
Udvalg af tilbehør
Renault TALISMAN



Gør din hverdag mere enkel, og nyd livet 
uden stress. 

Renault tilbehøret, er specielt designet 
til din Talisman, vil hver dag give dig en 
kørsel, der er helt unik. 
Endnu mere nytænkende, endnu mere 
sikker, endnu mere intuitiv. Tilbehøret 
vil gøre dit liv lettere, og det er nu til din 
rådighed.

Forbered dig på intense oplevelser.

Pas godt
på dig selv!
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Du kan tilpasse udseende af din Talisman efter 
ønske, så den bliver mere elegant og unik.  
Din bil vil afsløre dit sande jeg.

Gør din Renault til et unikt køretøj helt efter 
din smag.

Design
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Eksteriør design
01 Bagspoiler

Styrker stilen og understreger  
det sporty look på din Renault Talisman. 
Det lille ekstra, der virkelig gør 
forskellen.
82 01 593 684 (Sedan) / Pris: 2.650 kr

02 Nøgle cover
Giv dit håndfrie kort et unikt look, 
og lev din Talilsman-oplevelse helt ud! 
28 5C 729 20R (Hvid) / Pris: 210 kr 
77 11 780 545 (Grå) / Pris: 290 kr 
77 11 780 549 (Sort) / Pris: 290 kr

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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Alufælge

 19” Alizarine  
Grå diamant
Dæk: 245/40 R 19 98 V
40 30 027 11R (fælg)  
40 31 559 31R (centerkapsel) 
Pris: 14.000 kr

 19” Alizarine 
Sort diamant
Dæk: 245/40 R 19 98 V
82 01 621 552 (fælg)  
40 31 520 85R (centerkapsel) 
Pris: 14.000 kr

 18” Duetto 
Grå diamant
Dæk: 245/45 R 18 96 V
40 30 058 20R (fælg)   
40 31 559 31R (centerkapsel) 
Pris: 12.000 kr

Slå din personlighed fast med udvalget af eksklusive Renault-fælge. For et fordringsfuldt look og sikkerhed uden kompromis.

 17” Bayadère 
Sort
Dæk: 225/55 R 17 97 V
82 01 621 543 (fælg)  
40 31 542 14R (centerkapsel) 
Pris: 11.000 kr

 17” Bayadère 
Mørk metallic
Dæk: 225/55 R 17 97 V
82 01 628 858 (fælg)  
40 31 520 85R centerkapsel) 
Pris: 11.000 kr

Ovenstående vejledende priser er eksklusiv dæk og montering. Spørg din lokale Renault forhandler for en samlet pris. Prisen inkluderer fælg, centerkapsel og TPMS.
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01 Indstigningslister LED
Beskytter med stil den nederste del af døren  
i din Renault Talisman. Tidsindstillet belysning 
så snart dørene åbnes, understreger det 
moderne design.
Sæt med 4 dørtrin til for og bag.
82 01 593 685 / Pris: 1.970 kr

02 Kofangerbeskyttelse
Den dækker og beskytter bagagerummets 
lastkant. I rustfrit stål med forhøjning, giver et 
touch af gennemtænkt design i bag din Renault 
Talisman. Fås til biler med og uden optrækkeligt 
træk.
82 01 626 490 (Sedan) / Pris: 1.510 kr 
82 01 626 493 (Stationcar) / Pris: 1.440 kr 
82 01 626 494 (med greb til træk - Stationcar) 
Pris. 1.440 kr

01

02

02

Interiør design

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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Giv dig selv en beskyttelse efter mål 
i holdbar kvalitet. Renault dekorationerne  
er lige så æstetiske som de er funktionelle 
og passer perfekt til kabinen i din Talisman.

Kørsel har aldrig været så behagelig 
og uforstyrret.

