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accessoires



Maak uw leven elke dag opnieuw eenvoudiger, geniet volop van elk 
moment en ga onbezorgd door het leven.
De Renault-accessoires, die speciaal voor uw Renault zijn ontworpen, 
maken van elke rit een ronduit unieke ervaring. Nog innovatiever, nog 
veiliger en nog intuïtiever: zij maken uw leven gemakkelijk en u kunt er 
telkens weer op rekenen. Klaar om intense ervaringen te beleven?

Zorg 
voor uzelf



1. verlichte Renault-deurdrempels 
Geniet van klasse en moderniteit telkens 
u de deuren opent. De witte getimede 
verlichting trekt dag en nacht de aandacht 
aan. De rvs en aluminium afwerking met 
Renault-markering beschermt ook de 
portieringangen van uw voertuig. Set van 2 
drempels (rechts en links). 
82 01 586 087

2. deurdrempels 
Zij personaliseren en beschermen in stijl 
de portieringangen van uw voertuig. 
De roestvrijstalen afwerking voegt 
daarbovenop een exclusieve toets toe.  
Set van 2 deurdrempels rechts en links. 
82 01 586 089 (Renault) 
82 01 680 950 (Renault SCENIC)

interieurdesign
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Gedurfd en  
krachtig 
design

Pas het uiterlijk van uw SCENIC naar wens aan en win meteen  
aan elegantie en comfort. Uw wagen straalt dan pas uw ware karakter uit.
Maak van uw SCENIC iets enig in zijn soort en naar eigen smaak.
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buitendesign
1. haaienvinantenne 

Breng een elegante en sportieve toets 
aan met deze antenne die perfect 
geïntegreerd is in de lijn van uw CLIO. 
Kleur: sterzwart. Compatibel met digitale 
audio-omroep (DAB). 
82 01 724 052

2. verchroomde buitenspiegelkappen 
Voeg stijl en persoonlijkheid aan uw 
voertuig toe. Ga voor een nog stijlvollere 
uitstraling met de verchroomde afwerking. 
82 01 668 740

3. roestvrijstalen kofferdrempel 
Verfraai en bescherm de achterbumper 
van uw voertuig met een handig, stijlvol en 
op maat gemaakt accessoire.  
Uit roestvrij staal, verleent de achterkant 
van uw voertuig een extra designtoets. 
82 01 586 091 (SCENIC - zonder inklapbare  
  trekhaak) 
82 01 592 559 (Grand SCENIC - zonder   
  inklapbare trekhaak)  
82 01 592 556 (SCENIC - met inklapbare   
  trekhaak) 
82 01 592 562 (Grand SCENIC - met   
  inklapbare trekhaak) 
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velgen
1. personalisatie Celsium Grijs erbé voor velg 

Alleen beschikbaar voor velg 40 30 066 86R. 
82 01 599 770 (te bestellen 5x voor een velg)

2. velg 20’’ Glossy Silver 
Kleur: Silver. 
77 11 757 222

3. antidiefstal slotbouten 
Set bestaande uit 4 antidiefstal slotbouten en 
een 17-sleutel voor aluminium velgen. In hoge 
weerstandsstaal. Afmetingen: M 14 x 11,5. 
77 11 239 101 
Ook beschikbaar in zwart 
82 01 724 183



Trakteer uzelf op een bescherming naar maat van ongekende kwaliteit. 
De voorzieningen van Renault zijn niet alleen elegant en praktisch, ze 
integreren naadloos in het fraaie interieur van uw Renault. Rijden met uw 
SCENIC is nu gezelliger en aantrekkelijker dan ooit!

