
Renault GRAND SCENIC
Tilbehørsbrosjyre

SCENIC



TOPP KOMFORT
Renault Grand Scenic er en flerbruksbil med særpreg 

og moderne design. Den tilpasser seg le� e�er 
dine og familiens behov og gir topp komfort. Gi bilen 

personlig preg med tilbehør spesielt designet for 
din nye Grand Scenic – drive the change!
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01 ALUFELG OG DEKK







20” Exception*

Delenr: 23 40 30 073 08R
20” Silverstone*

Delenr: 23 40 30 071 53R

20” Vortex*

Delenr: 23 40 31 588 10R
20” Mono*

Delenr: 23 40 30 058 20R

20” Quartz*

Delenr: 23 40 30 082 63R

*dekk følger ikke med / for flere felger; spør din lokale Renaultforhandler.

20” Silverstone Noire*

Delenr, sølv: 23 82 01 599 763
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SNØKJETTING

Snøsokk og -kje�ing til krevende vinterføre
Snøkje�ingen kommer i to utgaver; standard og premium.

Delenr, snøsokk: 23 77 11 578 656
Delenr, standard kje�ing: 23 77 11 578 474
Delenr, premium kje�ing: 23 77 11 780 260

Standard kje�ing Premium kje�ing
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Alle våre felger er utviklet og testet spesifikk 
til våre biler og du vil derfor være sikker på at 
du får en godkjent felg som passer best til 
din bil. Se utvalget på renault.no og hos din 
lokale forhandler.



02 LAST OG SIKKERHET





LASTESTATIV
Takmontert lastestativ i aluminium. Maks lastevekt 80 kg.
Festes raskt og enkelt med Quick Fix-systemet. 

Delenr: 23 82 01 622 112

SKISTATIV
Låsbart skistativ i aluminium for 4 eller 6 par ski.
Passer alle orginale lastestativ.

Delenr: 23 77 11 420 778 (4 par ski/1 snowboard)
Delenr: 23 77 11 420 779 (6 par ski/2 snowboard)
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Gjør hverdagen enklere og få mest mulig 
ut av hvert øyeblikk. Med tilbehør designet  
spesielt til din nye Grand Scenic er du klar! Se 
mer på renault.no og hos din lokale forhandler.GRAND SCENIC
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TAK- OG 
VAREBOKS
Renault takboks, svart. Maks lastevekt 75 kg.
Praktisk for oppbevaring av ekstra bagasje.

Delenr, 380 l: 23 77 11 575 524 
Delenr, 480 l: 23 77 11 575 525
Delenr, 630 l: 23 77 11 575 526 
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URBAN TAKBOKS

Varier lastekapasiteten e� er behov (300 - 500 l), grå. 
Monteres enkelt med Easy Snap monteringssystem.

Delenr: 23 77 11 578 086
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SYKKELSTATIV
HENGERFESTE
Thule sykkelstativ for 3 sykler, stående
Leveres med skiltplate og 13 pins kontaktstykke.
Passer alle typer sykler med rammestørrelse 22-80 mm.
- Vekt 22 kg
- TUV-godkjent*

- Maks lastevekt 51 kg
- Trippel låsmekanisme for sykler

Delenr: 23 77 11 780 885

Thule sykkelstativ for 2 sykler, stående
Leveres med skiltplate og 13 pins kontaktstykke.
Passer alle typer sykler med rammestørrelse 22-70 mm.
- Vekt 14 kg
- TUV-godkjent*

- Maks lastevekt 36 kg
- Dobbel låsmekanisme for sykler

*Godkjent til bruk i o¨entlig trafikk.

Delenr: 23 77 11 780 884

Tilbehør, sykkelstativ

Delenr, adapter 13/7 pin: 23 77 11 226 912
Delenr, adapter 7/13 pin: 23 77 11 226 911

Thule sykkelstativ for 4 sykler, hengende
Passer alle typer sykler med ramme-
størrelse 22-70 mm. Maks lastevekt 60 kg.

Delenr: 23 77 11 579 661

Tilbehør, hengende sykkelstativ

Delenr, 13 pins skiltplate: 23 77 11 210 431
Delenr, 7 pins skiltplate: 23 77 11 223 733
Delenr, låsekit: 23 77 11 422 443
Delenr, adapter mountain bikes og damesykler: 23 77 11 419 103
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HENGERFESTE
Hengerfeste integrert
Integrert hengerfeste som kan skjules under bilen 
ved betjening fra bagasjerommet.

