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Het kiezen van accessoires is een essentiële stap om jouw nieuwe  
Renault Megane E-Tech 100% electric nog comfortabeler en 
persoonlijker te maken. En passend bij jouw stijl.

kleed je voertuig in  
stijl aan







design 
gepersonaliseerd

Wees niet bang om je karakter te laten zien. Ga voor een hoger 
niveau met de nieuwe stickers geïnspireerd op het Renault-logo 
om je dak te personaliseren. Je kunt ook kiezen voor de satijn grijze 
buitenspiegelkappen om het unieke design van jouw voertuig te 
accentueren. Kies voor de haaienvin antenne, een perfect geïntegreerd 
accessoire dat het voertuig een sportieve uitstraling geeft (afhankelijk 
van de versie).

1. spiegelkappen  
(96 3H 134 96R)

2. haaienvin antenne 
(28 21 632 35R)

3. personalisatie stickers - haaienvin antenne 
(73 86 570 30R) 
personalisatie stickers - normale antenne 
(73 86 537 67R)
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sportieve  
lichtmetalen 
velgen 

1. 20” Soren lichtmetalen velg 
(40 30 066 32R)

2. 20” Enos lichtmetalen velg 
(40 30 085 08R)

3. 18” Oston lichtmetalen velg 
(40 30 020 15R)

4. new Renault logo naafdop  
en slotbouten 
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

lichtmetalen velgen 
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Accentueer de sportieve kant van de Renault Megane E-Tech 
100% electric met velgen en grote banden. Keuze uit twee maten 
en drie wielontwerpen: 18-inch Oston, 20-inch Soren en 20-inch 
Enos. Sneeuwkettingen nodig? Kies dan voor de 18 inch wielen. 
Winterbanden of all weather banden? Trakteer jezelf op de 20 inch 
wielen en zet alles vast met zwarte wielsloten.
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stijl in ieder 
detail

Open je deur en ervaar de elegantie van Renault. Met een verfijnde 
stalen afwerking en witte getimede verlichting zijn je dorpels even 
nuttig als beschermend. Kies op maat gemaakte textiele vloermatten 
in tapijt en premium afwerkingen met een keuze uit gouden of 
zilveren stiksels. Maak de look in de kofferbak compleet met een 
hoogwaardige mat om hem te beschermen tegen vuil en slijtage.

1. verlichte dorpels en premium vloermatten 
van textiel - Iconic 
(882 01 731 140) (82 01 740 264)

2. premium vloermatten van textiel - Iconic 
(82 01 740 264)

3. premium vloermatten van textiel 
 (820 174 02 62)

4. kofferbakmat 
(82 01 740 267)
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Maak elke reis, of het nu een alledaagse reis is of een uitstapje buiten 
de gebaande paden, even opwindend als stil met onze selectie van 
comfort-, transport- en beschermende accessoires. De kracht van 
jouw Renault Megane E-Tech 100% electric blijkt ook uit zijn trek- en 
draagvermogen.

accessoires voor 
rustige en veilige 
reizen
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laadkabels en 
opslag

Alles is eenvoudig als alles elektrisch is. De 5 meter mode 3  
laadkabel wordt standaard gebruikt op wallbox thuislaadpunten  
(1 uur opladen/50 km bereik) en openbare laadpunten (20 min/50 km). 
Deze kabel is ook leverbaar in 6,50 meter. Kies voor de flexibele 
oplaadkabel voor gebruik met een verbeterd huishoudelijk 
stopcontact (2 uur/50 km) en/of de thuiskabel die geschikt is voor 
standaard huishoudelijke stopcontacten (3 uur en 20 minuten/50 km).  
En voor nog meer gemak kies voor de speciale kabelopbergtas, 
kabelhandgreep of kabelbinder. En vergeet de dubbele vloer voor 
kabelopslag voor een perfect opgeruimde kofferbak niet!

