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Renault TALISMAN

C4-C1_B_AXS_Talisman_KFD_FR_V2.indd   2 02/05/2016   21:28



Kies altijd voor zoveel mogelijk 
gemak en comfort zodat u in 
alle rust van ieder moment kunt 
genieten. De accessoires van 
Renault, speciaal ontworpen voor 
uw Renault Talisman, maken elke rit 
uniek. Innovatief, veilig en intuïtief 
bedienbaar. Kortom, accessoires die 
het leven vereenvoudigen. 

Bereid uzelf voor op bijzondere
ervaringen.

Zorg goed
voor uzelf!
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01
Uw eigen stijl en persoonlijkheid in een 
uniek design! 

Om uw auto nóg persoonlijker en unieker 
te maken, hee� Renault accessoires voor 
het exterieur ontwikkeld die de exclusieve 
uitstraling van uw Talisman accentueren.

Charismatisch
design

5
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Charismatisch design

0201

Design exterieur
01 Achterklepspoiler

Benadrukt de stijl en het sportieve 
karakter van de achterkant van uw 
Renault Talisman. Het extra detail 
dat een echt verschil maakt.
82 01 593 684 (Hatchback)

02 Stijlvolle kap voor handsfree 
Renault Card
Een unieke look voor uw handsfree 
Renault Card om de Talisman tot het 
uiterste te beleven! 
28 5C 729 20R (hoogglans wit) 
77 11 780 545 (platinagrijs) 
77 11 780 549 ( ‘étoile’ zwart)
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Wielen

01 02 03

01 Wielen Alizarine  
Grijs ‘erbé’ met 
diamantglans 19” 
Band: 245/40 R 19 98 V
40 30 027 11R (wiel) 
40 31 559 31R (naafkap)

02 Wielen Alizarine  
Zwart met  
diamantglans 19” 
Band: 245/40 R 19 98 V
82 01 621 552 (wiel) 
40 31 520 85R (naafkap)

03 Wielen Due�o  
Grijs ‘erbé’ met 
diamantglans 18” 
Band: 245/45 R 18 96 V
40 30 058 20R (wiel) 
40 31 559 31R (naafkap)

Laat zien wie u bent met de exclusieve wielen van Renault. 
Ga voor een chique uitstraling en compromisloze veiligheid.

04

04 Wielen Bayadère  
donker metaalkleurig 17” 
Ook verkrijgbaar in metaalgrijs
Band: 225/55 R 17 97 V
82 01 628 858 (wiel) 
40 31 520 85R (naafkap)
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Charismatisch design

01 Verlichte portierdrempels
Een stijlvolle bescherming van de portieringangen 
van uw Renault Talisman. De vertraagd dovende, 
wi e verlichting die inschakelt bij het openen  
van de portieren benadrukt het modernere 
karakter van het design. Set van 4 drempels  
voor de voor- en achterkant.
82 01 593 685

02 RVS laaddrempelbescherming
Deze verfraait en beschermt de toegang tot de 
bagageruimte van de auto. De RVS laaddrempel  
met reliëf verfraait de achterkant van de  
Renault Talisman. Verkrijgbaar voor auto’s  
met en zonder wegklapbare trekhaak.
82 01 626 490 (Hatchback) 
82 01 626 493 (Estate) 
82 01 626 494 (met rekhaakgreep - Estate)

01

02

02

Design interieur
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02
Kies voor bescherming op maat en 
voor topkwaliteit. De zowel mooie als 
functionele accessoires voor de inrichting 
van Renault zijn perfect afgestemd op het 
interieur van de auto.

Nog nooit was rijden zo comfortabel en 
relaxed als in uw Talisman!