Beskyttelse
i hverdagen
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02 Solgardin
De indfanger lyset og sikrer en optimal beskyttelse  
solens stråler. Lette at montere og afmontere.  
De fås til alle ruder bag i bilen også bagruden.
82 01 628 881 (komplet pakke - Sedan) / Pris: 1.870 kr 
82 01 628 890 (komplet pakke - Stationcar) / Pris: 1.870 kr

01 Solfilm
De gør din Renault Talisman mere komfortabel, mere sikker og 
mere æstetisk. De beskytter dig mod indiskrete blikke og solen, 
og bevarer en kølig temperatur i kabinen, og bevarer de originale 
farver. I overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne passer 
disse solfilm perfekt til ruderne i din Renault Talisman og styrker 
dem på lang sigt. De kan fås til alle ruder foran og bag i bilen, 
bortset fra forruden.
82 01 516 141 (sideruder bag og bagrude - Sedan)  
Pris: 3.120 kr 
82 01 629 680 (sideruder bag og bagrude - Stationcar) 
Pris: 3.640 kr 

Ruder

01

03 Vindafviser
Du kan køre i fuld komfort, selv om ruderne står på 
klem, da disse deflektorer forhindrer turbulens og træk. 
Fremstillet efter mål til din bil. Tåler vaskehal og modstår 
dårligt vejr.
82 01 622 921 (for) / Pris: 900 kr 
82 01 622 925 (for og bag - Sedan) / Pris: 1.320 kr 

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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01 Bøjle på nakkestøtte
Her kan du hænge tøjet på bagsiden af forsædet,  
så det ikke krølles. Bøjlen kan tages af og er let at 
geninstallere, bliver hurtig uundværlig i hverdagen. 
Dens forkromede finish er desuden både elegant 
og diskret.
77 11 578 137 / Pris: 540 kr

Interiør komfort

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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01 Bagagerumsbakke
Ideel til let transport af snavsede genstande. 
Den beskytter effektivt det originale tæppe 
og passer perfekt til bagagerummets 
udformning i din Renault Talisman. Den 
er yderst praktisk og er let at installere og 
rengøre takket være det halvstive materiale. 
82 01 622 902 (Sedan) / Pris: 930 kr 
82 01 626 485 (Stationcar) / Pris: 930 kr

02 Opbevaringsnet 
Det er afpasset efter bilens mål, og sikre 
perfekt fastholdelse af genstandene 
i bagagerummet under transporten. 
Fås i liggende og stående version.
77 11 422 533 (liggende) / Pris: 760 kr 
77 11 227 502 (stående - Stationcar) / Pris: 750 kr

02 02

01

Bagagerumsudstyr

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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03 Lastgitter 
Giver en sand adskillelse mellem 
bagagerummet og kabinen og 
dermed mere komfort. Nyttig ved 
transport af dyr.
82 01 612 812 (Stationcar) 
Pris: 3.080 kr

04 EasyFlex 
bagagerumsmåtte
Uundværlig til beskyttelse af 
bagagerummet i din Renault Talisman. 
Den kan let foldes sammen og foldes 
ud og passer perfekt til bagsædernes 
position og dækker hele bagagerummets 
overflade. Praktisk, både til hverdag, i 
fritiden.
82 01 643 594 (Stationcar) / Pris: 1.560 kr

04

03

04

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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02 Tekstilmåtter
De er skræddersyede, garanterer for en total 
beskyttelse af gulvet i kabinen. De er lette at 
vedligeholde og kan tages ud, deres fastgørelse er 
meget enkel takket være de to sikkerhedsclips til 
dette formål. Pakken indeholder 4 gulvmåtter til 
for og bag.
82 01 599 663 / Pris: 920 kr

01 Bagagerumsmåtte vendbar
Fremstillet efter mål og i tæppemateriale 
i høj kvalitet, den er både praktisk og let at 
vedligeholde. Den er vendbar, i tekstil/gummi og 
passer til alle de genstande, du transporterer, og 
den beskytter vedvarende bagagerummet i din 
Renault Talisman.
82 01 626 486 (Sedan) / Pris: 820 kr 
82 01 626 489 (Stationcar) / Pris: 1.620 kr