1. handgreep voor laadkabel 
(82 01 738 553) 

2. oplaadkabel voor stopcontact - mode 2 - 10 A, 
oplaadkabel voor stopcontact - mode 2 - 16 A, 
oplaadkabel voor wallbox - mode 3 - 32 A 
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)

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

4. dubbele vloer voor laadkabels 
(84 9P 312 79R)
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meerdere 
trekhaak 
mogelijkheden

1. afneembare trekhaak en 
fietsendrager Coach voor 3 fietsen 
(77 11 780 885)

2. afneembare trekhaak 
(informeer bij de dealer)

3. vaste trekhaak zwanenhals 
(informeer bij de dealer)

1
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Kies ervoor om je passies ten volle te ervaren dankzij een compleet 
aanbod aan trekhaak mogelijkheden: vaste trekhaak met zwanenhals 
of een afneembare trekhaak. De Megane E-Tech 100% electric heeft een 
opmerkelijk trekvermogen: tot 900 kg voor het 220 pk-model (500 kg voor 
het 130 pk-model), wat betekent dat hij een jetski of een kleine boot kan 
trekken. Door het draagvermogen van 75 kg van de Renault trekhaken is 
het mogelijk om meerdere fietsen op een bagagedrager vervoeren.



verhoog je 
laadcapaciteit

1. dakdragers en 480-liter harde 
dakkoffer met Renault logo 
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)

2. dakdragers en Expert fietsendrager 
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)

3. dakdragers and Thule ski drager voor 
6 paar ski's 
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)
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Ideaal om het draagvermogen van je voertuig te vergroten, de 
dakdragers kunnen tot 75 kg dragen. Je kunt een skidrager voor 
maximaal zes paar ski's of een fietsendrager bevestigen om je 
uitrusting gemakkelijk, veilig en zonder het zicht te verminderen, te 
vervoeren. Heb je nog meer ruimte nodig? De harde dakkoffers van 
Renault met een inhoud van 380 tot 630 liter bieden extra, veilige en 
afsluitbare laadruimte. Zonder concessies te doen aan esthetiek.
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comfort en 
luxe 

Geniet van elk moment aan boord. Eenvoudig en innovatief, de 
middenconsole-organizer is ideaal om je persoonlijke bezittingen 
binnen handbereik te houden: notebook, agenda, telefoon, 
portemonnee, etc. Hang je jas aan de hanger op de hoofdsteun en  
laat de reis beginnen! Zin in een kopje koffie tijdens een pauze?  
Bereid het met de Handpresso mobiele machine, plaats het kopje  
op de wegklapbare tafel en geniet van de smaken.

1. Handpresso koffiezet apparaat 
(77 11 940 552)

2. modulaire organizer middenconsole 
(98 49 004 73R)

3. Kidfix kinderzitje - 4 tot 12 jaar 
77 11 940 745

4. hanger op multifunctioneel systeem 
(77 11 785 946)

5. wegklapbare tafelhouder op 
multifunctioneel systeem  
(77 11 785 947)

4 5
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leven aan boord
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alles op z'n 
plek

Waar je ook rijdt, je spullen blijven op hun plek dankzij het verticale of 
horizontale opbergnet of de slimme draagbare bagage-organisator. 
En de dubbele vloer heeft twee indrukwekkende voordelen: hij 
verhoogt de laadvloer, verbetert de toegang en ergonomie en behoudt 
het oorspronkelijke opbergvolume. En met zijn compartimenten is het 
opbergen van al je spullen nog nooit zo eenvoudig geweest.

1. dubbele vloer voor laadkabels 
(84 9P 312 79R)

2. opbergnet horizontaal 
(77 11 227 501)

3. opbergnet verticaal 
(77 11 227 502)

4. bagage-organisator 
(82 01 585 488)

5. dubbele vloer voor laadkabels 
(84 9P 312 79R)

4 5
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bescherm het 
interieur

1. rubberen vloermatten 
(82 01 738 743)

2. comfort vloermatten van textiel 
(82 01 740 259)

3. modulaire 
bagageruimtebescherming 
(82 01 740 236)

te allen tijde beschermd

2
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Regen, vuile voorwerpen, natte uitrusting of schoenen... Bescherm 
het interieur van je voertuig tegen de elementen met een reeks 
vloermatten die speciaal zijn ontworpen om snel en veilig te 
bevestigen en los te maken. Van heavy-duty tapijt tot waterdichte 
rubberen matten met hoge rand, ze zijn gemakkelijk te onderhouden. 
De modulaire laadruimtebescherming is antislip en waterdicht. Het 
kan in elke configuratie worden in- en uitgeklapt om de laadruimte  
te bedekken.
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veiligheid 
staat voorop

