
RENAULT
NOVÝ

100 % elektrický

príslušenstvo

MEGANE E-TECH



Originálne príslušenstvo Renault je tu preto, aby ste svoj nový  
100 % elektrický Renault Megane E-Tech mohli prispôsobiť svojmu štýlu 
a cestovali v ešte väčšom pohodlí.

prispôsobte si vozidlo
svojmu štýlu







dizajn  
na mieru

Ste pripravení prejaviť svoj charakter? Nedržte sa pri zemi a dolaďte 
dizajn strechy samolepkami inšpirovanými logom Renault. Jedinečný 
dizajn vášho vozidla zvýraznia tiež saténovo sivé kryty spätných 
zrkadiel a čierna anténa v tvare žraločej plutvy mu dodá športový 
nádych (kompatibilná v závislosti od verzie).

1. kryty spätných zrkadiel 
(96 3H 134 96R) 

2. shark anténa 
(28 21 632 35R) 

3. štýlový polep strechy so shark anténou 
(73 86 570 30R) 
štýlový polep strechy s klasickou anténou 
(73 86 537 67R)
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exteriér



športové 
kolesá

1. hliníkový disk 20" Soren 
(40 30 066 32R) 

2. hliníkový disk 20" Enos 
(40 30 085 08R) 

3. hliníkový disk 18" Oston 
(40 30 020 15R) 

4. stredová krytka Renault 
a bezpečnostné skrutky kolies 
(40 31 535 00R, 82 01 724 186)

disky kolies
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Zdôraznite športového ducha svojho 100 % elektrického vozidla 
Renault Megane E-Tech. Štýlové hliníkové disky sú presne tým, čo 
treba. Na výber máte z troch moderných dizajnov: Oston, Soren 
a Enos. Celkový vzhľad kolesa dolaďte čiernymi stredovými krytkami 
s logom Renault a proti odcudzeniu kolesá vybavte bezpečnostnými 
skrutkami.
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štýl v každom 
detaile

Stačí len otvoriť dvere a ihneď pocítite dotyk elegancie značky 
Renault. Kryty predných prahov dverí s rafinovaným povrchom 
z nehrdzavejúcej ocele a bielym časovaným osvetlením sú rovnako 
praktické ako odolné. Na mieru šité prémiové textilné koberce si 
môžete vybrať vo vyhotovení so zlatým či sivým prešitím. Vzhľad 
a zároveň ochranu batožinového priestoru dotiahnete do dokonalosti 
vysokokvalitným kobercom brániacim jeho znečisteniu či poškodeniu.

1. vnútorné osvetlené kryty predných  
prahov dverí 
(882 01 731 140)

2. textilné koberce Premium so zlatým 
prešívaním 
(82 01 740 264) 

3. textilné koberce Premium so sivým 
prešívaním 
(820 174 02 62)

4. koberec batožinového priestoru 
(82 01 740 267)
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interiér





Každá vaša cesta, či už tá všedná, alebo za zábavou a dobrodružstvom, 
môže byť maximálne pohodlná a zároveň bezpečná. Stačí si len 
vybrať to pravé z našej ponuky originálneho príslušenstva, ktoré 
bolo navrhnuté tak, aby plnilo požiadavky komfortu, bezpečnosti 
a prepravy zároveň. Veríme, že práve kombinácia týchto troch 
aspektov demonštruje jedinečnosť vášho 100 % elektrického vozidla 
Renault Megane E-Tech.

doplnky pre pokojnú
a bezpečnú cestu
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káble a ich
uloženie

Pre najefektívnejšie domáce nabíjanie si z našej ponuky príslušenstva 
neváhajte zabezpečiť nabíjacie stanice Wallbox Standard alebo Smart 
Wallbox spolu s nabíjacím káblom dlhým 6,5 metra určeným
práve pre wallboxy.

