
renault 
tIlBeHØrSKatalOG
2013-2014



2 3
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TWIZY

alle De tyPer tIlBeHØr Du OVerHOVe-
Det Kan DrØMMe OM. nÆSten.
Renault er en af verdens største bilproducenter og naturligvis er tilbehørspro-
gammet både omfattende og i absolut verdensklasse. I dette katalog finder du 
et stort udvalg af funktionelle og elegante tilbehørstyper til din Renault – alle 
typer kan eftermonteres hos din Renaultforhandler.

Men Renault tilbyder endnu mere tilbehør end det du kan finde i dette katalog.  
Tag derfor kontakt til din Renault forhandler som kan fortælle dig meget mere 
om det.

Som tillæg til dette katalog findes en separat prisliste som kan udleveres af din 
Renaultforhandler.

Uanset om man køber en fabriksny eller en brugt bil, er det skønt at kunne sætte 
sit helt eget præg på bilen. Renault tilbyder finansiering af tilbehøret, når du 
køber tilbehør i forbindelse med køb af bil, og du samtidig vælger finansiering 
gennem Renault. Du kan få flere oplysninger hos din Renaultforhandler.

Er du interesseret fælge, findes der et bredt udvalg i et separat fælgkatalog, som 
du kan få udleveret hos din forhandler eller se på www.renault.dk

På siderne 4-23 finder du vores mest populære tilbehør til syv af vores mest po-
pulære bilmodeller: Clio IV, Megane III, Scenic III, Twingo II, Captur samt elbilerne 
Zoe og Twizy. For de respektive bilmodeller finder du individuelt tilbehør samt 
tilbehørspakker til attraktive priser.

OBS! På siderne 24-31 finder du desuden tilbehør som passer til de fleste bil-
modeller. 

Gå ikke glip af muligheden for at sætte et personligt præg på din bil.
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OVerSIGt

CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II, CAPTUR, ZOE og TWIZY.

I Denne BrOcHure fInDer Du tIlBeHØr tIl fØlGenDe renault MODeller:

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i brochuren. Vi gør opmærksom på at visse tilbehørstyper i denne brochure, kan blive ændret hen over året eller 
måske helt udgå af sortimentet. Farver og nuancer på tilbehør kan af trykketekniske årsager varierer noget fra virkeligheden.
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clIO IV01 clIO IV01
teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden. Tak-
ket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod sne og 
regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer måtten 
perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

BaGaGeruMSMÅtte af teKStIl
Denne bagagerumsmåtte af tekstil er slidstærk og perfekt udformet 
efter gulvet i din bils bagagerum.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

BaGaGeruMSMÅtte VenDBar teKStIl/GuMMI
Bagagerumsmåtte med én side i gummi og én side i tekstil, som kan 
anvendes på begge sider. Perfekt for dig som bruger dit bagagerum til 
forskellige formål og behov samt ved forskellige vejrtyper.

aftaGelIG trÆKKrOG  
Med denne trækkrog, som kan afmonteres helt uden brug af værktøj, 
beholder bilen sit oprindelige udseende. Trækkrogen er udvalgt speci-
elt til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen kan nemt afmonteres, 
når den ikke skal bruges. Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 
stik. Den seneste teknologi gør at du i instrumentpanelet får informa-
tion om pæresvigt på anhængeren/campingvognen.

StÆnKlaPPer (fOr/BaG)
Beskytter karrosseriet mod stenslag fra grus og lignende.

PanelBeSKyttere (fOr/BaG)
Stilfuld beskyttelse til de forreste och bakre dørpaneler.

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDlerrenault Har Mere enD 30.000 fOrSKellIGe tIlBeHØr – DIn fOrHanDler VeD HVIlKe!

InterIØrKIt
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eXterIØrKIt
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clIO IV01 clIO IV01
ØVrIGt

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden.
Takket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod sne 
og regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer måtten
perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

taGBOKS
Renaults tagboks, som er lavet i slagfast og stærkt plast, findes i flere 
forskellige størrelser. Kontakt din Renaultforhandler omkring udvalget.

faStMOnteret trÆKKrOG
Den fastmonterede trækkrog er udvalgt specielt til de aktuelle
Renault-modeller. Trækkrogen kan afmonteres ved brug af værktøj. 
Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 stik. Den seneste tekno-
logi gør at du i instrumentpanelet får information om pæresvigt på 
anhængeren/campingvognen.

aftaGelIG trÆKKrOG  
Med denne trækkrog, som kan afmonteres helt uden brug af værktøj, 
beholder bilen sit oprindelige udseende. Trækkrogen er udvalgt speci-
elt til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen kan nemt afmonteres, 
når den ikke skal bruges. Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 
stik. Den seneste teknologi gør at du i instrumentpanelet får informa-
tion om pæresvigt på anhængeren/campingvognen.

laStHOlDere
Lastholderne af aluminium er robuste og har en perfekt pasform, så
både sikkerheden og kvaliteten er i top. Lastholderne er lette at 
montere og kan forsynes med diverse tilbehør, f.eks. til transport 
af cykler og ski.