Comfort &
Bescherming

11
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02 Zonneschermen
Deze verduisterende zonneschermen bieden een uitstekende 
bescherming tegen zonnestraling. Makkelijk te (de)monteren. 
Leverbaar voor alle ruiten achter inclusief de achterruit.
82 01 628 881 (Compleet pakket - Hatchback) 
82 01 628 890 (Compleet pakket - Estate)

01 Getinte folie
Het folie is comfortabel, veilig en fraai. Het beschermt  
tegen nieuwsgierige blikken en tegen zonnestraling,  
houdt de temperatuur in de auto aangenaam koel en beschermt 
de originele kleuren van het interieur. Het folie is conform de 
veiligheidsvoorschri�en, past precies op de ruiten en maakt  
ook sterker. Het folie is op maat voorgesneden en voorgevormd 
zodat het makkelijk kan worden aangebracht. Leverbaar voor  
alle ruiten voor en achter, met uitzondering van de voorruit.
82 01 516 136 (voor)* 
82 01 629 680 (achter)
* Let op wetgeving per land

Ruit accessoires

Comfort & Bescherming

02

01
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03

01 Kledinghanger op hoofdsteun
Hiermee kan kleding netjes op de rugleuning van  
de voorstoel worden gehangen. De hanger kan 
worden verwijderd, is makkelijk te bevestigen en 
wordt al snel onmisbaar in het dagelijkse leven.  
Hij is verchroomd zodat het een fraai,  
modern en elegant object is geworden.  
Wij zorgen voor uw gemak!
77 11 578 137

Comfort in de auto
03 Windgeleiders vóór 

Deze bieden comfort als met open 
ramen wordt gereden. Ze beperken tocht 
en luchtwerveling in de auto. Op maat 
gemaakt voor uw auto. Ze zijn bestand 
tegen de druk van de borstels in een 
wasstraat en tegen slecht weer.
82 01 622 921 (set van 2)

02 Rokerskit 
Onmisbaar als u de auto schoon wilt houden tijdens 
het roken. Bestaat uit een asbak en een aansteker.
82 01 375 535

01 02
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Comfort & Bescherming

01 Bagageruimtebak
Handig voor het vervoer van allerhande 
voorwerpen, ook vieze spullen. De bak 
beschermt de originele vloerbedekking 
en past perfect in de bagageruimte van 
de Renault Talisman. Hij is erg handig en 
makkelijk te plaatsen en schoon te maken 
vanwege het semi-flexibele materiaal. 
82 01 622 902 (Hatchback)  
82 01 626 485 (Estate)

02 Opbergnet 
Het net past precies in de auto en zorgt ervoor dat alle  
spullen veilig in de bagageruimte blijven tijdens het rijden.  
Er is keuze uit een horizontaal of een verticaal model.
77 11 422 533 (horizontaal) 
77 11 227 502 (verticaal - Estate)

02 02

01

Inrichting 
bagageruimte
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03  Scheidingsrek 
Met dit rek wordt de bagageruimte 
duidelijk gescheiden van het 
interieur. Dat is handig als de hond 
bijvoorbeeld meerijdt.
82 01 612 812 (Estate)

04 Modulaire bagage-
ruimtebescherming 
EasyFlex
Een onmisbare bescherming voor 
de bagageruimte van uw Talisman. 
Hij kan makkelijk worden in- en 
uitgevouwen en voegt zich perfect 
naar de stand van de achterstoelen 
terwijl de hele vloer van de 
bagageruimte wordt bedekt. Hij is 
bijzonder praktisch, zowel in dagelijks 
gebruik als voor speciale hobby’s.
82 01 643 594 (Estate)

04

03

04
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03

02

01

02 Sto�en vloerma�en Premium
De op maat gemaakte ma�en garanderen een volledige 
bescherming van de vloerbedekking in het interieur.  
Ze zijn onderhoudsvriendelijk, verwijderbaar en makkelijk  
te bevestigen met twee speciale clips. Het is een set  
van 4 vloerma�en (voor- en achterin).
82 01 599 663

01 Omkeerbare bagageruimtemat
Deze op maat gemaakte mat is zowel praktisch als 
onderhoudsvriendelijk en is vervaardigd van materialen 
van hoge kwaliteit. Hij kan aan twee zijden - een stoen en 
een rubberen - worden gebruikt waardoor allerlei soorten 
spullen kunnen worden vervoerd en de bagageruimte van 
uw Renault Talisman degelijk wordt beschermd.
82 01 626 486 (Hatchback) 
82 01 626 489 (Estate)

Vloerma�en

03 Rubberen vloerma�en
De op maat gemaakte, waterdichte ma�en garanderen 
een volledige bescherming van de vloerbedekking in het 
interieur. Ze zijn onderhoudsvriendelijk, verwijderbaar en 
makkelijk te bevestigen met twee speciale clips. Het is een 
set van 5 vloerma�en (voor- en achterin).
82 01 618 021

Comfort in de auto
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03 Meer en makkelijker
vervoeren

De accessoires van Renault zijn makkelijk 
te monteren, bijzonder gebruiksvriendelijk 
en voldoen uiteraard aan de strengste 
veiligheidsnormen. Ze zijn zowel  
eenvoudig als geniaal. 