Delenr, hengefeste: 23 82 01 630 469
Delenr, ledning 13-pin: 23 82 01 645 511

Hengerfeste fastmontert
Fastmontert standard hengerfeste med lang krok.

Delenr, hengefeste: 23 82 01 630 506
Delenr, festesats: 23 82 01 630 511
Delenr, ledning 13-pin: 23 82 01 645 512

HUNDE- OG 
LASTEGITTER
Hunde- og lastegi�er i stål
Hindrer dyr og last å komme inn i kupéen.

Delenr: 23 82 01 612 819
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Viste du?
Renault Grand Scenic har 
isofix i alle tre baksetene (rad 1).
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BABYSETE
Passer fra nyfødt og opp til 10-12 mnd. 
Barnet si�er dypt i setet, de�e gir ekstra 
god besky�else til besky�er hodet og 
brystet. Setet har integrert solskjerm, 
justerbar 7-posisjon hodestø�e og 
5-punktssele.

Delenr: 23 77 11 427 434

ADAPTER
Adapter til babysete. Monteres enkelt 
med isofix.

Delenr: 23 77 11 427 427

BARNESETE
Passer fra 9 mnd og opp til 4 år. Bilsetet 
er dypt og gir god besky�else. Tilpasses 
le� e�erhvert som barnet vokser med 
justerbare seler. Stolen kan reguleres i 
3 ulike stillinger, inkl. soveposisjon.

Delenr: 23 77 11 423 381

For mer insformasjon – kontakt din lokale forhandler. 
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LASTENETT
Holder bagajen på plass
Praktisk og enkel i bruk.

Delenr: 23 77 11 422 533

BRANNSLUKKER
Brannslukker med festebrake�
Ha alltid brannslukker i bilen som en del av sikkerheten.
Brannslukker 1 kg m/ trykkmåler.

Delenr, se�: 23 77 11 780 759 
Delenr, slukker: 23 77 11 419 386
Delenr, brake�: 23 82 01 637 027
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Renault Grand Scenic
– drive the change!

SCENIC



03 STYLING OG INTERIØR





VINDAVVISER
2-pk. vindavviser, front
Unngå turbulens og si� komfortabelt med åpent vindu.

Delenr: 23 82 01 629 691

SPEILDEKSEL
Deksel til sidespeil i krom
Skap en tø¨ og unik look på din nye Scenic.

Delenr: 23 82 01 668 740
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INNSTEGSLIST
Innstegslist, front (med eller uten lys)
Besky�er kanalen og forhindrer riper i lakken.

Delenr, innstegslist: 23 82 01 586 089
Delenr, innstegslist m/ lys: 23 82 01 586 087

SKVETTLAPPER
Skve�lapper
Besky� understellet fra gjørme og grus. 2-pk.

Delenummer, front/bak: 23 82 01 212 479
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INTERIØRMATTER
Gummima�e, skålet
Gummima�e med høy kant – holder smuss på plass.

Delenr: 23 82 01 626 111

Tekstilma�e, Confort
Tekstilma�e i grov filt.

Delenr: 23 82 01 635 265

Tekstilma�e, Premium
Tekstilma�e i fin filt med Scenic-logo ton-i-ton.

Delenr: 23 82 01 635 268

SPORTSPEDALER
Sportspedaler i rustfri� stål
Gi bilen et sporty look og personlig preg.

Delenr, manuell: 23 82 01 630 344
Delenr, automat: 23 82 01 630 355
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SIDERØR 
MED LYS
Sidebars i aluminium med integrerte lys 
som slår seg på når dørene låses opp.

Delenr: 23 82 01 686 183

ANTENNE
Haifinne-antenne i tø¬ design.

Delenr, svart: 23 82 01 638 593
Delenr, platinagrå: 23 82 01 643 012



MULTIMEDIA
Ne�bre�holder
Festes enkelt i nakkestø�en på forsetene. 
Praktisk og behagelig for den som vil se film i baksetet. 
Passer alle ne�bre� i størrelse 7-10”.

Delenr: 23 77 11 574 991

DVD-kit, Logicom DJIX 7”
Pakken inneholder: 2 skjermer, 2 trådløse 
hodetelefoner, 1 DVD-spiller og  fjernkontroll.

Delenr: 23 77 11 575 977



TELEFONFESTE
Magnetfeste til smar� elefon
Smart handsfree med magnetfeste. Enkel å løsne og 
fl y� e over i en annen bil.