PÅ SIDe 24-31 fInDer Du Mere tIlBeHØr tIl clIO IV

BaGaGeruMSMÅtte VenDBar teKStIl/GuMMI
Bagagerumsmåtte med én side i gummi og én side i tekstil, som kan
anvendes på begge sider. Perfekt for dig som bruger dit bagagerum til
forskellige formål og behov samt ved forskellige vejrtyper.

BaGaGeruMSMÅtte af teKStIl
Denne bagagerumsmåtte af tekstil er slidstærk og perfekt udformet 
efter gulvet i din bils bagagerum.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

ParKerInGSSenSOr
Med parkeringssensor bliver du ekspert i at parkere. Parkeringssen-
sorer fås både til for- og bagende (separate sæt). Fire indbyggede 
sensorer informerer via et lydsignal føreren om afstanden til genst-
ande bag ved eller foran bilen.

PanelBeSKyttere (fOr/BaG)
Stilfuld beskyttelse til de forreste och bakre dørpaneler.
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MeGane III02 MeGane III02
teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden.
Takket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod sne 
og regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer måtten
perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

BaGaGeruMSBaKKe af GuMMI
Denne bagagerumsbakke i gummi er perfekt formet efter gulvet i 
din bils bagagerum og har forhøjede kanter som holder på skidt og 
smuds. Er nem at tage ud og vaske.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

BaGaGeruMSMÅtte VenDBar teKStIl/GuMMI 
Bagagerumsmåtte med én side i gummi og én side i tekstil, som kan 
anvendes på begge sider. Perfekt for dig som bruger dit bagagerum til 
forskellige formål og behov samt ved forskellige vejrtyper.

aftaGelIG trÆKKrOG  
Med denne trækkrog, som kan afmonteres helt uden brug af værktøj, 
beholder bilen sit oprindelige udseende. Trækkrogen er udvalgt speci-
elt til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen kan nemt afmonteres, 
når den ikke skal bruges. Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 
stik. Den seneste teknologi gør at du i instrumentpanelet får informa-
tion om pæresvigt på anhængeren/campingvognen.

StÆnKlaPPer (fOr/BaG)
Beskytter karrosseriet mod stenslag fra grus og lignende.

PanelBeSKyttere, fOr
Stilfuld beskyttelse til de forreste dørpaneler. 

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDlerrenault Har Mere enD 30.000 fOrSKellIGe tIlBeHØr – DIn fOrHanDler VeD HVIlKe!
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MeGane III02 MeGane III02

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden.
Takket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod sne 
og regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer måtten
perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

BaGaGeruMSMÅtte VenDBar teKStIl/GuMMI
Bagagerumsmåtte med én side i gummi og én side i tekstil, som kan
anvendes på begge sider. Perfekt for dig som bruger dit bagagerum til
forskellige formål og behov samt ved forskellige vejrtyper.

BaGaGeruMSBaKKe af GuMMI
Denne bagagerumsbakke i gummi er perfekt formet efter gulvet i din 
bils bagagerum og har forhøjede kanter som holder på skidt og smuds. 
Er nem at tage ud og vaske.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

taGBOKS
Renaults tagboks, som er lavet i slagfast og stærkt plast, findes i flere 
forskellige størrelser. Kontakt din Renaultforhandler omkring udvalget.

aftaGelIG trÆKKrOG  
Med denne trækkrog, som kan afmonteres helt uden brug af værktøj, 
beholder bilen sit oprindelige udseende. Trækkrogen er udvalgt speci-
elt til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen kan nemt afmonteres, 
når den ikke skal bruges. Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 
stik. Den seneste teknologi gør at du i instrumentpanelet får informa-
tion om pæresvigt på anhængeren/campingvognen.

faStMOnteret trÆKKrOG 
Den fastmonterede trækkrog er udvalgt specielt til de aktuelle
Renault-modeller. Trækkrogen kan afmonteres ved brug af værktøj. 
Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 stik. Den seneste teknologi 
gør at du i instrumentpanelet får information om pæresvigt på an-
hængeren/campingvognen.