dagelijkse 
bescherming 



5. easyFlex kofferbescherming 
Antislip en waterdicht, deze kofferbescherming 
is noodzakelijk om de kofferruimte van 
uw voertuig te beschermen, en is ideaal 
voor het vervoer van omvangrijke en 
vuilmakende voorwerpen! Eenvoudig ineen 
en uiteen te vouwen, en geschikt voor 
verschillende achterbankconfiguraties. 
Volledig uitgevouwen dekt de EasyFlex 
kofferbescherming de hele kofferbodem. 
Multifunctioneel en zeer nuttig zowel 
bij dagelijks gebruik als voor uw 
vrijetijdsactiviteiten. 
82 01 643 350 (SCENIC) 
82 01 643 355 (Grand SCENIC) 
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kofferinrichting
1. kofferbak 

Ideaal voor het vervoer van allerhande 
voorwerpen, met name vuilmakende voorwerpen. 
De kofferbak beschermt doeltreffend de 
originele kofferbedekking en past perfect in de 
kofferruimte. Hij is erg handig en makkelijk te 
plaatsen en schoon te maken vanwege het half-
harde materiaal en de hoge randen. 
82 01 627 989 (SCENIC) 
82 01 627 990 (Grand SCENIC)

2. koffertapijt 
Uit kwaliteitstextiel vervaardigd en 
onderhoudsvriendelijk, bijzonder praktisch in het 
dagelijkse gebruik. 
82 01 635 269 (SCENIC - omkeerbaar) 
82 01 635 273 (Grand SCENIC -  
niet omkeerbaar)

3. kofferindelingssysteem 
Deelt de koffer van uw voertuig in zodat u al uw 
voorwerpen gemakkelijk kunt schikken en die 
voorwerpen tijdens de rit ook perfect op hun 
plaats blijven. Verwijderbaar en gemakkelijk 
te installeren, past zich aan voorwerpen met 
verschillende afmetingen aan dankzij het 
scheidingssysteem en de riem die over de rails 
schuiven. 
82 01 669 725

4. opbergnet - horizontaal 
Ideaal voor het inrichten van de kofferruimte. 
Aangepast aan de afmetingen van uw voertuig. 
Houdt voorwerpen in uw koffer tijdens de rit 
perfect op hun plaats. 
77 11 422 533
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kofferinrichting
Het pack kofferinrichting bevat:

1. plooibare opbergbox 
Twee vakken met versterkte bodem en een zijvak 
in elk compartiment. 
Afmetingen uitgevouwen: 32 x 26 x 50 cm. 
Afmetingen opgevouwen: 32 x 25 x 5 cm. 
Afbeelding met opbergbox en flexibele 
kofferorganisator. 
77 11 757 213

2. flexibele kofferorganisator 
Slim en flexibel opbergaccessoire dat bagages 
en voorwerpen tijdens de rit perfect op hun plaats 
houdt. Aan de koffervloer te bevestigen met 
behulp van een klittenband. Carbonkleur. Niet 
compatibel met de rubberen kofferbak en met de 
Easyflex-kofferbescherming. 
82 01 585 488

3. zetelbescherming achteraan 
Beschermt uw zetels achteraan tegen water, 
slijk, haren en ander vuil. Te bevestigen aan 
de hoofdsteunen voor- en achteraan om een 
bescherming in hangmatstijl te creëren. Gaten 
met scratch zodat u de veiligheidsgordels kunt 
bereiken. Duurzame en waterbestendige stof. 
Volledig afwasbaar. Afmetingen: 145 x 145 cm. 
7 11 757 227

1. getinte film - achteraan 
Trakteer uzelf op meer comfort, veiligheid 
en esthetiek! Deze hoogwaardige film 
beschermt tegen nieuwsgierige blikken 
en zonnestralen. Zij helpt bij het behouden 
van een aangename temperatuur in 
de passagiersruimte en vrijwaart de 
zetelbekleding en uitrustingen tegen 
verkleuring. 
77 11 201 373 (achterklep + 2 ruiten achteraan) 
77 11 201 374  (achterklep + 4 ruiten achteraan)