Ďalším variantom rýchleho a jednoduchého domáceho nabíjania 
je zásuvka typu Green’Up, ku ktorej je určený aj nabíjací kábel na 
domáce nabíjanie, dlhý tiež 6,5 metra. Pokiaľ máte doma iba jedno 
elektrické vozidlo, je práve tento typ nabíjania tým ideálnym riešením.

Na pohodlné a zároveň praktické uloženie káblov ponúkame špeciálnu 
tašku, držiak s rukoväťou alebo len sťahovaciu pásku. Dvojité dno 
batožinového priestoru zaručí, že nabíjacie káble budú vždy bezpečne 
a prehľadne uložené.

1. spona s rukoväťou na nabíjací kábel 
(82 01 738 553) 

2. nabíjací kábel Flexicharger, nabíjací kábel do 
zásuvky Green'Up, nabíjací kábel pre wallbox  
(77 11 943 515, 29 69 040 59R, 77 11 943 517)

3. páska a taška na nabíjacie káble 
(77 11 943 110, 77 11 943 111) 

4. dvojité dno batožinového priestoru  
(pre nabíjacie káble) 
(84 9P 312 79R)
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nabíjanie



všestranné 
ťažné 
zariadenie

1. nosič bicyklov Coach pre 3 bicykle 
 (77 11 780 885)

2. ťažné zariadenie labutí krk 
 (75 61 226 37R) 

3. – 4.  ťažné zariadenie demontovateľné 
bez náradia 
(75 61 279 13R)

1
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preprava – ťažné zariadenie



Svoje cesty za športom a ďalšou zábavou si užijete naplno vďaka 
možnostiam, ktoré so sebou prinášajú ťažné zariadenia z ponuky 
originálneho príslušenstva. Na výber máte pevné v tvare labutieho 
krku a demontovateľné bez náradia. 100 % elektrický Megane E-Tech 
má pozoruhodnú silu, v závislosti od konkrétnej verzie utiahne náklad 
až do 900 kg. Odviezť napríklad vodný skúter, menší čln či väčší počet 
bicyklov na nainštalovanom nosiči nebude pre nový Megan E-Tech 
žiadny problém.
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zvýšte 
prepravnú 
kapacitu

1. strešné tyče QuickFix a pevný strešný 
box 480 l 
(73 21 017 89R, 77 11 785 586)

2. strešné tyče QuickFix a nosič bicykla 
(73 21 017 89R, 77 11 780 147) 

3. strešné tyče QuickFix a nosič lyží Thule 
7326 (na 6 párov lyží/4 snowboardy) 
(73 21 017 89R, 77 11 940 001)

2
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strešná preprava



Ideálne riešenie na zvýšenie prepravnej kapacity vášho vozidla? 
Strešné tyče QuickFix s nosnosťou až 75 kg. Pripevnite na nich nosič 
až šiestich párov lyží či nosič bicykla, ak neuprednostňujete variant 
prepravy bicyklov na ťažnom zariadení. Prečo obmedzovať počet 
batožiny? Pevné strešné boxy Renault s objemom od 380 do 630 litrov 
ponúkajú ďalší úložný priestor, a navyše bezpečne uzamykateľný. 
A to všetko bez akýchkoľvek kompromisov, čo sa týka celkového 
dizajnu vášho vozidla.
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zážitky  
na palube

Užite si každý okamih strávený v kabíne vášho vozidla. Inovatívny, 
a napriek tomu jednoduchý modulárny organizér do stredovej konzoly 
si môžete nastaviť tak, aby sa prispôsobil čomukoľvek, čo doň práve 
chcete uložiť. Sako či bundu si pred jazdou odložte na ergonomický 
vešiak za opierkou hlavy. Máte pri jazde chuť na prestávku a dobrú 
kávu? Na prípravu kávy využite náš prenosný kávovar Handpresso 
a vychutnajte si ju na mieste, na ktorom ste sa práve zastavili.