PanelBeSKyttere, fOr
Stilfuld beskyttelse til de forreste dørpaneler.

ParKerInGSSenSOr BaG
Med parkeringssensor bliver du ekspert i at parkere. Fire indbyggede 
sensorer informerer via et lydsignal føreren om afstanden til genst-
ande bag ved.

laStHOlDere
Lastholderne af aluminium er robuste og har en perfekt pasform, så
både sikkerheden og kvaliteten er i top. Lastholderne er lette at 
montere og kan forsynes med diverse tilbehør, f.eks. til transport 
af cykler og ski.

ØVrIGt

PÅ SIDe 24-31 fInDer Du Mere tIlBeHØr tIl MeGane III
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ScenIc III03 ScenIc III03

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden.
Takket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod sne 
og regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer måtten
perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

BaGaGeruMSBaKKe af GuMMI 
Denne bagagerumsbakke i gummi er perfekt formet efter gulvet i 
din bils bagagerum og har forhøjede kanter som holder på skidt og 
smuds. Er nem at tage ud og vaske.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

BaGaGeruMSMÅtte VenDBar teKStIl/GuMMI 
Bagagerumsmåtte med én side i gummi og én side i tekstil, som kan 
anvendes på begge sider. Perfekt for dig som bruger dit bagagerum til 
forskellige formål og behov samt ved forskellige vejrtyper.

aftaGelIG trÆKKrOG  
Med denne trækkrog, som kan afmonteres helt uden brug af værktøj, 
beholder bilen sit oprindelige udseende. Trækkrogen er udvalgt speci-
elt til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen kan nemt afmonteres, 
når den ikke skal bruges. Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 
stik. Den seneste teknologi gør at du i instrumentpanelet får informa-
tion om pæresvigt på anhængeren/campingvognen.

StÆnKlaPPer (fOr/BaG)
Beskytter karrosseriet mod stenslag fra grus og lignende.

PanelBeSKyttere, fOr
Stilfuld beskyttelse til de forreste dørpaneler.

renault Har Mere enD 30.000 fOrSKellIGe tIlBeHØr – DIn fOrHanDler VeD HVIlKe!
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faStMOnteret trÆKKrOG 
Den fastmonterede trækkrog er udvalgt specielt til de aktuelle
Renault-modeller. Trækkrogen kan afmonteres ved brug af værktøj. 
Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 stik. Den seneste teknologi 
gør at du i instrumentpanelet får information om pæresvigt på an-
hængeren/campingvognen.

ScenIc III03 ScenIc III03
ØVrIGt

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden.
Takket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod sne 
og regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer måtten
perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

laStHOlDere
Lastholderne af aluminium er robuste og har en perfekt pasform, så
både sikkerheden og kvaliteten er i top. Lastholderne er lette at 
montere og kan forsynes med diverse tilbehør, f.eks. til transport 
af cykler og ski.

taGBOKS
Renaults tagboks, som er lavet i slagfast og stærkt plast, findes i flere 
forskellige størrelser. Kontakt din Renaultforhandler omkring udvalget.

aftaGelIG trÆKKrOG  
Med denne trækkrog, som kan afmonteres helt uden brug af værktøj, 
beholder bilen sit oprindelige udseende. Trækkrogen er udvalgt speci-
elt til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen kan nemt afmonteres, 
når den ikke skal bruges. Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 
stik. Den seneste teknologi gør at du i instrumentpanelet får informa-
tion om pæresvigt på anhængeren/campingvognen.

PanelBeSKyttere, fOr
Stilfuld beskyttelse til de forreste dørpaneler.

BaGaGeruMSBaKKe af GuMMI
Denne bagagerumsbakke i gummi er perfekt formet efter gulvet i din 
bils bagagerum og har forhøjede kanter som holder på skidt og smuds. 
Er nem at tage ud og vaske.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

OPBeVarInGSnet tIl BaGaGeruMMet
Opbevaringsnettet fås i to varianter: ét til vandret (liggende) montering 
på gulvet og ét til lodret (stående) montering mod bagsædet. Holder 
effektivt løse genstande på plads.

ParKerInGSSenSOr BaG
Med parkeringssensor bliver du ekspert i at parkere. Fire indbyggede 
sensorer informerer via et lydsignal føreren om afstanden til genst-
ande bag ved.