2. zonnewering - volledig pack 
De verduisterende zonnewering verbetert 
het dagelijkse comfort aan boord en biedt 
optimale bescherming tegen zonnestralen. 
Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. 
Verkrijgbaar voor alle ruiten en voor 
achterruit. 
82 01 612 834 (SCENIC) 
82 01 612 831 (Grand SCENIC)

3. windgeleiders 
Hiermee rijdt u in alle comfort met de 
ramen even open zonder last te hebben 
van turbulentie en tocht. Discreet, op 
maat gemaakt en zeer resistent, deze 
windgeleiders zijn bestand tegen de  
rollen van de carwash en slecht weer! 
Set van twee windgeleiders (rechts en links). 
82 01 629 691 (vooraan)

4. spatlappen 
 Beschermen de onderkant van het 

koetswerk van uw voertuig afdoend  
tegen water, steenslag en modder.

 Set van 2 spatlappen (links en rechts)
 82 01 212 479 (voor- of achteraan)

ruitaccessoires

bescherming koetswerk

1

3 4

1 2



3 4

21

leven aan boord
1. verchroomde kledinghanger op hoofdsteun 

Hiermee kunt u uw kleren netjes en kreukvrij aan 
de achterkant van de bestuurderszetel ophangen. 
Verwijderbaar, gemakkelijk te installeren, 
onmisbaar in het dagelijkse leven.  
De verchroomde afwerking maakt er een elegant 
en stijlvol voorwerp van.  
77 11 578 137

2. reiskoelbox 
Koelbox met een inhoud van 24 liter, met veel 
handige onderdelen, zoals een schouderriem,  
zij- en binnenvakken. Behoudt de temperatuur 18°C 
onder de heersende omgevingstemperatuur.  
Te bevestigen met behulp van de veiligheidsgordel. 
Werkt op 12V/220V stekker.  
Afmetingen: l 42 cm x h 30 cm. 
77 11 431 405

3. handstofzuiger 
Dankzij het mondstuk dat u in 10 standen kunt 
draaien en zijn ingebouwde verlengstuk kunt 
u probleemloos moeilijk toegankelijke plekjes 
schoonmaken. Zijn cyclonische actie en dubbel 
filtersysteem zorgt voor een optimale zuigkracht. 
Autonomie van 30 minuten met de mogelijkheid om 
de autonomie te verlengen met de 12V adapter die 
u gemakkelijk op de sigarettenaansteker aansluit. 
77 11 756 900

4. rokersset 
Onmisbaar als u uw wagen netjes wilt houden. 
Bevat een asbak en een aansteker. 
82 01 375 535

5. draagbaar espressomachine 
Handpresso Auto: steek simpelweg de 
stekker in de 12V sigarettenaansteker-
aansluiting, voeg koud water toe en een 
espresso pod. Druk daarna op de knop,  
de druk stijgt en het water warmt op.  
Na 3 bips is uw espresso klaar. 
77 11 731 840

6. achtertablet voor multifunctionele houder 
Het multifunctionele systeem kan eenvoudig 
aan een hoofdsteun worden bevestigd. 
De passagiers kunnen er voorwerpen in 
opbergen of kleren aan ophangen.  
Gebruik dit neerklapbaar tablet met 
bekerhouder om een boek, een stuk gebak  
of een drinkbus te plaatsen. 
77 11 785 947 (Achtertablet) 
77 11 785 944 (Multifunctionele houder voor 
hoofdsteun)

7. Car Organizer 
Elk voorwerp vindt zijn plaats dankzij de 
Car Organizer van Renault. Te bevestigen 
achteraan de zetel van de bestuurder en/ 
of de passagier. Vastgemaakt met haakjes 
onderaan de zetel. 
77 11 650 222

75
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tapijten
1. stoffen tapijt - Premium 

Trakteer uzelf op de kwaliteit van 
hoogwaardige materialen. Premiumtapijt  
en -afwerking met boordband en 
carbonkleurig borduurwerk. 
82 01 635 268 (met mobiele console) 
 