Delenr: 23 77 11 782 048
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TILBEHØR – 
BAGASJEROM
Bagasjeromsma�e, skålet
Praktisk ma�e med høy kant – holder smuss på plass. 
Enkel å ta inn og ut av bilen, samt rengjøre.

Delenr: 23 82 01 627 990

Lastebesky�else
Bagasjeromslist som besky�er bagasjekant  
og forhindrer riper ved inn- og utlasting.

Delenr: 23 82 01 592 559
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Bagasjeromsma�e, utfellbar
Antiskli, vannte� og u�fellbar ma�e. Rekker over støtfanger, 
slik at man forhindrer riper ved inn- og utlasting.

Delenr: 23 82 01 643 355
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KLESHENGER
Festes enkelt i nakkestø�en.

Delenr: 23 77 11 578 137

SOLSKJERMING
Skjerm for sterkt sollys. Kommer i 2-pk (sideruter, baksete) 
og 5-pk (sideruter, baksete og bagasjerom, og bakrute).

Delenr, 2-pk: 23 82 01 612 825
Delenr, 5-pk: 23 82 01 612 831
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04 BILVARME OG TAKBOKSER





Start dagen med ferdig oppvarmet bil

Med produkter fra DEFA begynner du dagen med 
varm bil. Du trenger ikke å skrape vinduene, og du 
har fulladet ba� eri og varm motor.

DEFA tilbyr mange løsninger og din forhandler er 
behjelpelig med å fi nne riktig løsning til di�  behov. 
Kontakt din lokale forhandler for pristilbud.

Kupévarmer

Forvarmer kupéen raskt og e  ̈ektivt. 
Du slipper å skrape is og unngår 
duggdannelse som hindrer sikten.

Motorvarmer

Startvillig motor, mindre motor- 
slitasje, redusert drivsto  ̈orbruk og 
en mer miljøvennlig start på dagen.

ComfortKit

Det ideelle utbyggingsse� et for deg 
som ønsker varm motor, stuevarm 
bil og isfrie ruter. Inneholder tilpasset 
kupévarmer, samt nødvendige DEFA 
PlugIn kabler og forgreninger for 
tilkobling av motor- og kupévarmer.

WarmUp Link

WarmUp Link er et brukervennlig 
system som revolusjonerer måten 
du kommuniserer med bilen og 
bilvarmesystemet på. Ha full kontroll 
på bilvarmesystemet di�  fra smart-
telefon.
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EBERSPÄCHER
KUPÉVARMER
Behagelig varme med Eberspäher kupévarmer

Eberspächer kupévarmer imponerer med sin innovative teknologi, 
blant annet med bruken av biodiesel (B100) eller bioetanol (B85), 
og kan brukes praktisk talt i alle kjøretøyklasser. De lu¬ baserte Airtronic 
kupévarmerne varmer opp lu¬ en direkte i bilkupéen. Med Hydronic 
vannvarme varmes også kjølevannet.

Eberspächer er leverandør for OEM-er*, og det er mange kjøretøy-
produsenter som leverer ferdig monterte kupévarmere fra fabrikken. 
Med et globalt salgsne� verk bestående av 4000 monteringspartnere 
kan en kupévarmer fra Eberspächer også raskt og enkelt e� ermonteres.

Siden moderne kjøretøy genererer svært lite motorvarme, leveres 
de o¬ e ferdig utstyrt med tilleggsvarmere fra Eberspächer. Disse er 
perfekte å bruke som utgangspunkt for kostnadse  ̈ektiv e� ermontering 
av kupévarmere. Selv innovative løsninger som i hybridbiler og 
elektriske kjøretøy sørger de utslipps- og forbruksgjerrige kupévarmerne 
fra Eberspächer for pålitelig oppvarming av kupéen, og utvider kjøre- 
tøyets rekkevidde uten å belaste ba� eriet.

*Original Equipment Manufacturer.

EasyStart Remote

En elegant og enkel fjernkontroll 
med e� rykks start/stopp-funksjon. 
Den innebygde lysioden viser om 
motorvarmeren er aktiv. 

EasyStart Remote+

En funksjonell fjernkontroll med tre 
programmer for star� ider innen syv 
dager og repetisjonsfunksjon (eks. 
man-fre), samt longpress start med 
bare et trykk. Rekkevidde opptil 1 km.

TidsurEasyStart Timer

En enkel og stilren timer med Matrix 
display, for stasjonær bruk i bilen. 
Timeren har tre programmer for 
star� ider innen syv dager og repe-
tisjonsfunksjon (eks. man-fre), samt 
longpress start med bare et trykk. 

