
Renault MEGANE
Nieuwe

Accessoires



Buitendesign en interieur P.04

Nieuwe MEGANE combineert elegantie en moderniteit 

op de mooiste manier om zijn apart ontwerp nog maar 

eens te bevestigen. Met ons assortiment speciaal voor 

hem ontworpen accessoires kun je zowel de buitenlijnen 

als het interieurontwerp naar wens aanpassen.

Onthul alle facetten  
van zijn persoonlijkheid
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4.

Voeg een vleugje 
elegantie toe

1. Verchroomde kofferbies
(77 11 940 773) enkel verkrijgbaar voor het Berline-model 
Haaienvinantenne – Sterzwart
(82 01 731 020)

2. Verchroomde spiegelkappen
(82 01 547 579)

3. Sportpedalen
(82 01 629 815) Handgeschakelde versnellingsbak
(82 01 629 832) Automatische versnellingsbak

4. Verlichte Renault-portierdrempels
(82 01 577 970) 

Net als velen was u meteen overtuigd door het 
uitgebalanceerde design van Nieuwe MEGANE. Zet 
er gerust een tandje bij en geef je voertuig een nog 
persoonlijkere toets! Pik uit ons assortiment de 
kofferbies en de verchroomde spiegelkappen uit. 
Zo benadruk je zijn lijnen. Of ga voor een subtiel 
contrast met de zwartgelakte haaienvinantenne. 
Schroef zijn sportieve uitstraling op en kies voor 
geborstelde aluminium sportpedalen en de 
Exception Dark Anthracite 17”-velgen met in 
hun midden een Brun Cappuccino-sierbout. En 
met de verlichte drempels aan de voorportieren 
vang je elke rit in stijl aan.

Buitendesign en interieur
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Transport P.08

Bescherming P.12 

Leven aan boord P.14 

Veiligheid P.16

Nieuwe MEGANE is niet alleen elegant maar is ook 

praktisch ingesteld: rust hem met dakstaven of 

intelligente trekhaken uit en laat beslist de vrije loop 

aan je verlangen naar avontuur. Zet je voertuig maar 

aan het werk!

Wanneer het accessoire 
essentieel wordt
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3.

Tijd voor vrije tijd!

1. Dakkoffer  480 l – matzwart
(77 11 785 586) 
Aluminium dakstaven
(82 01 580 005) Estate
Ook verkrijgbaar voor het Berline-model

2. Fietsendrager
(77 11 780 147)

3. Verstelbare skidrager
(77 11 420 780)

Een paar dagen op wintersport? Een weekendje 
op het platteland? Neem je ski’s of mountainbikes 
in alle veiligheid met je mee. Onze skidragers 
zijn eenvoudig te bevestigen aan de aluminium 
dakstaven. Hetzelfde geldt ook voor de 
fietsendrager waarmee je altijd toegang hebt 
tot de kofferruimte en je trekhaak. Heb je nog 
meer ruimte nodig? Kies dan uit ons assortiment 
harde dakkoffers, veilig en gemakkelijk op het dak 
te bevestigen. Stijlvol, praktisch en afsluitbaar, zij 
beschermen al wat je mee op reis neemt.

Transport 
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1.

3.

Verruim je horizon

1. Pack inklapbare trekhaak
(24 1D 867 72R en 82 01 591 076)

2. Pack trekhaak - demonteerbaar zonder gereedschap
(24 1D 841 91R en 82 01 709 353)

3. Pack zwanenhalstrekhaak
(24 1D 841 91R, 51 19 954 96R en 82 01 591 081)

4. Fietsendrager – 2 fietsen
(77 11 780 884) 

Geniet van een aanvullende transportoplossing 
dankzij ons volledig gamma trekhaken: zwanenhals, 
demonteerbaar zonder gereedschap of inklapbaar. 
Het inklapbare model tast het design van Nieuwe 
MEGANE niet aan want het is onder de bumper 
weggeborgen wanneer je de trekhaak niet gebruikt. 
Nog een aanzienlijk voordeel is dat je met deze 
trekhaken ook een van onze fietsendragers kan 
installeren, die speciaal ontworpen zijn om je gerief 
te vervoeren terwijl de kofferruimte toegankelijk 
blijft dankzij de kantelfunctie.

Transport
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2. 3.

4.

Avontuurbestendig

1. Modulaire Easyflex-kofferbescherming
(82 01 627 987) Estate
(82 01 733 577) Versie E-TECH Plug-in Hybride Berline
Ook verkrijgbaar voor het Berline-model

2. Stoffen Premium-tapijt
(82 01 654 203) Estate
Ook verkrijgbaar voor het Berline-model

3. Rubberen tapijt
(82 01 618 018) Estate
Existe également pour Berline

4. Rvs-kofferdrempel en kofferbak
(82 01 729 932) / (82 01 627 985) Estate
Ook verkrijgbaar voor het Berline-model

Bescherm al wat je meeneemt, ongeacht 
de weersomstandigheden, met de Easyflex-
kofferbescherming. Moduleerbaar, antislip en 
waterdicht, deze kofferbescherming kun je 
uitvouwen en zo de hele kofferbodem bedekken. 
Denk eerder aan een kofferbak voor vochtige 
spullen of vuile voorwerpen: onze flexibele 
en waterdichte kofferbak kun je gemakkelijk 
verwijderen om hem schoon te maken. Ook aan 
de passagiersruimte van je Nieuwe MEGANE 
heeft Renault gedacht want er is keuze te over 
uit een hele reeks stoffen of rubberen tapijten 
die speciaal zijn ontworpen om de vloer van je 
voertuig duurzaam te beschermen.