Ook verkrijgbaar: 
Stoffen tapijt – Confort 
Kwaliteitstapijt, praktisch en 
onderhoudsvriendelijk. 
82 01 647 171 (met vaste console) 
82 01 635 265 (met mobiele console)

2. rubberen tapijt met hoge rand 
Waterdicht en onderhoudsvriendelijk, zij 
garanderen een totale bescherming van  
de vloer in de passagiersruimte. 
82 01 618 022 (SCENIC) 
82 01 626 111 (Grand SCENIC)

43 5



Beleef uw passies ten volle! Steeds sneller te installeren en eenvoudiger 
in gebruik, de SCENIC-accessoires voldoen aan hogere veiligheidseisen. 
Ze zijn tegelijk eenvoudig en goed doordacht. Met Renault neemt u alles 
wat u wilt, waar u wilt mee op reis. U gaat in alle vrijheid de baan op.

meer en beter 
vervoeren
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trekhaken
1. inklapbare trekhaak 

Geniet van een inklapbaar trekhaaksysteem 
dat in een paar seconden klaar is voor gebruik, 
moeiteloos en zonder gereedschap. In een enkele 
beweging inklapbaar en volledig onzichtbaar 
wanneer hij onder de bumper is weggeborgen, 
hij tast het design van uw Nieuwe Renault 
Scénic niet aan. Deze door Renault ontworpen 
inklapbare trekhaak is perfect compatibel met 
uw wagen. 
82 01 630 469 (dwarsbalk en schroevenset) 
82 01 645 511 (13-polige kabelbundel)

2. zwanenhals trekhaak 
Gebruikt voor het veilig trekken of dragen van 
allerhande materiaal: fietsenrek, aanhangwagen, 
boot, caravan, professionele apparatuur... Deze 
door Renault ontworpen trekhaak is perfect 
compatibel met uw wagen en vermijdt risico op 
vervorming. Demonteerbaar met gereedschap. 
82 01 630 506 (dwarsbalk) 
82 01 630 511 (schroevenset) 
82 01 645 512 (13-polige kabelbundel)

3. euroride fietsendrager 
Snel op de trekhaak te bevestigen. Maakt een 
eenvoudig en veilig vervoer van alle fietsen van de 
familie mogelijk. Opvouwbaar en kantelbaar voor 
een gemakkelijke toegang tot de kofferruimte. 
Verkrijgbaar in verschillende modellen, voor 2 tot 
3 fietsen. 
77 11 577 330 (Euroride 2 fietsen) 
77 11 577 329 (Euroway 3 fietsen)
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1. QuickFix aluminium dakstaven  
Eenvoudig en snel te monteren zonder enig 
gereedschap dankzij het innovatief QuickFix 
bevestigingssysteem. Ideaal voor het 
bevestigen van een fietsendrager, skidrager 
of dakkoffer om het draagvermogen 
van uw voertuig zodoende te verhogen. 
Deze door Renault ontworpen dakstaven 
voldoen aan de strengste veiligheids- en 
weerstandsnormen. Set van 2 dakstaven 
met antidiefstalsysteem. 
82 01 633 733 (op dakpaviljoen - SCENIC) 
82 01 622 112  (op overlangse dakstaven  - 

Grand SCENIC)

2. harde dakkoffer 
Essentieel voor compromisloos reizen! 
Handig en robuust. Vergroot het laadvolume 
van uw voertuig. Aerodynamisch en zeer 
elegant design. Verkrijgbaar in verschillende 
grootten al naargelang uw behoeften. Kleur: 
hoogglans zwart. 
77 11 575 524 (380L) 
77 11 575 525 (480L) 
77 11 575 526 (630L) 
 
Ook verkrijgbaar: 
Moduleerbare Urban Loader dakkoffer 
77 11 578 086  (van 300L tot 500L)