Met Renault kan alles mee en rijdt u toch
veilig en ontspannen.

19
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Meer en makkelijker vervoeren

01 Wegklapbare trekhaak
Deze trekhaak kan met één beweging worden 
weggeklapt en is ook in een paar seconden weer 
beschikbaar zonder dat daar veel kracht of speciaal 
gereedschap voor nodig is. Hij is onzichtbaar als hij 
is weggeklapt onder de bumper zodat het design 
van de Talisman niet wordt aangetast. Het is een 
origineel Renault accessoire en sluit dan ook perfect 
aan op de auto, waardoor er geen risico is op 
vervorming van de carrosserie. Hij communiceert 
met de Trailer Swing Control van de ESP van de auto, 
zodat maximale stabiliteit en dus veiligheid bij het 
rijden met een aanhanger wordt gegarandeerd. 
77 11 780 347  
(13-polige stekkeraansluiting - Hatchback)
77 11 780 833  
(13-polige stekkeraansluiting - Estate)

02 Zwanenhals trekhaak
Voor het veilig vervoeren van allerlei materieel: een 
aanhanger, boot, caravan, professioneel materiaal, 
fietsendrager ... Het is een origineel Renault 
accessoire en sluit dan ook perfect aan op de auto, 
waardoor er geen risico is op vervorming van de 
carrosserie. Hij communiceert met de Trailer Swing 
Control van de ESP van de auto, zodat maximale 
stabiliteit en dus veiligheid bij het rijden met een 
aanhanger wordt gegarandeerd. Demontage met 
gereedschap.
77 11 780 346  
(13-polige stekkeraansluiting - Hatchback) 
77 11 781 638  
(13-polige stekkeraansluiting - Estate)

Trekhaken

03 Fietsendrager Euroway
Deze fietsendrager kan snel op de trekhaak worden 
bevestigd en kan op een veilige manier tot 3 fietsen 
vervoeren. Inklapbaar en kantelbaar, zodat de 
bagageruimte bereikbaar blij�.
77 11 577 332 (13-polige stekkeraansluiting)0302

01

01
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04

04 Dakko�er
Voor het vergroten van de opbergruimte in uw auto. 
Hij is praktisch en stevig en onmisbaar voor zorgeloos 
rijden. Aerodynamisch en fraai design. Keuze uit 
verschillende maten afhankelijk van uw behoe�e.
Kleur: hoogglans zwart.
77 11 575 525 (480 l)

01 Dakdragers van 
aluminium met QuickFix
Makkelijk en snel te monteren met het 
snelbevestigingsysteem QuickFix. Geschikt  
voor het dragen van een fietsendrager, skidrager 
of dakko�er om meer laadmogelijkheden  
te creëren voor uw auto.  
Ze voldoen aan strengere eisen dan de reguliere 
normen voor veiligheid en duurzaamheid.  
Levering per paar, inclusief diefstalbeveiliging. 
82 01 579 994 (voor op het dak - Hatchback) 
82 01 579 996 (voor op langsdragers - Estate)

02 Ski-snowboard drager 
Zeer gebruiksvriendelijk systeem voor het  
veilig vervoeren van alle soorten ski´s of  
snowboards op het dak van uw Renault Talisman. 
Leverbaar voor 4 en 6 paar ski’s. 
77 11 420 778 (4 paar ski’s / 2 snowboards) 
77 11 420 779 (6 paar ski’s / 3 snowboards)

03 Fietsendrager Proride 80
Snel te monteren op de dakdragers, geen afstelling 
nodig, voor handig en veilig vervoeren van een fiets.
77 11 577 325 (1 fiets)

Draagsystemen

02

01

03 04
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Multimediasystemen zorgen voor  
een extra dimensie tijdens het rijden zodat 
iedere rit een intense beleving wordt.

