
MY RENAULT
uw auto in topvorm,  
het hele jaar door !

My Renault verwent je!
Schrijf je gratis in op  
my.renault.be

je persoonlijk onderhoudsboekje
Met de online agenda kun je al je onderhoudsafspraken makkelijk op voorhand inplannen. In 
functie van je kilometerstand laat My Renault je immers weten wanneer het bijvoorbeeld tijd is 
voor je volgende onderhoudsbeurt of wanneer je een onderdeel moet laten nakijken.

tips, kortingen & cadeautjes
My Renault is synoniem voor voordelen op maat die perfect aansluiten bij je persoonlijk profiel en dat van 
je wagen.  Je ontvangt tal van aanbiedingen op werkplaatsinterventies, onderdelen, accessoires, …  alles 
gebaseerd op de leeftijd en de huidige kilometerstand van je auto.

je persoonlijk magazine
Een blik achter onze schermen, weetjes over de werking van je wagen, verhalen van Renault-fans,… 
Als het iets te maken heeft met Renault, dan lees je het als eerste op je portaal. 
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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. FEBRUARI 2022.

renault.be

Renault
nIeuWe

100 % elektrisch

accessoires

MEGANE E-TECH



De keuze van de accessoires is een essentiële stap om je nieuwe 
Renault Megane E-Tech 100% elektrisch nog comfortabeler en 
persoonlijker te maken. Naar je eigen beeld.

Kies stijlvolle 
accessoires
voor je voertuig



design  
op maat

Je hebt karakter, laat het dan ook zien. Kies voor satijngrijze 
spiegelkappen die het unieke ontwerp van je voertuig benadrukken.  
Voeg daar een zwarte haaienvinantenne aan toe: een perfect 
geïntegreerd accessoire dat je Megane E-Tech 100% elektrisch een  
nog sportievere uitstraling geeft (afhankelijk van het model).

1. spiegelkappen satijngrijs 
(96 3H 134 96R) 

2. haaienvinantenne sterzwart 
(28 21 632 35R) 
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design - buitenkant



sportvelgen

Zet het sportieve temperament van je Renault Megane E-Tech 100% elektrisch 
nog kracht bij met velgen en grote wielen die je voertuig extra karakter geven.
Keuze uit twee maten en drie wielmodellen: 18” Oston, 20” Soren, 20” Enos. 
Sneeuwkettingen nodig? Kies dan voor 18-inch wielen. Winter- of all-weather 
banden? Trakteer jezelf op 20-inch wielen en beveilig alles met zwarte 
antidiefstalbouten.

1. velg 20” - Iconique 
(40 30 066 32R)  

2. velg 20” - Initiale Paris 
(40 30 085 08R) 

3. velg 18” - Oston 
(40 30 020 15R) 

4. sierbout Renault nouvelR 
en antidiefstalbouten 
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

design - velgen
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stijl in  
elk detail

Open de deuren van je voertuig en ervaar meteen de elegantie  
“made by Renault”. Met hun stalen afwerking en getimede witte 
verlichting zijn de deurdrempels van je Megane E-Tech 100% elektrisch 
zowel nuttig als beschermend. Kies op maat gemaakte tapijten, in 
stof en met premium afwerkingen met, naar keuze, goudkleurige 
of zilvergrijze stiksels, en voeg aan de kofferruimte een tapijt van 
hoogwaardige kwaliteit toe dat je kofferruimte tegen vuil en slijtage 
beschermt.

1. verlichte deurdrempels en premium stoffen 
tapijten met goudkleurige stiksels 
(882 01 731 140) (82 01 740 264)

2. premium stoffen tapijten  
met goudkleurige stiksels 
(82 01 740 264)  

3. premium stoffen tapijten  
met zilvergrijze stiksels 
(820 174 02 62)

4. premium koffertapijt 
(82 01 740 267)
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design - interieur
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Maak van elke reis, in je dagelijkse leven of eens weg van de begane 
paden, een zowel spannende – zeg maar elektriserende – als stille 
ervaring dankzij onze selectie accessoires die bijdragen tot comfort, 
transport of bescherming. Je Renault Megane E-Tech 100% elektrisch 
is krachtig en bewijst dit ook met zijn sleep- en draagvermogen.

accessoires  
waarmee je in  
alle gemoedsrust  
de baan op gaat



kabels  
en opberg- 
accessoires

Alles is eenvoudig als alles elektrisch is. De 5 meter lange modus 
3-laadkabel kun je standaard gebruiken op je wallbox-laadpaal thuis  
(1 uur opladen/50 km) en openbare laadpalen (20 min/50 km).  
Voor nog meer mogelijkheden is deze kabel in ons assortiment ook 
verkrijgbaar in 6,5 m-uitvoering. Voeg de occasionele flexicharger-
kabel toe die je kunt gebruiken op een versterkte huisaansluiting 
(2h/50km) en/of de occasionele huiskabel die geschikt is voor 
standaardstopcontacten (3h20/50km). En voor nog meer gemak kun je 
je voorzien van de speciale opbergtas voor kabels, de handgreep voor 
de kabel of de kabelbinder. En daarbovenop nog de dubbele bodem voor 
het opbergen van je kabels zodat je kofferruimte er altijd netjes uitziet!

1. handvat voor oplaadkabel 
(82 01 738 553) 

2. kabel modus 2 huishoudstekker,  
kabel modus 2 flexicharger, kabel modus 3 
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)

3. kabelbinder en opbergtas 
(77 11 943 110) (77 11 943 111) 

4. dubbele bodem voor het opbergen van kabels 
(84 9P 312 79R)
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ruime keuze 
trekhaken

Beleef al je passies volop dankzij een compleet assortiment trekhaken: 
zwanenhals of zonder gereedschap afneembare trekhaak. De Megane 
E-Tech 100% elektrisch heeft een opmerkelijk trekvermogen: tot 900 kg 
aan trekkracht voor 220 pk-model (500 kg voor 130 pk), waarmee je een 
jetski of een kleine boot kunt voortslepen. En dankzij het draagvermogen 
van de 75 kg Renault-trekhaken, kunnen meerdere fietsen op een 
fietsendrager met je meereizen.