3. skidrager 
Ongeacht uw skiprestaties of uw materiaal, 
met deze skidrager reizen uw snowboards 
en ski’s veilig op het dak van uw koffer mee. 
Bijzonder eenvoudig te monteren, te laden en 
te lossen in alle weersomstandigheden. 
77 11 420 779 (6 paar/4 snowboards) 
77 11 420 778 (4 paar/2 snowboards)

dragers

2



Beleef nog meer emoties aan boord met onze multimediaoplossingen.
Zo wordt elke rit een intense belevenis!

multimedia- 
ervaring
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video
1. draagbaar videosysteem nextbase 9’’ 

Als u wilt genieten van serene en aangename 
ritten met het hele gezin, rust u uw voertuig best 
uit met een draagbaar dvd en videosysteem. 
Met zijn 2 aparte 9-inch schermen kunnen 
de passagiers achteraan tijdens de rit hun 
lievelingsvideo’s bekijken. Gemakkelijk op de 
hoofdsteun te bevestigen. 
77 11 785 943

2. tablethouder (7” - 10”) 
Plezier en ontspanning gegarandeerd tijdens 
lange ritten! Is gemakkelijk te bevestigen op 
de hoofdsteun zodat inzittenden tijdens de rit 
comfortabel de video-inhoud van een tactiele 
tablet kunnen bekijken. 
77 11 574 991

1. Focal Music Drive 2.0 speakerset    
De kit bestaat uit twee coaxiale speakers 
van 120 Watts. Grote bandbreedte. 
Verbeterde klankprecisie en details.  
Voor- en achterzijde. 
77 11 575 880

2. Focal Music live 4.0 speakerset   
De kit bestaat uit vier speakers, gescheiden 
2-weg systeem 100/200 Watts. Tweeters 
op het dashboard. Realistische en precieze 
klank. Live beluisteren. 
77 11 578 132

3. Focal Music Premium 4.1 speakerset 
Bestaat uit 1 Live kit voor- of achterzijde en 
subwoofer afhankelijk van configuratie. 
Ruimtebesparende versterkte subwoofer (7 
cm x 35 cm x 25 cm). Afstandsbediening met 
bass regeling. Totaal geluidsvermogen: 280 
tot 400 Watt afhankelijk van configuratie. 
Speakerversterking. Extreem uitgebreide 
bandbreedte. Optimale sound staging  
en krachtbehoud.  
77 11 578 133

4. Focal Music Premium 6.1 speakerset 
High fidelity aan boord en HIFI Premium 
luistergenot. De kit van 6 speakers en een 
subwoofer goed voor al met al 400 W is dé 
referentie op vlak van geluidssystemen aan 
boord. Klankfinesse, helderheid en kracht… 
Neem uw favoriete muziek mee op de baan 
en geniet van de mooiste klankervaring. 
77 11 579 536

audio

3. smartphonehouder met inductielader
 Klein en discreet. Dankzij het magnetisch 

bevestigingssysteem gemakkelijk te 
plaatsen op het ventilatierooster van uw 
dashboard. Uw GSM wordt automatisch 
opgeladen via eenvoudig contact met deze 
smartphonehouder indien hij kan worden 
opgeladen zonder kabel (Qi) of beschikt over 
een compatibele schelp.

 77 11 940 323 (op ventilatierooster)
 77 11 940 324 (met zuignapbevestinging)
 

Ook beschikbaar:
 Smartphonehouder zonder inductielader (Qi)
 77 11 784 774 (op ventilatierooster)
 77 11 784 775 (met zuignapbevestinging)

telefoon

AV OU AR

AV 

AV 

AV ET AR
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Zorgeloos reizen. Duurzaam en handig in gebruik, de speciaal  
door Renault voor uw SCENIC ontwikkelde accessoires staan in alle 
omstandigheden garant voor uw sereniteit.

rij in alle  
gemoedsrust
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rijhulpsystemen, inbraakpreventie en bewaking
1. parkeerhulp  