04 Multimedia
experience
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01 Verwijderbare 
smartphone-steun
Onmisbaar om tijdens het rijden veilig te bellen.  
De steun kan worden verwijderd en dus makkelijk 
verplaatst van de ene auto naar de andere.
77 11 782 048 (magnetisch)

02 Tablethouder
De houder is makkelijk te bevestigen op een 
hoofdsteun zodat de achterinzi�enden op 
comfortabele wijze naar films op een tablet  
met touch screen kunnen kijken.  
Compatibel met alle tablets van 7 tot 10 inch.
77 11 574 991

Telefoon Video

Multimedia

0201
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03 Pack speakers Focal 
Music Premium 8.1
Ingebouwde topkwaliteit met HIFI Premium 
geluid! Dit pakket biedt 400 wa� vermogen 
via 8 speakers en een subwoofer en behoort 
daarmee tot één van de beste inbouw-
audiosystemen. Gevoelig, zuiver,  
veel vermogen... Geniet van uw rit in het  
ritme van uw lievelingsmuziek!
77 11 579 699

Audio

03
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05 Veiligheid
Overal ontspannen rijden.

De door Renault ontworpen accessoires zijn sterk en 
gebruikersvriendelijk zodat u zorgeloos op weg kunt  
onder alle omstandigheden.

27
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Veiligheid

01

02

02 Alarm
Het beperkt op e�  ciënte wijze het risico van
diefstal van de auto en van spullen uit de auto.
Dankzij een hellingdetectiemodule en de
bewaking van de sluitcontacten en het interieur,
wordt iedere poging tot het openen van een
portier, of inbraak, of beweging in de laadruimte,
opgemerkt. Dit alarmsysteem voldoet aan alle
Europese eisen.
82 01 619 465

Anti-inbraak en bewaking
01 Handsfree Renault Card

Dit is eenzelfde Card als de originele, 
waardoor u een reserve exemplaar hee� . 
Dat is altijd handig! Keuze uit meerdere kleuren: 
hoogglans wit, hoogglans zwart, zwart ‘étoilé’ 
en platinagrijs.
28 59 771 47R & 28 5C 729 20R 
(hoogglans wi� e kaart en kaarthouder)
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05 Kinderzitje Duoplus Isofix - 
lee�ijdsgroep 1
Biedt de meeste veiligheid en de beste bescherming aan 
kinderen van 9 maanden tot 4 jaar. Isofix bevestiging.  
Het is zeer comfortabel en kantelbaar in drie verschillende 
posities waaronder een slaapstand.
77 11 423 381

Kinderzitje

Sneeuwke�ingen

0506

06 Sneeuwke�ingen Premium Grip
Deze sneeuwke�ingen garanderen maximale veiligheid en  
grip onder de zwaarste winterse weersomstandigheden  
(sneeuw en ijzel). Ze zijn snel en makkelijk aan te brengen door 
het logische en geautomatiseerde systeem. Bovendien nemen 
ze door het compacte formaat weinig ruimte in. We doen er alles 
aan om het comfort tijdens het rijden maximaal te verhogen! 
Leverbaar voor verschillende bandenmaten.
77 11 780 257 (R18“ en R19“) 
77 11 780 258 (R17“) 
77 11 780 256 (R16“)
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06 Renault boutique
Initiale Paris collectie

Bekijk de collectie luxueuze, unieke en bijzonder elegante  
lederwaren voor op reis. Betreed de wereld van de perfectie met 
deze prachtige materialen, kwaliteit en ra�nement.

31
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Renault Boutique

03 Aktetas 
Deze degelijke aktetas is perfect voor het 
opbergen van documenten en een laptop. 
Verschillende opbergvakken waaronder een 
groot binnenvak. Hij is bijzonder handig bij 
al uw professionele activiteiten. Inclusief een 
verwijderbare schouderriem en een katoenen 
beschermhoes. Kleur: paarszwart Afmetingen:  
35 x 28 x 8 cm. 
77 11 578 404

02  Weekendtas 
Dit model zal al snel een vaste reisgenoot worden. 
De katoenen voering in een contrasterende 
kleur en een groot binnen- en buitenvak maken 
dit accessoire geschikt voor dagelijks gebruik. 
Geleverd in een katoenen opberghoes.  
Kleur: paarszwart Afmetingen: 64 x 47 x 28 cm. 
77 11 578 407