1. alarm

2. premium grip sneeuwkettingen
(77 11 780 259)

3. standaard sneeuwkettingen - 9mm
(77 11 578 472)

1

32

veiligheid



Installeer een alarm dat pogingen tot openen of inbraak en beweging 
detecteert, met een anti-lift waarschuwingsmodule. Heeft het 
vannacht gesneeuwd? Sneeuwkettingen kunnen aan de 18-inch 
wielen worden toegevoegd: trakteer jezelf op sneeuwkettingen met 
premium grip die eenvoudig te installeren zijn dankzij een intuïtief 
geautomatiseerd montagesysteem en betere grip op sneeuw en  
ijs bieden.



referentielijst
Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

design

exterieur

28 21 632 35R Haaienvin antenne

96 3H 134 96R Spiegelkappen

73 86 570 30R Personalisatie stickers - haaienvin antenne -(1) -(1)

73 86 537 67R Personalisatie stickers - normale antenne -(2) -(2)

interieur

82 01 731 140 Verlichte dorpels - Renault

82 01 733 101 Dorpels - Renault

velgen en wieldoppen

40 30 061 47R 18” licht metalen velg - Elsinki -(3) -(3) -(3)

40 30 020 15R 18” Oston alloy wheel rim -(4)

40 30 066 32R 20” licht metalen velg - Iconic -(5) -(5)

40 30 085 08R 20” licht metalen velg - Initiale paris -(5) -(5)

40 31 535 00R Naafkap - Zwart en geborsteld aluminium

82 01 724 186 Zwarte slot bouten - set van 4

40 31 542 76R 18” wieldop biton Silverstone - Terdam o(6) o(6) o(6) o(6)

comfort en bescherming

vloermatten

82 01 740 264 Premium vloermatten van textiel - Iconic

82 01 740 262 Premium vloermatten van textiel

82 01 740 259 Comfort vloermatten van textiel

82 01 740 261 Comfort vloermatten van textiel (FLEETS)

82 01 738 743 Rubberen vloermatten

leven aan boord

98 49 004 73R Modulaire organizer middenconsole

77 11 940 552 Handpresso koffiezet apparaat

77 11 785 946 Hanger op multifunctioneel systeem

77 11 785 947 Wegklapbare tafelhouder op multifunctioneel systeem

82 01 705 509 Kledinghanger op hoofdsteun

77 11 431 405 Koelbox - 12V/220V



Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

comfort en bescherming (vervolg)

kofferbak

77 11 940 885 Opbergvak met compartimenten, voor in de bagageruimte

77 11 227 501 Opbergnet - horizontaal

77 11 227 502 Opbergnet - verticaal

82 01 585 488 Bagage-organisator

84 9P 312 79R Dubbele vloer voor laadkabels  (7)  (7)  (7) (7)

82 01 740 236 Modulaire bagageruimtebescherming  (8)  (8)  (8) (8)

82 01 740 267 Kofferbakmat

ombouw naar bedrijfswagen

74 9L 095 76R Ombouwset naar bedrijfswagen  (9)  (9)  (9) (9)

79 2B 931 49R Scheidingsrooster voor bedrijfswagen  (9)  (9)  (9) (9)

84 9P 978 68R Bagagehoes voor bedrijfswagen  (9)  (9)  (9) (9)

