247 kr (slukker) / 591 kr (beslag)

Sikkerhedskit

Sikkerhed

Tyverisikring

77 11 573 118 (grp. 8)
77 11 573 119 (grp. 9)

9 mm kæde. Sælges parvis. Kompatibel med dækdimensionerne: 
195/65 R 15 91 T/H (grp. 8), 205/50 R 17 89 V og 
205/55 R 16 91 H (grp. 9).

Pris: 1 054 kr

Snekæder

77 11 238 226 (38 M)
77 11 238 227 (40 M)

Skridsikre snesokker til kørsel i sne og på is.

Pris: 1 230 kr (38 M) / 853 kr (40 M)

Trendy snesokker

77 11 423 381

Vægt: 9 kg. Egnet til børn i alderen 9 mdr. til 4 år (<18 kg).
Fremadvendt: Fastgøres med en øvre Isofix strop.
Kan justeres i 3 positioner, inklusive soveposition. Indtræk kan maskin-
vaskes.
Pris: 3 443 kr

Isofix Duoplus barnestol

Snekæder Barnestol

Sikkerhedsudstyr

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Tagboks – 480 L

77 11 575 525

Udført i blank sort. Kompatibel med alle tagbøjler.

Pris: 4 054 kr

Aftageligt trækkrog

77 11 427 708 + 77 11 427 709 (Hatchback)
77 11 427 710 + 77 11 427 711 (Coupé)
82 01 264 293 (Sport Tourer)
7 polet stik og ledningssæt: se prisliste.

Rustbeskyttet.
Pris: 7 720 kr (Hatchback med 7 p.) / 7 359 kr (Coupé med 7 p.) / 
7 897 kr (Sport Tourer med 7 p.)

Transport løsninger som gør friluftslivet med den nye Renault Mégane til en endnu større fornøjelse.

77 11 424 758 (lastholder Hatchback) / 77 11 424 760 (lastholder 
Sport Tourer) 
77 11 420 779 + 77 11 421 178 (holder til 6 par ski)

Udført i aluminium. Lastholder: last op til 75 kg. Sælges parvis. 
Skiholder: leveres med 2 tyverisikringer.

Pris: 1 713 kr (lastholder) / 1 119 kr (skiholder)

Lastholder og skiholdere

Transport Træk og bagageopbevaring

Euroway cykelholder til trækkrog – 3 cykler

77 11 430 383

Vippebar: Kan vippes for nem adgang til bagagerum.
Leveres med 13-polet stik.

Pris: 4 759 kr

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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Multimedia

77 11 574 991

Kompatibel med 7- og 10” tablets.
Pris: 369 kr

Holder til tablet

77 11 430 555

9” skærme, 2 DVD afspillere, infrarød headset samt fjernbetjening. 
70 timers standby tid på batteri.
Pris: 6 520 kr

Next Base flytbart video system

Video

77 11 575 881

Max power 100 W. Sælges i sæt á 4 højtalere med 2 separate kanaler 
(diskanter i instrumentpanel).
Pris: 2 841 kr

FOCAL Live højtalere

77 11 576 134

Headset med ledning. Udført med fjernbetjening til iPhone, kabel stik 
og taske til opbevaring.
Pris: 2 544 kr

FOCAL Spirit One headset

Audio

77 11 575 613

Automatisk parring. 6 måneders levetid på 
batteri ved lavt forbrug. 
Pris: 694 kr

Bluetooth hands-free kit

77 11 573 676

Sort universal mini holder med fastholdelse via 
sugekopsystem.
Pris: 199 kr

Smartphone holder

Telefoni

77 11 575 882

Sæt med 7 højtalere (2 diskanter i instrumentpanelm 2 fronthøjtalere, 
2 coaxial højtalere bag, 1 subwoofer). Optimering af lyd og ydeevne.
Pris: 9 546 kr

FOCAL Music Premium højtalere

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Renault forhandler.
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 Renault tryghedspakkeGiver dig større tryghed som bilejer

Tænk hvis du kun 
behøver at tænke 
på din bil, når du 
bruger den
Når du køber ny bil, ønsker du at gøre livet mere enkelt, 
bekvemt og trygt. Vi kan hjælpe dig med at opnå dette 
via to forskellige tryghedspakker, som giver dig overskud 
til at tænke på alt andet.

Gør din hverdag som bilejer, endnu mere enkel og tryg: 

•  Fabriksgaranti i op til 6 år.

•  Service inkluderet i op til 6 år.

• Alle serviceeftersyn og reparationer, som indgår,   
 udføres på et autoriseret Renault værksted.

•  Alt arbejde som udføres og alle reservedele som   
 benyttes er originale Renault dele.

•  Du får hjælp, hvorend du er døgnet rundt.

• Vi minder dig om, hvornår det er tid til service.

• Samme udgift hver måned. Du ved altid, hvad du får.   
 Du ved altid, hvad det koster.

Renault tryghedspakke

Vil du vide mere om vores tryghedspakker Renault Security+ 
og Renault Care? Læs vores brochure, tal med din Renault 
konsulent eller besøg os på www.renault.dk



For mere information
renault.dk

Renault anbefaler 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 til enhver tid ret til, som led i vores politik om løbende optimering, at ændre i produktspecifikationerne og dermed denne publikation. Ifølge lov om ophavsret er kopiering af hele eller dele af denne 
publikation ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Renault. Mégane NBI - Juni 2015   