BaGaGeruMSMÅtte VenDBar teKStIl/GuMMI 
Bagagerumsmåtte med én side i gummi og én side i tekstil, som kan 
anvendes på begge sider. Perfekt for dig som bruger dit bagagerum til 
forskellige formål og behov samt ved forskellige vejrtyper.

PÅ SIDe 24-31 fInDer Du Mere tIlBeHØr tIl ScenIc III
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tWInGO II04 tWInGO II04

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

PanelBeSKyttere, fOr
Stilfuld beskyttelse til de forreste dørpaneler. 

ParKerInGSSenSOr
Med parkeringssensor bliver du ekspert i at parkere. Parkeringssen-
sorer fås både til for- og bagende (separate sæt). Fire indbyggede 
sensorer informerer via et lydsignal føreren om afstanden til genst-
ande bag ved eller foran bilen.

aftaGelIG trÆKKrOG 
Med denne trækkrog, som kan afmonteres helt uden brug af værktøj, 
beholder bilen sit oprindelige udseende. Trækkrogen er udvalgt speci-
elt til de aktuelle Renault-modeller. Trækkrogen kan nemt afmonteres, 
når den ikke skal bruges. Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 
stik. Den seneste teknologi gør at du i instrumentpanelet får informa-
tion om pæresvigt på anhængeren/campingvognen.

teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden.
Takket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod sne 
og regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer måtten
perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

arMlÆn
En kombination af armlæn og opbevaringsboks, som er perfekt inte-
greret i førermiljøet. Giver mulighed for opbevaring af mobiltelefon,
nøgler og andre småting, som er rare at have lige ved hånden.

PÅ SIDe 24-31 fInDer Du Mere tIlBeHØr tIl tWInGO II
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caPtur05 caPtur05

laStHOlDere
Lastholderne af aluminium er robuste og har en perfekt pasform, så
både sikkerheden og kvaliteten er i top. Lastholderne er lette at 
montere og kan forsynes med diverse tilbehør, f.eks. til transport 
af cykler og ski.

PanelBeSKyttere, fOr/BaK
Stilfuld beskyttelse til de forreste och bakre dørpaneler.

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

teKStIlMÅtte
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås i sæt 
med 4 stk og findes i flere forskellige farver.

arMlÆn
En kombination af armlæn og opbevaringsboks, som er perfekt inte-
greret i førermiljøet. Giver mulighed for opbevaring af mobiltelefon,
nøgler og andre småting, som er rare at have lige ved hånden.
Armlæn er tilgængeligt i et utal af farver, som matcher bilens interiør.

ParKerInGSSenSOr
Med parkeringssensor bliver du ekspert i at parkere. Parkeringssen-
sorer fås både til for- og bagende (separate sæt). Fire indbyggede 
sensorer informerer via et lydsignal føreren om afstanden til genst-
ande bag ved eller foran bilen.

faStMOnteret trÆKKrOG 
Den fastmonterede trækkrog er udvalgt specielt til de aktuelle
Renault-modeller. Trækkrogen kan afmonteres ved brug af værktøj. 
Fås med strømudtag med enten 7 eller 13 stik. Den seneste teknologi 
gør at du i instrumentpanelet får information om pæresvigt på an-
hængeren/campingvognen.

PÅ SIDe 24-31 fInDer Du Mere tIlBeHØr tIl caPtur
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ZOe06 ZOe06

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

arMlÆn
En kombination af armlæn og opbevaringsboks, som er perfekt inte-
greret i førermiljøet. Giver mulighed for opbevaring af mobiltelefon,
nøgler og andre småting, som er rare at have lige ved hånden.
Fås i sæt med 4 stk og findes i flere forskellige farver.

ParKerInGSSenSOr BaG
Med parkeringssensor bliver du ekspert i at parkere. Fire indbyggede 
sensorer informerer via et lydsignal føreren om afstanden til genst-
ande bag ved.

GuMMIMÅtte
Gummimåtten er af høj kvalitet og har modelnavnet trykt på siden.
Takket være det vandtætte materiale yder den god beskyttelse mod 
sne og regnvåde sko. Af hensyn til sikkerheden og komforten passer 
måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som sæt med fire måtter.

teKStIlMÅtte 
Giver kabinen et luksuriøst look. Tekstilmåtten, som er af høj kvali-
tet, har modelnavnet broderet på siden. Af hensyn til sikkerheden og 
komforten passer måtten perfekt til holderne i bilens gulv. Fås som 
sæt med fire måtter.