Essentieel om rustig te manoeuvreren. Dankzij de 
naadloos ingebouwde sensoren detecteert het 
systeem elke hindernis voor en/of achter het voertuig 
en waarschuwt de bestuurder aan de hand van 
geluidssignalen. Mogelijkheid om het systeem uit te 
schakelen via een simpele drukknop. Verkrijgbaar voor 
voorkant en achterkant van het voertuig. 
82 01 537 464 (vooraan)  
82 01 537 455 (achteraan)

2. Coyote Mini 
De Coyote Mini geeft de komende radars binnen een 
afstand van 30 km weer. Geeft het type verkeersstoring 
aan (file, stilstaand voertuig…) en geeft ook uitleg over 
wat er in de tegengestelde richting gaande is. Is ook 
uitgerust met een slaperigheidsalarm (geeft aan dat 
de bestuurder tijdens een lange rit niet is gestopt). Gaat 
ook van 2G over naar 3G en is uitgerust met Bluetooth 
die de waarschuwingen doorsluist van de ingebouwde 
luidspreker naar de radio. 
77 11 756 911 

3. dashcam nextbase 112 
Dankzij een magnetische bevestiging gealimenteerd 
“Click&Go”, snel te plaatsen en makkelijk te 
transporteren wanneer u uw wagen verlaat. HD resolutie 
720p en zichtbaarheidshoek van 120°. 
77 11 785 403

4. achteruitrijcamera 
Win aan comfort tijdens het manœuvreren! 
Eens de achteruitrijkoppeling ingeschakeld, krijgt u 
het beeld van de zone achter uw voertuig rechtstreeks 
op het navigatiescherm te zien. Bovenop het beeld 
verschijnen lijnen die u helpen de afstand van mogelijke 
hindernissen beter in te schatten. 
82 01 672 184 

5. easyCan Classic alarmsysteem 
Vermindert doeltreffend het risico op diefstal van uw 
voertuig en van voorwerpen in de passagiersruimte. 
Voorzien van een volledige alarmset met anti-lift 
beveiliging, en perimetrische en volumetrische 
detectie die elke poging tot het openen van de 
portieren of inbraak of bewegingen in de laadzone 
opvangt. Norm AL1. 
77 11 208 454
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1. kinderzitje SIROna S I-size  
Het Sirona S I-size- kinderzitje voldoet aan 
de nieuwe Europese norm voor “I-size”-
autozitjes. De nieuwe I-size-norm stelt 
dat kinderen van 15 maanden en jonger 
achterwaarts gericht moeten reizen. 
77 11 650 318

2. sneeuwkettingen - SeRVO 9
 Tijdens de wintermaanden hebt u liefst 

kettingen bij de hand waarmee u ge-
makkelijk op besneeuwde ondergrond 
kunt rijden! Zij staan borg voor maximale 
veiligheid en grip in de moeilijkste winterse 
omstandigheden (sneeuw en ijzel). Snel 
en gemakkelijk te plaatsen dankzij een 
geautomatiseerde intuïtieve montage. Ne-
men weinig plaats in en zijn zeer compact. 
Al wat u nodig hebt om aanzienlijk aan 
rijcomfort te winnen! Set van 2 kettingen. 

 77 11 757 053

kinderzitje

sneeuwkettingen

1

2

kinderzitje



Renault-
collectie  

Ontdek onze collectie unieke artikelen die wij speciaal hebben ontworpen 
zodat u de Nieuwe Renault Scénic-ervaring volop kunt beleven.

1. Scenic 2016  
Échelle : 3 inches. Ce produit ne convient 
pas aux enfants de moins de 3 ans. 
77 11 780 932 (Jaune miel) 
77 11 780 933 (Blanc nacré) 
77 11 780 934 (Noir étoilé)

schaalmodellen



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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2.

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. MEI 2022.

renault.be