01 Grote  tas 
Hij is modern en minimalistisch en voorzien van 
een groot binnenvak en een buitenvak zodat alles 
er in past. Het hoofdvak is afsluitbaar met een rits. 
Geleverd in een katoenen opberghoes.  
Kleur: paarszwart Afmetingen: 50 x 44 x 25 cm.
77 11 578 406

04 Handtas 
Deze tas met katoenen voering in een 
contrasterende kleur en een groot binnen- 
en buitenvak is een accessoire dat geschikt 
is voor dagelijks gebruik. Het hoofdvak is 
afsluitbaar met een rits. Kleur: paarszwart 
Afmetingen: 40 x 37 x 18 cm. 
77 11 578 405

Unieke Initiale Paris collectie
Ontdek het exclusieve gamma, gemaakt van prachtige materialen en fraai met de hand afgewerkt: 
glad, ongenerfd, Italiaans kalfsleer, voorzien van violet kleurige details, gevoerd met katoen in een 
contrasterende kleur met daarop het exclusieve Initiale Paris patroon, details in geborsteld metaal, 
ritssluiting met een I erin gegraveerd.

0201 0403
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05

08

07

06

05 Paraplu 
Katoen met contrasterende bies in polyester 
met zijdeglans. Steel en baleinen van zwart 
glasvezel. Greep bekleed met kalfsleer met het 
exclusieve Initiale Paris stramien. Geborsteld 
metalen details. Automatisch openend.  
Inclusief een bijpassende opberghoes.  
Kleur: paarszwart Diameter: 110 cm. 
77 11 578 408

06 Renault Card hoes 
Ideaal voor het opbergen en beschermen van 
uw handsfree Renault Card. Ritssluiting.  
Kleur: paarszwart Afmetingen: 12,5 x 8 x 2 cm. 
77 11 578 401

07 Kaarthouder 
Dit is een discreet en chique ontwerp  
dat bijzonder handig is door het zakje  
voorop en de drie vakken achter.  
Kleur: paarszwart Afmetingen: 11,5 x 8 cm. 
77 11 578 402

08 Portefeuille 
Perfect voor het opbergen van betaalmiddelen 
en voorzien van een zakje met ritssluiting en 
vier vakken. Kleur: paarszwart Afmetingen:  
13 x 9 cm (gesloten). 
77 11 578 403
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Prijslijst accessoires januari 2019

Renault TALISMAN



Design

BESCHRIJVING REFERENTIE MONTAGETIJD (U) PRIJS (€)
DESIGN EXTERIEUR Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate

Achterklepspoiler* 8201593684 0,9 261,00
Verchroomde buitenspiegelkappen (2 stuks)  8201547579 0,2 132,50
Stijlvolle hoes voor handsfree Renault Card - Platinagrijs  7711780545 29,95

WIELEN Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
19'' lichtmetalen velg Alizarine - grijs ‘erbé’ met diamantglans  403002711R 0,4 367,00
18'' lichtmetalen velg Duetto - grijs ‘erbé’ met diamantglans  403005820R 0,4 342,00
17'' lichtmetalen velg Bayadère - metaalgrijs 403005516R 0,4 314,00
16'' lichtmetalen velg Séquence - metaalgrijs 403001119R 0,4 269,00
Slotbouten voor lichtmetalen velgen (4 bouten) 7711239101 0,2 82,50
Slotbouten voor stalen wielen - 4 bouten 7711239099 0,2 82,50
Slotbouten voor lichtmetalen velgen - 16 bouten en 4 slotbouten 7711239104 0,2 107,50
Renault naafkap - donkergrijs met chromen rand 403150709R 0,2 43,95
Renault naafkap - grijs ‘erbé’  403155931R 0,1 32,50
Renault naafkap - zwart met chromen lijst  403152085R 0,1 32,50
Renault naafkap - zwart  403154214R 0,1 32,50

DESIGN INTERIEUR Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
RVS laaddrempelbescherming  8201626490 8201626493 0,3 0,3 103,95
RVS laaddrempelbescherming - voor wegklapbare trekhaak  8201626490 8201626494 0,3 0,3 103,95
Verlichte portierdrempels - RVS - voor en achter (set van 4)  8201593685 0,8 309,95
Portierdrempels - Aluminium - voor en achter (set van 4) 7711784821 0,3 111,50

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur.
Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen. * De achterklepspoiler dient nog in kleur gespoten te worden. 