Bescherming
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3.

2.1.

4.

Buitengewoon 
comfortabel

1. Kledinghanger op multifunctioneel systeem
(77 11 785 946) Houder apart verkrijgbaar 
Houder multifunctionele basis op hoofdsteun
(77 11 785 944)

2. Houder voor multimediatablet
(77 11 783 364)

3. Picknicktafeltje op multifunctioneel systeem
(77 11 785 947) Houder apart verkrijgbaar

4. Car Organizer
(77 11 650 713)

5. Inductielader voor smartphone
(28 3D 828 96R)

Je kunt er een weekendje tussen uit zonder wat 
het dagelijkse leven aangenaam maakt te moeten 
opgeven: een geïmproviseerde picknick dankzij 
een verwijderbaar tafeltje, een inductielader 
om ongeacht de duur van je reis verbonden te 
blijven, of zelfs een multimediahouder die aan de 
hoofdsteun is bevestigd, zodat inzittenden hun 
favoriete serie kunnen bekijken. En eenmaal op 
je bestemming, neem je je piekfijne vest van de 
handige kledinghanger af.

Leven aan boord
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2.

3.

Van nature 
beschermend

1. Scheidingsrooster
(82 01 612 808) Estate
Ook verkrijgbaar voor het Berline-model

2. Perimetrisch en volumetrisch alarmsysteem
(82 01 725 225)

3. Kinderzitje SIRONA S I-size
(77 11 650 318) 

Nieuwe MEGANE begeleidt je in alle uitdagingen 
van het dagelijkse leven. Ga met een gerust 
hart de baan op dankzij het scheidingsrooster 
dat de kofferruimte afscheidt zodat je trouwe 
viervoeter braaf op zijn plaats blijft zitten… Renault 
geeft ook voorrang aan je gemoedsrust met zijn 
alarmsysteem dat afgaat bij poging tot inbraak of 
onverwachte verplaatsing van je voertuig. Tot slot 
bied je je kinderen met ons assortiment kinderzitjes 
alle comfort zonder toegevingen te doen op de 
veiligheid.

Veiligheid
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De Sirona S i-Size voldoet aan de nieuwe 
Europese i-Size-norm voor kinderzitjes. Die 
bepaalt dat kinderen tot 15 maanden in de wagen  
met de rug naar de weg moeten worden geplaatst.





R.S. & R.S. Trophy P.20

Als je het beste wilt halen uit elk moment aan boord 

je Nieuwe MEGANE R.S., dan is elk detail belangrijk, 

van de R.S.-ventieldoppen tot het antisliptapijt, en 

vergeet zeker de specifieke Renault Sport-velgen niet.

Gedreven door prestatie



3.1.

Prestatie in  
het kleinste detail

1. Lichtmetalen velgen 19” Interlagos Diamantzwart R.S.
(40 30 069 58R)

2. Lichtmetalen driekleurige Jerez-velgen 19” 
Diamantzwart met rode R.S. Trophy-strips
(40 30 099 75R)

Kies wat het beste is voor je Nieuwe MEGANE R.S. 
uit onze selectie exclusieve Renault Sport-velgen 
die tegelijkertijd mooi, agressief en robuust zijn. 
Wij willen je een unieke stijl aanbieden, daarom 
zijn onze R.S.-velgen in Zwart, Diamantzwart 
of Diamantzwart met rode strips verkrijgbaar. 
Je kunt ook mikken op zuivere prestatie met 
de lichtgewicht Fuji-versie die speciaal is 
ontworpen om de remkoeling te verbeteren en 
om de onafgeveerde massa van je MEGANE R.S. 
te verminderen.

R.S. & R.S. Trophy
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3.

1. 2.

1. R.S.-ventieldoppen
(82 01 711 806)

2. Stoffen Premium R.S.-tapijt
(82 01 681 612) Berline
Ook verkrijgbaar voor het Estate-model

3. R.S. Go-Pro-houder
(77 11 785 798)

Voor een sportieve uitstraling tot in het kleinste 
detail bieden we je Renault Sport-ventieldoppen 
en stoffen Renault Sport-tapijten. En om de 
herinnering aan je reis te bewaren, maak je 
adembenemende foto’s dankzij de Go-Pro R.S.-
houder.
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het 
kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s 
door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Renault-verdelers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat 
sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-verdeler voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen 
bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke 
reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

Nieuwe Renault MEGANE - september 2020. 

renault.com
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Schrijf u in op MY.RENAULT.BE 
en laat u verwennen!

My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen én een lifestyle magazine in één.  
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook tips, technische 
informatie, wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor evenementen enz….

U BENT NOG NIET INGESCHREVEN?  HET IS ZEER EENVOUDIG:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw wagen bij de hand.  
Surf naar www.my.renault.be, schrijf u gratis in!

Surf voor nog meer Renault MEGANE
naar www.renault.be