BaGaGeruMSMÅtte af teKStIl
Perfekt udformet efter bagagerumsgulvet i bilen og fremstillet i tek-
stil. Bagagerumsmåtten er desuden vandtæt og kan skylles af.

Panel BeSKyttere, fOr
Stilfuld beskyttelse til de forreste dørpaneler.

tIlBeHØr tIl elBIler 

PÅ SIDe 24-31 fInDer Du Mere tIlBeHØr tIl ZOe
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tWIZy07 tWIZy07

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

OPBeVarInGSnet
Et kit indeholder 3 stk. opbevaringsnet til bilens kabine. Disse place-
res under sæderne samt på højre og venstre forreste paneler.

ratlÅS
Med denne ratlås kan du trygt parkere din Twizy. Ratlåsen er for-
stærket med stål for et sikkert fæste i rattet og er desuden udstyret 
med en lysdiode (blinkende lys) for at afværge tyveri. Der følger 2 
stk. nøgler med.

BeSKyttelSeSOVertrÆK I PlaSt
Dette beskyttelsesovertræk i plast beskytter alle bilens passagerer 
mod snavs og fugt.

VInDueSKIt
Nemt og smidigt vindueskit, som nemt åbnes og lukkes med træk-
kæde. Beskytter effektivt mod regn og vind og kan ved godt vejr nemt 
foldes indad. Kan fjernes helt og genmonteres efter behov.

OPBeVarInGStaSKe
Stilren og pæn opbevaringstaske med Twizy logo og mulighed for at 
opbevare op til 10 kg. Placeres i bagsædet og kan flyttes efter behov.

BeSKyttelSeSOVertrÆK
Med dette beskyttelsesovertræk beskytter du bilens karosseri. Over-
trækket er udarbejdet i kvalitetsstof og er nemt at sætte på og tage af.

tIlBeHØr tIl elBIler 

PÅ SIDe 24-31 fInDer Du Mere tIlBeHØr tIl tWIZy
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PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II, CAPTUR og ZOE. PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II, CAPTUR og ZOE.PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II, CAPTUR og ZOE.

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR. PaSSer tIl: ALLE MODELLER. PaSSer tIl: ALLE MODELLER. 

Om du har ett Volvokort kan du handla produkter inom kategorin mobil kommunikation (multimedia) särskilt förmånligt. Du kan dela upp betalningen 
på 12 månader, räntefritt och helt utan tillkommande avgifter. Mer info om Volvokortet hittar du på: www.volvokort.se 

SIKKerHeD08

BarneStOl DuO PluS ISOfIX
For barn mellen 9 månader og 4 år. Et dybt saede med hojs kanter. 
Enkel montering med isofix. Justerbar i 3 stallinger inklusiv sovestilling. 
Vaegt 9 kg. Vaskbart betraek, maskinvask 30 grader.

Monteres: Bagudvendt Beregnet til: 10-18 kg (9 mån. - 4 år)

BarneStOl KID PluS OG KID fIX
Denne barnestole har dybe sider for at oge sikkerheden og komforten. 
Nakkeslotten kan hojdeinstalles i 11 trin, og stolen kan anbringes i 
hvilestallning ved hjelp af et afstandsstykke, som er nemt at slå ud, på 
bagsiden af stoleryggen.
Monteres: Framvendt Beregnet til: 15-36 kg (ca. 4-11 år)

BarneStOl BaBySafe PluS OG BaBySafe 
PluS ISOfIX
Denne barnstol är produceret af Römer/Britax og fås både med og 
uden isofix-beslag. Med isofix-beslag monteres helt enkelt og extra 
sikkert med et klick uden brug af sikkerhedssele.
Monteres: Bagudvendt Beregnet til: 0-13 kg (Op til ca. 12 månader)

SIKKerHeDSSÆt
Sørg altid for at have advarselstrekant, refleksvest og førstehjælps-
kasse i bilen. I mange lande er det et lovkrav at have en advarselstre-
kant og en refleksvest i bilen, og det er vigtigt at være opmærksom 
på, hvis du skal udenlands. Dette sikkerhedssæt indeholder alle disse 
ting og er forsynet med velcrobånd, så det nemt kan fastgøres i ba-
gagerummet.

IlDSluKKer
Det er næppe nogen nyhed, at det er vigtigt at have en ildslukker i 
bilen. Den kan en dag komme enten dig selv eller en anden, som er 
kommet ud for en ulykke, til hjælp. Ildslukkeren har en kapacitet på 1 
kg og fås både med og uden trykmåler. Til visse Renault-modeller fås 
der desuden en holder til montering af ildslukkeren i bilen.

alarM
Renaults eftermonterede alarmsystemer er perfekt integrerede i bi-
lens elektronik. De er sågar kompatible med kabineblæser ved brug 
af motorvarmer.