Måtter

03 Gummimåtter
De fremstilles efter mål og er vandtætte, og giver 
en total beskyttelse af bunden i kabinen. De 
er lette at vedligeholde og kan tages ud, deres 
fastgørelse er meget enkel takket være de to 
sikkerhedsclips til dette formål. Pakken indeholder 
5 gulvmåtter til for og bag.
82 01 618 021 / Pris: 830 kr

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.







03 Transporter 
mere og bedre

Lev dine interesser helt ud! 
Tilbehøret til din Renault er endnu 
lettere at installere og endnu lettere at 
bruge og imødekommer de allerstørste 
sikkerhedskrav. Og de er lige så enkle, som 
de er geniale. 
Med Renault kan du tage alt det med, du 
vil, og hvor du vil, og rejse i fuld frihed.
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01 Optrækkelig trækkrog
Det foldes ind i én bevægelse, er klar på få 
sekunder, uden brug af værktøj og uden 
anstrengelse. Det er usynligt i indfoldet position 
under kofangeren, det er helt i stil med designet 
på din Renault Talisman. Det er en original 
Renault del, og der garanteres for en perfekt 
kompatibilitet med bilen. Kommunikerer med 
ESP'ens antiskridsystem for at garantere maksimal 
stabilitet og sikkerhed under bugsering. 
82 01 535 051 (Trækkrog – Sedan) 
82 01 609 223 (Ledningsnet 13-polet)   
Pris: 12.980 kr 
82 01 604 301 (Trækkrog – Stationcar) 
82 01 623 545 (Ledningsnet 13-polet)  
Pris: 13.630 kr

02 Fastmonteret trækkrog
Trækker eller bærer alt materiel i fuld sikkerhed: 
Cykelholder, anhænger, båd, campingvogn, 
erhvervsmaterialer osv. Det er en original 
Renault del, og der garanteres for en perfekt 
kompatibilitet med bilen. Kommunikerer med 
ESP'ens antiskridsystem for at garantere maksimal 
stabilitet og sikkerhed under bugsering. Kan 
afmonteres med brug af værktøj.
82 01 535 045 (Trækkrog – Sedan) 
82 01 535 042 (Ledningsnet 13-polet) 
81 01 609 222 (Monteringsæt)  
Pris: 8.990 kr 
82 01 535 045 (Trækkrog – Stationcar) 
82 01 535 042 (Ledningsnet 13-polet) 
82 01 623 543 (Monteringsæt)  
Pris: 10.140 kr

Anhængertræk  

03 Cykelholder til Euroway
Den sættes hurtigt på trækket, kan nemt og i fuld 
sikkerhed transporterer op til 3 cykler. Kan foldes 
sammen og foldes væk, så man kan få let adgang 
bagagerummet.
77 11 577 332 / Pris: 5.500 kr0302

01

01

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.



21

04 Tagboks
Praktisk og robust, forøger din bils lastkapacitet. 
Praktisk og robust, er vigtig for at rejse uden 
kompromis. Aerodynamisk design og meget 
æstetisk. Fås i forskellige størrelser alt efter jeres 
behov.  Farve: Brillant sort
77 11 575 524 (380 L) / Pris: 4.230 kr 
77 11 575 525 (480 L) / Pris: 4.430 kr 
77 11 575 526 (630 L) / Pris: 5.060 kr

01 Tagbøjler i aluminium
Lette og hurtige at montere takket være det 
hurtige QuickFix-fastgørelsessystem. Kan 
transportere en cykelholder, en skiholder eller 
tagboks og dermed forøge bilens lastkapacitet. 
Overholder de strenge krav fra standarderne for 
sikkerhed og holdbarhed. Sælges parvis.