1. cestovný kávovar na kapsuly Handpresso 
(77 11 940 552)

2. organizér do stredovej konzoly 
(98 49 004 73R) 

3. detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg 
(4 – 12 rokov) 
(77 11 940 745)

4. vešiak za opierku hlavy 
(77 11 785 946)

5. sklopný stolček za predné sedadlá 
(77 11 785 947)

4 5
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komfort
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všetko na 
svojom mieste

Bez ohľadu na zákruty zostanú vaše veci na svojom mieste vďaka 
vertikálnej či horizontálnej úložnej sieti alebo inteligentnému 
prenosnému organizéru do batožinového priestoru. Dvojité dno má 
niekoľko pôsobivých výhod navyše. Je jednoducho prístupné, rozširuje 
váš úložný priestor, a do jeho priehradiek tak môžete uložiť všetko 
potrebné vrátane nabíjacích káblov.

1. – 2.  dvojité dno batožinového priestoru (pre 
nabíjacie káble) 
(84 9P 312 79R)

3.  sieť batožinového priestoru – 
horizontálna 
(77 11 227 501) 

4.  sieť batožinového priestoru – vertikálna 
(77 11 227 502)

5.  organizér batožinového priestoru 
(82 01 585 488)
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úložný priestor



ochrana 
interiéru

1. gumové koberce 
(82 01 738 743)

2. textilné koberce Comfort 
(82 01 740 259) 

3. ochrana batožinového priestoru 
EasyFlex  
(82 01 740 236)

koberce

2

1



Mokré oblečenie, zablatené topánky, špinavé veci, ktoré treba niekam 
previezť. Interiér vášho vozidla ochránia pred znečistením podlahové 
koberce, ktoré ľahko umiestnite na ich miesto. Všetky koberce, tak 
textilné, ako aj gumové s vysokým okrajom, sa vyznačujú vysokou 
odolnosťou a ľahkou údržbou. Ochrana batožinového priestoru 
EasyFlex je protišmyková a nepriepustná. Možno ju zložiť a rozložiť tak, 
aby sa prispôsobila polohe zadných sedadiel.
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bezpečnosť 
na prvom 
mieste

1. alarm 
(25 69 156 80R)

2. snehové reťaze Premium Grip 
(77 11 780 259)

3. snehové reťaze Standard 
(77 11 578 472)

1

32

bezpečnosť



Nainštalujte si alarm, ktorý včas deteguje akékoľvek pokusy 
o odcudzenie či vniknutie do vášho nového vozidla. Bezpečnú jazdu 
počas zimy vám zaistia snehové reťaze. Doprajte si rovno tie Premium 
Grip s intuitívnym upevňovacím systémom, ktoré zaručujú optimálnu 
priľnavosť na snehu aj na ľade.



kompletný zoznam produktov
Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Dizajn

Exteriér

28 21 632 35R Shark anténa •• •• ••

96 3H 134 96R Kryty spätných zrkadiel •• •• ••

73 86 570 30R Štýlový polep strechy so shark anténou -(1) •• ••

73 86 537 67R Štýlový polep strechy s klasickou anténou •• -(2) -(2)

Disky kolies

40 30 020 15R Hliníkový disk 18" Oston •• •• ••

40 30 066 32R Hliníkový disk 20" Soren -(3) •• ••

40 30 085 08R Hliníkový disk 20" Enos -(3) •• ••

40 31 542 76R Ozdobný kryt kolesa 18" Terdam o(4) o(4) o(4)

82 01 724 186 Bezpečnostné skrutky kolies – 4 kusy, šesťhranné •• •• ••

40 31 535 00R Stredová krytka Renault – Silverstone, čierna s chrómovaním •• •• ••

40 30 051 85R Oceľový disk 18" •• •• ••

Interiér

82 01 733 101 Vnútorné kryty predných prahov dverí s nápisom Renault •• •• ••

82 01 731 140 Vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí s nápisom Renault •• •• ••