transport

trekhaak

informeer bij je 
dealer Vaste trekhaak zwanenhals - 13-polig

informeer bij je 
dealer Afneembare trekhaak - 13-pin

77 11 226 912 Adapter - 13/7-pin

draagsystemen

77 11 780 884 Fietsendrager Coach - op trekhaak - 2 fietsen - 13-polig

77 11 780 885 Fietsendrager Coach - op trekhaak - 3 fietsen - 13-polig

77 11 946 559 Euroride fietsendrager - op trekhaak - 2 fietsen - 7-polig

73 21 017 89R Dakdragers

77 11 940 000 Ski drager - 4 paar ski’s / 2 snowboards

77 11 940 001 Ski drager - 6 paar ski’s / 4 snowboards

77 11 780 147 Expert fietsendrager - voor op het dak - 1 fiets

77 11 578 086 Modulaire dakkoffer

77 11 948 971 Renault harde dakkoffer - 380L - mat zwart

77 11 948 972 Renault harde dakkoffer - 480L - mat zwart

77 11 948 973 Renault harde dakkoffer - 630L - mat zwart



referentielijst
Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

multimedia

telefonie

77 11 784 774 Smartphone houder - op ventilatiesysteem - magnetisch

audio

77 11 785 758 Bluetooth® Focal audio hoofdtelefoon

dashcam

77 11 945 185 Nextbase 222 Dashcam + 32GB SD card

77 11 945 184 Nextbase 322 GW Dashcam + 32GB SD card

veiligheid

veiligheidssystemen

96 68 052 89R Houder voor brandblusser 1kg

77 11 943 172 Brandblusser 1kg

77 11 780 759 Veiligheidsset

anti-diefstal

25 69 156 80R Perimetisch alarmsysteem

77 11 782 488 Mechanische diefstalbescherming voor OBD-poort

kinder veiligheid

77 11 940 742 Kinderzitje - 0 tot 15 maanden

77 11 940 741 Onderstel voor kinderzitje Baby Safe I-Size

77 11 940 743 Duofix kinderzitje

77 11 940 744 Duoplus Trifix kinderzitje - 15 maanden tot 4 jaar

77 11 940 745 Kidfix kinderzitje - 4 jaar tot 12 jaar

sneeuwkettingen

77 11 780 259 Premium Grip sneeuwkettingen - Maat 110 R17” & R18” o(10) o(10) o(10)

77 11 578 472 Standaard sneeuwkettigen - 9 mm - Maat 102 o(10) o(10) o(10)

77 11 948 860 Griptex Plus sneeuwsokken o(10) o(10) o(10)



Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

laadkabels

laadkabels onderweg

77 11 943 517 Oplaadkabel - voor wallbox - 6.5 meter - 32A - T2 aansluiting  (11)  (11)  (11)  (11)

77 11 943 518 Oplaadkabel - voor wallbox - 6.5 meter - 20A - T2 aansluiting  (11)  (11)  (11)  (11)

laadkabels voor thuis

77 11 943 515 Oplaadkabel op huishoudstopcontact T2-E/F eenfasig 10 A - 6.5 meter  (12)  (12)  (12)  (12)

29 69 040 59R Oplaadkabel op huishoudstopcontact T2-E/F eenfasig 16A - 6.5 meter  (12)  (12)  (12)  (12)

laadaccessoires

82 01 738 553 Handgreep voor laadkabel

77 11 943 111 Opbergtas

77 11 943 110 Kabelhouder

82 01 653 403 Adapter van T3 naar T2

: compatible; o: afhankelijk van uitvoering; -: incompatibel. (1) vereist een haaienvin antenne. (2) incompatibel met haaienvin antenne. (3) incompatibel met “Sport look”. (4) incompatibel 
met “TCO look”. (5) incompatibel met 18-inch wheels. (6) alleen compatibel met 18-inch stalen wielen. (7) incompatibel met modulaire bagageruimtebescherming en opbergnetten.
(8) incompatibel met dubbele vloer en opbergnetten. (9) incompatibel met dubbele vloer, opbergnetten, kofferbakmat, modulaire bagageruimtebescherming en vloermatten in set van 4. 
(10) incompatibel met 20-inch lichtmetalen velgen. (11) incompatibel with huishoudstopcontact. (12) incompatibel met laadpaal (wallbox). *Evolution extended range.







renault.nl

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 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-dealers 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-dealer 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. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of 
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met 
welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

Publicis – photo credits: C. Noltekuhlman, Cream, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce, Twin – april 2022. 
Boeingavenue 275 - 1119 PD Schiprol-Rijk / Postbus 75784 - 1118 ZX Schiphol-Rijk / Tel. 0800-0303 / Handelsregister Amsterdam.

Vervolg je Renault Megane E-Tech electric 
ervaring op Renault.nl
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