82 01 579 994 (ej rails - Sedan) / Pris: 2.410 kr 
82 01 579 996 (til rails - Stationcar) / Pris: 2.410 kr

02 Ski/snowboard holdere 
Meget let at bruge, transporterer i fuld sikkerhed  
alle typer ski eller snowboards på taget af din 
Renault Talisman. Fås til 4 og 6 par ski. 
77 11 420 778 (4 par ski/1 stk. snowboard)  
Pris: 850 kr 
77 11 420 779 (6 par ski/2 stk. snowboard)  
Pris: 970 kr

03 Cykelholder til lastholder
Den sættes hurtigt på tagbøjlerne, uden justering, 
kan nemt transportere en cykel i fuld sikkerhed.
77 11 577 325 (1 cykel) / Pris: 1.150 kr

Last

02

01

03 04

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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Få store oplevelser om bord takket være  
højkvalitets multimedia-løsninger.  
Så bliver hver rejse en intens oplevelse.

04 Multimedieudstyr
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01 Smartphone holder
Uundværlig for at få glæde af din smartphone 
under kørslen i fuld sikkerhed.  
Aftagelig, kan let flyttes fra en bil til en anden.
77 11 574 875 / Pris: 190 kr

02 Holder til tablets
Den fastgøres nemt på en nakkestøtte og giver 
passagerne på bagsædet mulighed for at se en 
video – i fuld magelighed. Kompatibel med alle 
typer af tabletter fra 7 til 10".
77 11 574 991 / Pris: 440 kr

Telefoni Video

0201

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.
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03 Højttalare Focal Music 
Premium 8.1
Få hi-fi ombord, og lyt til HIFI Premium!  
Denne pakke med 8 højttalere og en 
basforstærker på 400 W i alt er bare 
referencen for lydsystemer ombord. Fine 
detaljer, renhed og styrke... sætter musik til 
dine ture, så du kan nyde musikken optimalt!  
For mere information om hele højttalerserie, 
så spørg din forhandler.
77 11 578 133 + 77 11 578 132  
Pris: 11.450 kr

Audio

03

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.





05 Ro i sindet
Rejs over alt i fuld sindsro. 
 
Udstyret der er specielt udviklet af Renault 
til din Talisman er stærkt og praktisk i 
brug, og du bevarer din sindsro under alle 
omstændigheder.
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03 Parkeringssensor – For
Uundværlig for at manøvrerer med ro i 
sindet. Dets 4 perfekt integrerede følere 
registrerer alle forhindringer foran bilen og 
advarer med et lydsignal. 
82 01 537 464 / Pris: 4.080 kr

04 Barnestol Duoplus Isofix
Sikrer den bedste sikkerhed og beskyttelse for 
børn fra 9 måneder til 4 år. Isofix-fastgørelse. 
Meget komfortabel takket være den indstillelige 
hældning med 3 positioner, hvoraf en for at sove.
77 11 423 381 / Pris:  3.450 kr

Parkeringsassistance BarnestolSnekæder
02 Park Solar

Park Solar er markedets nyeste og mest 
professionelle elektroniske parkeringsskive. 
Forsynes via solceller og du slipper derfor, 
for de mange batteriskift som kan føre til 
parkeringsafgifter. Dansk design og nem og 
hurtig montering.
77 11 755 963 / Pris: 460 kr

01 Snekæder Premium Grip
Enkel at bruge og meget hurtig at installere. 
De garanterer sikkerhed, komfort og greb 
under de hårdeste kørselsforhold. Herunder 
is. Sæt af to stålkæder. Herunder handsker 
og monteringsvejledning. Fås i forskellige 
størrelser.
77 11 780 257 (kun til 18” og 19”) 
Pris: 2.410 kr

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering.

04 03

0201



29







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. 

Renault Talisman – Maj 2016 – 113297 –

Følg og oplev Talisman  
på www.renault.dk