På de følgende sider har vi samlet en mængde praktisk tilbehør 
– alt fra sikkerheds- og beskyttelsesprodukter til transport-

udrustning, multimedia og komfortløsninger.

Alle disse produkter passer til alle de udvalgte 
modeller, dvs. de modeller som er listet op på 

denne side. De fleste tilbehørstyper fungerer 
desuden i de øvrige Renaultmodeller.

Vær ikke kun tilfreds med at have anskaffet 
en personbil - sørg for, også for at den bli-
ver en personlig bil!

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDler

CLIO IV
MEGANE III 
SCENIC III
TWINGO II
CAPTUR
ZOE 
TWIZY

PraKtISK tIlBeHØr, SOM
PaSSer tIl flere MODeller

renault Har Mere enD 30.000 fOrSKellIGe tIlBeHØr – DIn fOrHanDler VeD HVIlKe!

VIDSte
Du, at...

Renault tilbyder totalt mere end 30.000 fors-
kellige tilbehørstyper, af naturlige årsager får 
de ikke alle plads i dette katalog. Tag en snak 
med med din Renaultforhandler, så kan du få 
endnu mere at vide om disse. 
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PaSSer tIl: ALLE MODELLER. PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR. PaSSer tIl: ALLE MODELLER. 

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II, CAPTUR og ZOE. 

Om du har ett Volvokort kan du handla produkter inom kategorin mobil kommunikation (multimedia) särskilt förmånligt. Du kan dela upp betalningen 
på 12 månader, räntefritt och helt utan tillkommande avgifter. Mer info om Volvokortet hittar du på: www.volvokort.se 

OPDaterInG af naVIGatIOnSSySteM
Opdater dit navigationssystem med kort til andre lande, enten via CD 
eller SD-kort fra TomTom. Perfekt for dig som har tænkt at tage bilen 
med på ferie. (For visse modeller kan du desuden købe en livslang 
tjeneste fra TomTom med de aktuelle trafikinformationer. Mere om 
dette under afsnittet for tjenester).

SMartPHOne HOlDer
Universel smartphone holder som sættes fast med sugekopper på 
frontruden. Kompatibel med alle typer mobiltelefoner. Holderen rote-
res i 360 gr. og kan justeres med 5-8 cm.

BluetOOtH SuPertOOtH cryStal
Dette Bluetooth produkt er enkelt at montere på solskærmen. Mu-
lighed for tilslutning til 2 mobiltelefoner på samme tid. 20 timers 
taletid og 1000 timers standby tid. Desuden kan du streame musik 
fra mobiltelefonen og få dine GPS anvisninger oplistet via Bluetooth 
A2DP profilen.

HOlDer tIl taBletS
Holder til tablets som nemt monteres på nakkestøtterne og gør det 
endnu nemmere for passagerene på bagsædet at anvende en tablet. 
Passer til tablets i størrelserne fra 7” – 10”.

DVD neXtBaSe - clIcK anD GO
Eksklusivt DVD system fra Next Base med 2 stk. 9”-skærme og 2 stk. DVD afspillere, som gør det muligt at afspille 2 forskellige film på 
samme tid. Indeholder desuden 2 stk. headsets, lader, tilslutningskabel til 12v udtag og TV. Monteres nemt på nakkestøtterne ved hjælp af 
det medfølgende beslag.

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR. 

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR. PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR. PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR.

Om du har ett Volvokort kan du handla produkter inom kategorin mobil kommunikation (multimedia) särskilt förmånligt. Du kan dela upp betalningen 
på 12 månader, räntefritt och helt utan tillkommande avgifter. Mer info om Volvokortet hittar du på: www.volvokort.se 

SurfBOarDHOlDer
Laster op til 2 surfboards. Lasten sikres med spændebånd og surf-
boardsene hviler i en blød og beskyttende holder. Monteres nemt på 
tagbagagebærerne fra Renault.

taGMOntereDe SKI/SnOWBOarD HOlDere
Holderne til ski passer perfekt til tagbagagebærerne fra Renault. Fin-
des i flere forskellige størrelse og varianter og kan transporterer op 
til 6 ski.

laSt-/HunDeGItter
Last-/hundegitter i rustfrit stål afskiller lastrummet fra kabinen. An-
befales i særdeleshed til dig som har små passagere på bagsædet.