BESCHRIJVING REFERENTIE MONTAGETIJD (U) PRIJS (€)
VLOERMATTEN Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate

Stoffen vloermatten Premium (set van 4)  8201599663 84,50
Rubberen vloermatten (set van 5)  8201618021 89,95

INDELING BAGAGERUIMTE Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Bagageruimtebak  8201622902 8201626485 99,95 97,50
Omkeerbare bagageruimtemat  8201626486 77,50
Opbergnet - horizontaal  7711422533 0,2 82,50
Opbergnet - verticaal  7711227502 0,2 82,50
Modulaire bescherming voor de bagageruimtevloer EasyFlex  8201643594 179,95
Organisatiesysteem voor de bagageruimte 8201669726 342,00
Scheidingsrek  8201612812 1,2 264,95

COMFORT IN DE AUTO Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Kledinghanger op hoofdsteun  8201705509 39,95
Rokerskit (asbak + aansteker)  8201375535 29,95

BESCHERMING VAN DE CARROSSERIE Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Standaard spatlappen - voor of achter (set van 2) 8201212479 0,8 109,95
Clean box (3 schoonmaakproducten, 1 glansmiddel en 2 microvezel doekjes) 7711574925 39,95

RUIT ACCESSOIRES Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Zonneschermen - volledig pakket (set van 5)  8201628881 8201628890 0,4 0,4 204,95
Zonnescherm - zijruiten achter (set van 2) 8201628878 8201628882 0,2 0,2 102,50
Windgeleiders - voor (set van 2)  8201622921 0,2 109,95
Windgeleiders - voor en achter - Chroom (set van 6) 8201622925 0,6 147,50

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur.
Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.

Comfort en bescherming



Transport

BESCHRIJVING REFERENTIE MONTAGETIJD (U) PRIJS (€)
TREKHAKEN Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate

Trekhaak zwanenhals complete set: 3,1 4,3 877,00 1008,00
 - Set bouten voor trekhaak 'zwanenhals' 8201535045
 - Dwarsbalk voor trekhaak 'zwanenhals' 8201535042
 - Kabelbundel voor trekhaak type zwanenhals 8201609222 8201623543
Wegklapbare trekhaak complete set: 4,6 4,6 1413,00 1413,00
 - Wegklapbare trekhaak 8201535051
 - Kabelbundel voor wegklapbare trekhaak 8201623545
Adapter voor kabelbundel voor trekhaak (13-/7-polige stekkeraansluiting) 7711226912 19,95

DRAAGSYSTEMEN Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Dakdragers van aluminium met QuickFix - voor op het dak (set van 2)  8201579994 189,00
Dakdragers van aluminium met QuickFix - voor op langsdragers (set van 2)  8201579996 189,00
Dakkoffer - 380 l - Zwart hoogglans 7711575524 379,00
Dakkoffer - 480 l - Zwart hoogglans  7711575525 395,00
Dakkoffer - 630 l - Zwart hoogglans 7711575526 419,00
Modulaire dakkoffer Urban Loader - verstelbaar 300-500 l - grijs 7711578086 749,95
Ski-snowboard drager - 4 paar ski's / 2 snowboards  7711940000 168,50
Ski-snowboard drager - 6 paar ski's / 4 snowboards  7711940001 226,50
Adapter voor fietsen-/skidrager - Aluminium 7711421178 19,95
Fietsendrager Proride 80 - voor op dakdragers - 1 fiets  7711577325 124,95
Fietsendrager Euroride - voor trekhaak - 2 fietsen (7 -polige stekkeraansluiting) 7711577330 314,95
Fietsendrager Hang-on - voor trekhaak - 2 fietsen 7711577326 69,95
Elektrische fietsdrager Europower 915 - voor trekhaak - 2 elektrische fietsen 7711577333 582,50
Fietsendrager Euroway - voor trekhaak - 3 fietsen (13 -polige stekkeraansluiting)  7711780885 544,95
Fietsendrager Coach - voor trekhaak - 2 fietsen (13 -polige stekkeraansluiting) 7711780884 448,99
Fietsendrager Coach - voor trekhaak - 3 fietsen (13 -polige stekkeraansluiting) 7711780885 544,95
Fietsendrager Coach - Uitbreiding voor 3 + 1 fietsen 7711780886 172,50

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur.
Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.