Nyhet 2017!

EasyStart web

Den helt nyutviklede toppmodellen 
Easystart Web har et permanent 
installert SIM-kort for best mobil-
ne� ilgang. Trådløst ne� verksbasert 
mo� aker kan betjenes via smart- 
telefon, -klokke, ne� bre�  eller PC. 
Les mer om fordelene på 
www.eberspaecher.no
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Design i harmoni med bilens linjer

Packline takbokser er helt enkelt den perfekte kombinasjon mellom 
form og funksjon. Packline kan få enhver bil til å øke bagasjeplassen 
uten å forandre bilens form og funksjon vesentlig. De�e er et resultat 
av et løpende samarbeid med bilindustrien for å integrere Packline 
takbokser med de nyeste bildesign. Packline arbeider med e� eneste 
produkt – takbokser – og har som ambisjon å ta fram verdens lekreste, 
mest funksjonelle og elegante utvalg.

Det finnes en rekke ulike løsninger for montering av en takboks fra 
Packline, avhengig av hvilken bil du har og hva slags festemuligheter 
bilen har. For eksempel om bilen har åpne takrails, lukkede takrails, 
festepunkter i taket eller andre løsninger.

Avhengig av festeanordning finnes også ulike typer lastestativ, med 
ulike funksjoner og med ulik vekt på aerodynamiske egenskaper og 
design. Takbokser fra Packline passer til det meste på markedet.

Ta kontakt med din lokale bilforhandler for å finne det beste valget 
til din bil og se mer på packline.no

F-serien

Funksjonell takboks. Modeller med 
form, funksjon og fleksibilitet.

FX-serien

Lavtliggende takboks. Design som 
harmonerer med det ypperste 
innen bildesign.

NX-serien

Unik takboks med design i fokus og 
stort lasterom.
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God design og høy kvalitet gjennom 25 år

Skiguard designer og produserer takboksene sine selv i Sigdal, 
Buskerud. God design og høy kvalitet har alltid vært et fundament 
i Skiguards tenkning. De er i dag markedsleder på takbokser, og har 
avtaler om distribusjon og salg gjennom de fleste bilimportører og 
deres merkeforhandlere.

Takboksene blir utviklet i nært samarbeid med aktive utøvere, ikke 
minst innen skimiljøet. Skiguard har et  nært samarbeid med Norges 
Skiforbund, og alle deres særforbund. I tillegg stø�er og samarbeider 
de med en rekke idre�slag landet over.

Med takboks fra Skiguard er bagasjen og skiutstyret sikkert.
Ta kontakt med din lokale bilforhandler for å finne det beste 
valget til din bil og se mer på skiguard.no

SKIGUARD 860 S

En romslig takboks i solid glassfiber, leveres skreddersydd til Renault Grand 
Scenic. Takboksen ligger lavt på taket og har stor åpning for inn- og utlasting. 
Leveres som standard i svart eller hvit (kan lakkeres i bilens farge). 
Lastekapasitet ca 500 l.
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05 SERVICE- OG MERCHANDISEPRODUKTER

SCENIC

GRAND SCENIC



RENAULT 
BATTERIER
Hvorfor bruke Renault ba�erier?
- utviklet for biler som går i kaldt klima
- utviklet for biler med start- og stoppmotor VRLA*

- 3 års garanti
- visuelle øyne som forteller om ba�eriets tilstand
- topp kvalitet
- konkurransedyktige priser

Ta kontakt med din lokale Renaultforhandler 
eller servicepunkt når behovet er tilstede, så er de 
behjelpelig med å finne riktig ba�eri til din Renault.

*Gel Cel/forseglet ba�eri

RENAULT 
VISKEBLADER
Dårlige viskeblader kan lage riper i ruten, 
som igjen fører til dårlig sikt.

Ta kontakt med din lokale Renaultforhandler 
eller servicepunkt når behovet er tilstede, så er de 
behjelpelig med å finne riktig viskeblader til din Renault.
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Opplev mer av Renault Grand Scenic 
på renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin politikk for kontinuerlig 
forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid re� en til å komme med endringer av spesifi kasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene 
meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt e� er hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller 
tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger 
kan fargene som er gjengi�  i brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle re� igheter forbeholdt.

Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uanse�  i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skri� lig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.

FOTO: ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT / Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn – TRYKKET I NORGE – 1. UTGAVE, 1. OPPLAG FEBRUAR 2017. 
RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo, Tlf. 23 37 61 00.

renault.no