cyKelHOlDer tIl trÆKKrOG
Cykelholderen til den som vil kombinere sikker transport med nyeste 
design. Findes i flere varianter for transport af op til 3 cykler i forskel-
lige størrelser. Tilt-funktionen giver mulighed for at tippe de lastede 
cykler og samtidig få en let tilgængelig adgang til bilens bagagerum.

cyKelHOlDer
Holder cyklen i et fast og sikkert greb på taget. Cykelholderen monte-
res nemt på din bils tagbagebærer og giver mulighed for transport af 
én cykel. Findes i to forskellige varianter – én i stål og én i aluminium.

taGBOKS
Renaults tagboks, som er lavet i slagfast og stærkt plast, findes i flere 
forskellige størrelser. Kontakt din Renaultforhandler omkring udvalget.

MultIMeDIa09 tranSPOrt10

PrISer: Se SÆrSKIlt PrISlISte HOS DIn fOrHanDlerrenault Har Mere enD 30.000 fOrSKellIGe tIlBeHØr – DIn fOrHanDler VeD HVIlKe!

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR.PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II og CAPTUR.

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III, TWINGO II, CAPTUR og ZOE.
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MOtOrVarMer11

en MOtOrVarMer GIVer DIG
fØlGenDe fOrDele:

• Komfort – varm og isfri bil. 
   Aldrig mere behov for at skrabe is af!

• Miljø og økonomi – en varm motor udleder færre skadelige  
   partikler. I og med at du undgår koldstart, reduceres både   
   brændstofforbruget og udledningen af kuldioxid.

• Motoren starter lettere.

• Mindre slitage af motoren.

VIDSte
Du, at...

A WORLD OF COMFORT

Tænk, aldrig mere at skulle skrabe is – i fremtiden tager din Eberspächer over! Power-
fuld, hurtig og miljøvenlig, den giver gratis velbehag og et behageligt forvarmet køretøj. 
En forvarmet motor har mindre brændstofforbrug, mindre slidtage og forurenende 
emissioner reduceres. Start din bilvarmer med din Smartphone via vor telefonstart.

www.eberspaecher.dk

power mod kulde og frost 
– en bilvarmer erstatter 
isskraberen!

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III og CAPTUR.PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III og CAPTUR. 

PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III og CAPTUR. PaSSer tIl: CLIO IV, MEGANE III, SCENIC III og CAPTUR.

tIMer
Timeren, som monteres i kabinen, har hukommelse med plads til tre 
start- og stoptider op til syv dage i forvejen.

eaSyStart GSM
Ring til bilvarmeren!! Med EasyStart GSM styres parkeringsvarmeren 
nemt via et opkald eller via SMS, enten fra en fastnet- eller mobil-
telefon. EasyStart GSM kan desuden via SMS vise temperaturen i 
kabinen, samt spændingen på bilens batteri.

fJernBetJenInG
Med en fjernbetjening kan parkeringsvarmeren startes i en afstand af 
op til 1.000 meter ved god sigtbarhed. Stort oplyst display til visning 
af tid, driftstid, indstillinger for varme/ventilation, kabinetemperatur
og batteritilstand.

ParKerInGSVarMer
En parkeringsvarmer drives af bilens eget brændstof, diesel eller benzin, og fungerer således helt uden adgang til strømudtag. Med en  
parkeringsvarmer får du en varm bil og motor, uanset hvor du befinder dig. Kabinen opvarmes via bilens eget blæsersystem. Kan suppleres 
med timer, fjernbetjening eller GSM-start, så varmeren kan startes, selv om du opholder dig et andet sted.

renault Har Mere enD 30.000 fOrSKellIGe tIlBeHØr – DIn fOrHanDler VeD HVIlKe!
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tIllÆGStJeneSter12tIllÆGStJeneSter12

fOr OPlySnInG OM PrISer – KOntaKt DIn fOrHanDler

Z.e. cOnnect
Z.E. Connect giver dig mulighed for at holde styr på din bil via en 
almindelig smartphone. Du kan se bilens aktuelle ladeniveau, lad-
ningens beregnede rækkevidde samt om bilen lader på nuværende 
tidspunkt. Du finder nemt de nærmeste ladestationer i dit område. 
Du kan desuden modtage informationer om ovenstående via e-mail 
eller SMS.