Komfort a ochrana

Zážitky na palube

98 49 004 73R Organizér do stredovej konzoly •• •• ••

77 11 940 552 Cestovný kávovar na kapsuly Handpresso •• •• ••

77 11 785 946 Vešiak za opierku hlavy (obsahuje univerzálny nadstavec 77 11 785 944) •• •• ••

82 01 705 509 Vešiak na tašku/kabelku za opierku hlavy •• •• ••

77 11 431 405 Chladiaci box 20 litrov (42 × 42 × 30 cm) •• •• ••

77 11 785 947 Sklopný stolček za predné sedadlá  
(na montáž si vyžaduje ref. 77 11 785 944) •• •• ••



Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Ochrana batožinového priestoru

82 01 740 267 Koberec batožinového priestoru •• •• ••

77 11 227 501 Sieť batožinového priestoru – horizontálna •• •• ••

77 11 227 502 Sieť batožinového priestoru – vertikálna •• •• ••

82 01 585 488 Organizér batožinového priestoru •• •• ••

77 11 940 885 Úložný box batožinového priestoru •• •• ••

84 9P 312 79R Dvojité dno batožinového priestoru (pre nabíjacie káble) ••(5) ••(5) ••(5)

82 01 740 236 Ochrana batožinového priestoru EasyFlex ••(6) ••(6) ••(6)

Koberce

82 01 738 743 Gumové koberce – sada 4 kusov •• •• ••

82 01 740 259 Textilné koberce Comfort – sada 4 kusov •• •• ••

82 01 740 262 Textilné koberce Premium – sivé prešívanie – sada 4 kusov •• •• ••

82 01 740 264 Textilné koberce Premium – zlaté prešívanie – sada 4 kusov •• •• ••

Ochrana karosérie

77 11 948 830 Ochranná plachta karosérie Renault •• •• ••

Preprava

Ťažné zariadenia

24 1D 829 78R Kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin •• •• ••

77 11 226 912 Adaptér kabeláže TZ – 13/7 pin •• •• ••

75 61 226 37R Ťažné zariadenie labutí krk •• •• ••

51 19 908 43R Montážna sada pre ťažné zariadenie labutí krk •• •• ••

75 61 279 13R Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia •• •• ••

51 19 965 00R Montážna sada pre ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia •• •• ••

77 11 780 884 Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie (2 bicykle) – 13 pin •• •• ••

77 11 780 885 Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie (3 bicykle) – 13 pin •• •• ••

77 11 946 559 Nosič bicyklov EasyFold na ťažné zariadenie (3 bicykle) – 13 pin •• •• ••



kompletný zoznam produktov
Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Strešná preprava

73 21 017 89R Strešné tyče QuickFix •• •• ••

77 11 780 147 Nosič bicykla na strešné tyče •• •• ••

77 11 940 000 Nosič lyží Thule 7324 (na 4 páry lyží/2 snowboardy) •• •• ••

77 11 940 001 Nosič lyží Thule 7326 (na 6 párov lyží/4 snowboardy) •• •• ••

77 11 578 086 Strešný box Urban Loader nastaviteľný modulárny 300 – 500 l •• •• ••

77 11 785 585 Strešný box pevný 380 l čierny •• •• ••

77 11 785 586 Strešný box pevný 480 l čierny •• •• ••

77 11 785 587 Strešný box pevný 630 l čierny •• •• ••

Multimédiá

Smartphone

77 11 784 774 Magnetický držiak na telefón – do ventilačnej mriežky •• •• ••

Video

77 11 945 185 Kamera na nahrávanie premávky 222 Dashcam •• •• ••

77 11 945 184 Kamera na nahrávanie premávky 322 GW Dashcam •• •• ••

Bezpečnosť

Asistenty parkovania

82 01 733 194 Predné parkovacie senzory •• •• ••

Ochrana proti krádeži

25 69 156 80R Alarm •• •• ••

77 11 782 488 Ochrana zásuvky palubnej diagnostiky •• •• ••

Bezpečnosť

77 11 561 357 Autolekárnička •• •• ••

77 11 764 847 Výstražná vesta (norma  STN EN ISO 20471) •• •• ••

77 11 460 708 Sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný trojuholník,
pracovné rukavice, reflexná vesta) •• •• ••