Multimedia experience

BESCHRIJVING REFERENTIE MONTAGETIJD (U) PRIJS (€)
TELEFOON Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate

Smartphonehouder - magnetisch - ventilatierooster 7711784774 29,95
Smartphonehouder - magnetisch - plakbevestiging 7711784775 24,95
Magnetische inductielader voor smartphone - ventilatierooster 7711940323 64,95
Magnetische inductielader voor smartphone - zuignap 7711940324 64,95

VIDEO Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Tablethouder 7711757542 29,95

AUDIO Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Pack speakers Focal Music Drive 2.0 (2 speakers voor of achter) 7711575880 0,5 131,00
Pack speakers Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 speakers voor of achter) 7711578132 1 294,95
Pack speakers Focal Music Premium 6.1 (2 tweeters, 2 speakers voor, 2 speakers achter, 1 subwoofer) 7711579537 3 891,00
Pack speakers Focal Music Premium 8.1 (2 tweeters, 2 speakers voor, 4 speakers achter, 1 subwoofer)  7711579699 3 1085,00

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur.
Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.



Veiligheid

BESCHRIJVING REFERENTIE MONTAGETIJD (U) PRIJS (€)
ANTI-INBRAAK EN BEWAKING Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate

Alarm - Bewaking van de sluitcontacten en het interieur en hellingdetectiemodule  8201619465 1,1 524,00

VEILIGHEID Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Veiligheidspakket (vest, gevarendriehoek, EHBO-kit) 7711780759 24,95
Brandblusapparaat - 1kg 7711419386 24,95
Brandblusserhouder 8201589769 0,5 83,95

KINDERZITJES Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Kinderzitje Kidplus - leeftijdsgroep 2-3 7711423382 219,95
Babysafe Plus kuipstoeltje - leeftijdsgroep 0+ 7711427434 199,00
Isofix steun voor kuipstoeltje Babysafe Plus 7711427427 199,00
Kinderzitje Kidfix Isofix - leeftijdsgroep 2-3 7711422951 279,00
Kinderzitje Duoplus Isofix - leeftijdsgroep 1  7711423381 325,00

SNEEUWKETTINGEN Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Sneeuwkettingen Standaard - 9mm - Maat 102 - R16 (set van 2) 7711578472 99,95
Sneeuwkettingen Standaard - 7mm - Maat 102 - R17 (set van 2) 7711785897 110,00
Sneeuwkettingen Standaard - 7mm - Maat 100 - R16 (set van 2) 7711578481 149,95
Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 90 - R18 & R19 (set van 2)  7711780257 399,95
Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 100 - R17 (set van 2)  7711780258 399,95
Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 80 - R16 (set van 2) 7711780256 399,95
Sneeuwhoezen - Maat 82 - R16 & R18 (set van 2) 7711578654 77,50

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur.
Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.



Renault boutique

Unieke Initiale Paris collectie

02 Credit Card hoes 
Ideaal voor het opbergen van uw kentekencard, 
MyRenault card en business cards. Alles met een 
creditcard formaat past erin. Het is een discreet 
en chique ontwerp dat bijzonder handig is 
door het zakje voorop en de drie vakken achter. 
Geleverd in cadeauverpakking. Kleur: zwart / 
violet. Afmetingen: 11,5 x 8 cm. 
77 11 578 402

03 Portefeuille 
Perfect voor het opbergen van betaalmiddelen 
en voorzien van een zakje met ritssluiting en vier 
vakken. Geleverd in cadeauverpakking. Kleur: 
zwart / violet. Afmetingen: 13 x 9 cm (gesloten). 
77 11 578 403

04 Aktetas 
Deze fraaie aktetas is geschikt voor het meenemen 
van uw documenten en uw  laptop.. Verschillende 
opbergvakken waaronder een groot binnenvak. 
Hij is bijzonder handig bij al uw professionele 
activiteiten. Inclusief een verwijderbare 
schouderriem en een katoenen beschermtas. 
Kleur: zwart / violet. Afmetingen: 35 x 28 x 8 cm. 
77 11 578 404