1. Coach-fietsendrager 3 fietsen 
(77 11 780 885)

2. demonteerbaar zonder gereedschap- 
trekhaakpack 13-polige kabelbundel 
(756127913R + 511996500R + 241D82978R)

3. zwanenhals trekhaakpack 13-polige kabelbundel 
(756122637R + 511990843R + 241D82978R) 
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transport - trekhaken



vergroot het 
draagvermogen 
van je voertuig

De quickfix-dakstaven zijn ideaal om het draagvermogen van 
je voertuig te vergroten en kunnen tot 75 kg dragen. Je kunt een 
skidrager bevestigen die plaats biedt aan maximaal 6 paar ski’s of een 
fietsendrager om je uitrusting op een eenvoudige, veilige manier te 
vervoeren, zonder dat je zicht aan de achterkant van je voertuig hierdoor 
wordt belemmerd. Waarom zou je je bagage beperken? De harde 
dakkoffers van Renault met een inhoud van 380 liter tot 630 liter bieden 
extra laadvolume en zijn bovendien veilig en vergrendelbaar. En dit alles 
zonder dat je op vlak van esthetiek toegevingen moet doen.

1. quickfix-dakstaven en harde dakkoffer 
van 480 liter met nouvelR-logo 
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)

2. quickfix-dakstaven en  
expert-fietsendrager 
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)  

3. quickfix-dakstaven en  
Snowpack thule-skidrager 6 paar  
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)
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transport - draagvermogen



comfort  
aan boord

Geniet van elk moment aan boord. Het eenvoudige en innovatieve 
opbergsysteem voor de middenconsole is moduleerbaar dankzij de vrij 
positioneerbare pinnen. Zo hou je je persoonlijke bezittingen steeds bij 
de hand: notitieboekje, agenda, telefoon, portemonnee... Hang je jas 
op de kledinghanger aan de hoofdsteun en je kan meteen vertrekken! 
Zin in een kopje koffie tijdens een pauze? Bereid hem voor met de 
Handpresso-reismachine, plaats de beker op het klaptafeltje van het 
multifunctionele systeem en geniet simpelweg van de aroma’s.

1. reiskoffiemachine Handpresso 
(77 11 650 896)

2. moduleerbaar opbergsysteem voor middenconsole 
(98 49 004 73R)  

3. kinderzitje SIROna I-size:  
van geboorte tot 4 jaar - 104 cm - 18 kg 
77 11 650 318

4. kledinghanger en multifunctioneel systeem 
(77 11 785 946)

5. klaptafeltje achteraan  
voor multifunctioneel systeem 
(77 11 785 947)

4 5
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comfort - leven aan boord
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alles netjes  
op zijn plaats

Door de bochten heen blijven je persoonlijke spullen netjes op hun 
plek dankzij het verticale of horizontale opbergnet, of de slimme en 
wegneembare kofferorganiser. Anderzijds heeft de dubbele bodem 
een opmerkelijk dubbel voordeel: hij verhoogt de vloer van de koffer 
voor een betere toegankelijkheid en ergonomie, en hij gebruikt 
tegelijkertijd volop het oorspronkelijke opbergvolume. En dankzij zijn 
compartimenten is alles opbergen nog nooit zo eenvoudig geweest.

1&2.  dubbele bodem voor opbergen van kabels 
(84 9P 312 79R)

2.  wegneembare kofferorganiser 
(82 01 585 488)

3. horizontaal opbergnet voor kofferruimte 
(77 11 227 501)  

4. verticaal opbergnet voor kofferruimte 
(77 11 227 502)

4 5
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comfort - kofferinrichting



bescherm  
het interieur
van je voertuig

Regenbuien, het vervoeren van vuile voorwerpen, natte uitrusting of 
schoenen... Bescherm het interieur van je voertuig tegen alle mogelijke 
weersomstandigheden met een reeks tapijten die op maat zijn 
ontworpen en die je snel kunt bevestigen aan de hand van veilige clips: 
ultra-robuuste krultapijten of waterdichte rubberen tapijten met hoge 
rand, ze zijn stuk voor stuk onderhoudsvriendelijk. De moduleerbare 
easyflex-kofferbescherming – antislip en waterdicht – is gemakkelijk 
ineen en uiteen te vouwen om de hele kofferruimte te bedekken, 
ongeacht de achterbankconfiguraties.

1. rubberen tapijt 
(82 01 738 743)

2. stoffen confort-tapijt 
(82 01 740 259)  

3. moduleerbare easyflex-kofferbescherming  
(82 01 740 236)

3

bescherming
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je veiligheid 
vóór alles

Installeer een alarm dat pogingen tot openen van de portieren, 
inbraak of beweging detecteert, met een waarschuwingsmodule 
bij het optillen van je voertuig. Het heeft vannacht gesneeuwd? 
Je kunt je 18-inch wielen van kettingen voorzien: trakteer jezelf op 
sneeuwkettingen met premium grip die eenvoudig te installeren zijn 
dankzij de intuïtieve geautomatiseerde bevestiging en die optimale 
grip op sneeuw en ijs bieden.

1. EasyCan Classic- alarmsysteem – AL1-norm 
(77 11 208 454)

2. 380GW-dashcam 
(77 11 943 102)

3. parkeerhulp vooraan 
(82 01 733 194)

1
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veiligheid