Equilibre (E2 Sport) Techno (E3 Sport) Iconic (E4 Sport)

Detské sedačky

77 11 940 741 Základňa Isofix pre detskú sedačku ref. 7711940742 •• •• ••

77 11 940 742 Detská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narodenia  
do 83 cm/13 kg/15 mesiacov •• •• ••

77 11 940 743 Detská sedačka DUALFIX i-SIZE – od narodenia do 105 cm/18 kg/4 roky •• •• ••

77 11 940 744 Detská sedačka TRIFIX² i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 mesiacov – 4 roky) •• •• ••

77 11 940 745 Detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4 – 12 rokov) •• •• ••

Snehové reťaze

77 11 780 259 Snehové reťaze Premium Grip o(7) o(7) o(7)

77 11 578 472 Snehové reťaze Standard o(7) o(7) o(7)

77 11 948 860 Snehové návleky o(7) o(7) o(7)

Nabíjanie

Nabíjacie stanice a káble

77 11 841 218 Nabíjacia stanica Wallbox Standard – nástenná montáž – integrovaný
kábel T2 – 11 kW* •• •• ••

77 11 841 219 Nabíjacia stanica Smart Wallbox so zásuvkou T2S – 7,4/22 kW – domová 
zás. TE – kľúč* •• •• ••

77 11 943 517 Nabíjací kábel pre Wallbox - T2 32A – dĺžka 6,5 metra* •• •• ••

82 01 486 883 Zásuvka pre domáce nabíjanie Green’Up – typ E** •• •• ••

29 69 040 59R Nabíjací kábel do zásuvky Green’Up pre domáce nabíjanie – 
T2 10 – 16A – dĺžka 6,5 metra** •• •• ••

77 11 943 515 Nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW pre domáce nabíjanie (230 V) –
dĺžka 6,5 metra •• •• ••

* Ide o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spolu.
** Ide o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spolu.

Doplnky

77 11 943 111 Taška na nabíjací kábel •• •• ••

77 11 943 110 Páska na nabíjací kábel •• •• ••

77 11 943 449 Rukavice Z.E. – veľkosť S/M •• •• ••

77 11 943 450 Rukavice Z.E. – veľkosť L/XL •• •• ••

82 01 738 553  Spona s rukoväťou na nabíjací kábel •• •• ••

• • kompatibilný; o kompatibilný s podmienkami; - nekompatibilný
(1) vyžaduje si shark anténu; (2) nekompatibilný so shark anténou; (3) nekompatibilný s 18" úchytmi na bicykle; (4) kompatibilný iba s oceľovými diskami 18''; (5) nekompatibilný s ochranou batožinového priestoru Easy-
Flex, kobercom a sieťami batožinového priestoru; (6) nekompatibilný s dvojitým dnom batožinového priestoru, kobercom a sieťami batožinového priestoru; (7) nekompatibilný s ráfikmi s veľkosťou 20"







renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný 
na základe nultej série. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať 
špecifikácie aj opisované a predstavované automobily a príslušenstvo. Tieto modifikácie RENAULT svojim koncesionárom oznámi v čo 
najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako 
sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho koncesionára RENAULT. 
Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie 
alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie požíva ochranu podľa autorského 
práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, vykonané 
akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez vopred udeleného písomného dovolenia spoločnosti RENAULT je 
zakázané. Tlačová chyba vyhradená.

nakonfigurujte a objednajte si
100 % elektrický Renault Megane E-Tech 