05 Handtas 
Met de katoenen voering in een contrasterende 
kleur, het grote binnen- en buitenvak is het een 
accessoire dat voor allerlei gebruik inzetbaar is. 
Hoofdvak afsluitbaar met rits. Kleur: zwart / violet. 
Afmetingen: 40 x 37 x 18 cm. 
77 11 578 405

01 Renault Card hoes 
Ideaal voor het opbergen en beschermen van uw 
handsfree Renault Card. Ritssluiting. Geleverd 
in cadeauverpakking. Kleur: zwart / violet. 
Afmetingen: 12,5 x 8 x 2 cm. 
77 11 578 401

Renault Boutique
Ontdek het exclusieve gamma, gemaakt van prachtige 
materialen en fraai met de hand afgewerkt: glad, ongenerfd, 
Italiaans kalfsleer, voorzien van violet kleurige details, gevoerd 
met katoen in een contrasterende kleur met daarop het 
exclusieve Initiale Paris patroon, details in geborsteld metaal, 
ritssluiting met een I erin gegraveerd.
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Unieke Initiale Paris collectie

02 Credit Card hoes 
Ideaal voor het opbergen van uw kentekencard, 
MyRenault card en business cards. Alles met een 
creditcard formaat past erin. Het is een discreet 
en chique ontwerp dat bijzonder handig is 
door het zakje voorop en de drie vakken achter. 
Geleverd in cadeauverpakking. Kleur: zwart / 
violet. Afmetingen: 11,5 x 8 cm. 
77 11 578 402

03 Portefeuille 
Perfect voor het opbergen van betaalmiddelen 
en voorzien van een zakje met ritssluiting en vier 
vakken. Geleverd in cadeauverpakking. Kleur: 
zwart / violet. Afmetingen: 13 x 9 cm (gesloten). 
77 11 578 403

04 Aktetas 
Deze fraaie aktetas is geschikt voor het meenemen 
van uw documenten en uw  laptop.. Verschillende 
opbergvakken waaronder een groot binnenvak. 
Hij is bijzonder handig bij al uw professionele 
activiteiten. Inclusief een verwijderbare 
schouderriem en een katoenen beschermtas. 
Kleur: zwart / violet. Afmetingen: 35 x 28 x 8 cm. 
77 11 578 404

05 Handtas 
Met de katoenen voering in een contrasterende 
kleur, het grote binnen- en buitenvak is het een 
accessoire dat voor allerlei gebruik inzetbaar is. 
Hoofdvak afsluitbaar met rits. Kleur: zwart / violet. 
Afmetingen: 40 x 37 x 18 cm. 
77 11 578 405

01 Renault Card hoes 
Ideaal voor het opbergen en beschermen van uw 
handsfree Renault Card. Ritssluiting. Geleverd 
in cadeauverpakking. Kleur: zwart / violet. 
Afmetingen: 12,5 x 8 x 2 cm. 
77 11 578 401

Renault Boutique
Ontdek het exclusieve gamma, gemaakt van prachtige 
materialen en fraai met de hand afgewerkt: glad, ongenerfd, 
Italiaans kalfsleer, voorzien van violet kleurige details, gevoerd 
met katoen in een contrasterende kleur met daarop het 
exclusieve Initiale Paris patroon, details in geborsteld metaal, 
ritssluiting met een I erin gegraveerd.
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BESCHRIJVING REFERENTIE MONTAGETIJD (U) PRIJS (€)
INITIALE PARIS Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate

Renault Card hoes Initiale Paris  7711578401 99,95
Credit Card houder Initiale Paris  7711578402 77,50
Portefeuille Initiale Paris  7711578403 127,50
Aktetas Initiale Paris  7711578404 495,00
Handtas Initiale Paris  7711578405 375,00
Grote tas Initiale Paris  7711578406 497,50
Weekendtas Initiale Paris  7711578407 595,00

SCHAALMODELLEN Sedan Estate Sedan Estate Sedan Estate
Talisman Hatchback - Grijs - Schaal 1/64 7711780843 5,95
Koffer Talisman Hatchback - Bruin, grijs en zwart - schaal 1//64 7711780845 24,95

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur.
Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.



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 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 uw 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. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Versie: januari 2019
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Vervolg uw Renault Talisman-ervaring
op www.renault.nl
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