DIGItal PacK
Med Digital Pack er din R-link konstant opkoblet. Du får 3 apps som 
gør, at du kan holde kontakt med hverdagslivet mens du køre. Du kan 
aflytte dine e-mails, da disse bliver læst op. Du kan få oplysninger om 
vejret de næste 3 dage, lige der, hvor du befinder dig. Og skulle du få 
problemer med din bil, kan du ringe direkte op til Renault Assistance, 
så du kan få hurtigt hjælp.

My Z.e. Inter@ctIVe
My Z.E. Inter@ctive giver dig mulighed for at styre, hvornår og, hvordan opladningen skal ske, således, at du har mulighed for at 
oplade bilen på det tidspunkt, hvor elpriserne er lavest. Når bilen er tilsluttet en ladestation, kan du via en almindelig smartphone 
programmere ved, hvilket klokkeslet ladningen skal startes og evt. sættes på pause. Du kan desuden koble bilens AC- anlæg til, så 
temperaturen i kabinen er behagelig, når du skal ud og køre.

r-lInK StOre
R-link Store er en onlinebutik som tilbyder apps som gør din hverdag 
nemmere og som giver dig mulighed for at skræddersy din R-link med 
nøjagtig de ting du har brug for. Du kan købe apps eller downloade 
gratis apps direkte fra din R-link i bilen eller via webbutikken. Renault 
opdatere kontinuerligt butikke med nye apps, så gør det til en god 
vane at gå ind og se på nyhederne en gang imellem.

tOM tOM lIVe
Hvis du har et TomTom LIVE forberedt navigationssystem eller R-link 
i din bil, kan du tilkøbe TomTom HD Traffic. Systemet opdateres hvert 
andet minut og giver dig konstant andgang til aktuel trafikinformation. 
Med TomTom HD Traffic kan du meget lettere undgå spærrede vej og 
bilkøer og i stedet vælge den vej som giver dig den mest smidige og 
kørerute. Bestil den hos din nærmeste forhandler eller køb den direkte 
fra R-link webbutikken.

SecurIty + 
Mere tryGHeD

Med Security+ forlænger du din bils nybilsgaranti 
med næsten samme dækning og får endda en 
masse tryghed med i købet.

renault care 
enDnu Mere tryGHeD

Med Renault Care får du den komplette beskyttelse 
af din bil. Du får alt som indgår i Security+ samt 
derudover en omfattende serviceaftale. 

Kun fOr elBIler

BÅDe fOr alMInDelIGe BIler OG elBIler

SecurIty+ OMfatter:
• Mobilitetsgaranti – Du behøver ikke at være bange for at skulle have bilen stående længe ved vejsi den.
• Tryghed – Du behøver ikke bekymre dig om uventede eller dyre reparationer.
• Altid i nærheden – Gælder på alle Renaultværksteder i hele Europa (samt i Hviderusland).
• Hjælp på stedet (hvis muligt) – Via Renault Assistance får du hjælp ved produktrelaterede driftstop.  
 Hvis bilen ikke kan repareres den samme dag eller, hvis reparationen beregnes til at tage mere end 
 4 timer, har du ret til hjemtransport, hotelovernatning eller en lånebil. Gælder i alle europæiske lande  
 (samt i Hviderusland).

renault care OMfatter: 
• Fuld service uden omkostninger i henhold til producentens anbefalede serviceintervaller. Ingen  
 ekstra udgifter til olieskift, skift af oliefilter, pærer, viskerblade og andre normale udskiftningsdele.
• Så snart du opdager en fejl eller, at noget bør udskiftes, skal du komme forbi dit Renault værksted  
 og få dette udbedret. Gælder på samtlige værksteder i Danmark som er Renault Care partnere.

Desuden indgår alt som er nævnt i Security+ herover:
• Mobilitetsgaranti – Du behøver ikke at være bange for at skulle have bilen stående længe ved en vejside.
• Tryghed – Du behøver ikke bekymre dig om uventede eller dyre reparationer.
• Altid i nærheden – Gælder på alle Renaultværksteder i hele Europa (samt i Hviderusland).
• Hjælp på stedet (hvis muligt) – Via Renault Assistance får du hjælp ved produktrelaterede driftstop.  
 Hvis bilen ikke kan repareres den samme dag eller, hvis reparationen beregnes til at tage mere end
  4 timer, har du ret til hjemtransport, hotelovernatning eller en lånebil. Gælder i alle europæiske lande 
 (samt i Hviderusland).

fOr OPlySnInG OM PrISer – KOntaKt DIn fOrHanDler



(www.renault.dk)

HVeM Kan taGe SIG BeDre af DIn renault… enD renault?
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