
Renault SCENIC e Grand SCENIC
Gama de acessórios

Novo



Cuide de si !

Torne o seu dia a dia mais simples e 
disfrute plenamente cada 
momento, com total serenidade. 
Os acessórios Renault,
especialmente concebidos para o
seu Renault, oferecem-lhe todos
os dias uma viagem simplesmente 
única.

Mais inovadores, mais seguros
e mais intuitivos, facilitam a sua
vida e estão ao seu serviço.

Prepare-se para viver experiências 
intensas.
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01 Design poderoso

Personalize o seu Grand Scénic à 
medida das suas preferências, para 
ganhar em elegância e conforto.                    
O seu automóvel revelará a sua 
verdadeira personalidade.         Faça 
do seu Grand Scénic um objeto 
único, a seu gosto.
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Afirme a sua personalidade com a seleção de jantes exclusivas Renault. Com os encaixes de personalização, ofereça um look 
verdadeiramente diferente.  Disponíveis para as jantes Exception 20”, em substituição dos encaixes de origem.

Jantes em liga leve e personalização

01 02

01 Encaixes Celsium
Cor: Cinzento Erbé

82 01 599 770

02 Encaixes Aéro
Cor: Cinzento Erbé

40 31 531 32R

Exterior

03 Capa de retrovisores - cromado
Adicione um toque de estilo e personalidade ao seu automóvel. O 
acabamento em cromado confere-lhe uma indiscutível elegância.

82 01 668 740

04 Proteção exterior da bagageira
Em aço inoxidável, confere um toque de design à traseira do seu 
veículo, ao mesmo tempo que reveste e protege a entrada do espaço 
de carga.

82 01 586 091 (SCENIC) 

82 01 592 559 (Grand SCENIC) 03 04

Imagens não contratuais.



Interior

01 Soleira de portas - Renault
Personalize e proteja com elegância a parte inferior das portas 
do seu veículo.               
Jogo de 2 unidades (direita e esquerda).

82 01 586 089

82 01 586 087 (com iluminação)

02 Pedais Sport- Alumínio
Dê um toque mais desportivo ao interior do seu veículo.  
Jogo de 3 capas (caixa de velocidades manual) :

82 01 630 344 (SCENIC) 

82 01 630 349 (Grand SCENIC)

01

01

02

7

Imagens não contratuais.
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02 Proteção no 

quotidiano
Ofereça a si próprio uma proteção por 
medida com uma qualidade 
absolutamente ímpar.
Os acessórios Renault são tão 
estéticos quanto funcionais e 
adaptam-se perfeitamente ao 
habitáculo do seu Renault.

Imagens não contratuais.



10

01 Caixa fundo de bagageira
Ideal para transportar facilmente diversos

produtos, mesmo os mais sujos. Protege

eficazmente a alcatifa de origem e adapta-se

perfeitamente à forma da bagageira do

seu automóvel. Prática, é muito fácil de

instalar e de limpar graças ao material

semirrígido de que é feita e aos rebordos

altos.

82 01 627 989 (SCENIC) 

82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Organizador de bagageira
Compartimenta a bagageira do seu veículo 
para facilitar a organização dos objetos e 
mantê-los imobilizados durante o transporte. 
Amovível e fácil de instalar, adapta-se ao 
transporte de diferentes tamanhos de 
objetos.

82 01 669 725

03 Rede de arrumação -
Horizontal
Ideal para organizar o interior da sua 
bagageira. Adaptada às dimensões do 
veículo, assegura a imobilização dos objetos 
na bagageira durante o transporte

77 11 422 533

02 03

01

Bagageira

Imagens não contratuais.
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04 Proteção da 
bagageira EasyFlex
Antiderrapante e impermeável, é 
indispensável para proteger a bagageira do 
seu veículo e transportar os objetos sujos! 
Desdobra-se com toda a simplicidade e 
adapta-se à posição dos bancos traseiros. 
Completamente desdobrada, cobre toda a 
superfície da bagageira.  

82 01 643 350 SCENIC) 

82 01 643 355 (Grand SCENIC)

05 Grelha de separação
Verdadeira separação entre a

bagageira e o habitáculo, é 

indispensável para transportar o

seu animal de estimação, com o  
máximo conforto para todos. 

82 01 612 818 (SCENIC) 

82 01 612 819 (Grand SCENIC)

05

04 04

Imagens não contratuais.



01 Chuventos

Permitem circular confortavelmente com as janelas 

entreabertas, evitando as turbulências e as correntes de ar. 

Não interferem com a visibilidade dos retrovisores. Resistem 

aos rolos de lavagem e às intempéries.                                  
Jogo de 2 chuventos (direita e esquerda)

82 01 629 691 (Dianteiros)

01

Vidros Proteção da carroçaria

02 Palas de roda

Protegem eficazmente a parte inferior da carroçaria 
contra as projeções de lama e gravilha. Jogo de 2 (direita 
e esquerda).

82 01 212 479

02

Imagens não contratuais.
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01 Tapetes de habitáculo Têxtil Premium
Concebidos por medida, garantem a total proteção do piso do 
automóvel. Alcatifa e acabamentos Premium.

82 01 635 268

02 Tapetes de habitáculo em 
borracha com rebordo 
sobrelevado
Impermeáveis e de fácil manutenção, asseguram a total proteção 
do piso do habitáculo. 

82 01 618 022 (SCENIC) 

82 01 626 111 (Grand SCENIC)

Tapetes

02

Conferem um toque de proteção suplementar ao seu veículo. Concebidos por medida e personalizados, fixam-se muito 
rapidamente graças às duas molas de segurança previstas para esse efeito. Sujeitos a testes extremamente exigentes, 
garantem o mais elevado nível de qualidade, de segurança e de durabilidade. 

01

Vida a bordo

03 Cabide para apoio de cabeça
Permite pendurar cuidadosamente peças de vestuário nas costas do banco

dianteiro. Amovível e fácil de instalar, torna-se indispensável no dia a dia. O 
seu acabamento cromado torna-o um acessório elegante e estético.

82 01 705 509

04 Kitfumador
Inclui um cinzeiro e um isqueiro. 

82 01 375 535

01
03

04

Imagens não contratuais.
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03 Experiência
multimédia
Viva mais emoções a bordo com 
eficientes soluções multimédia.  
Cada viagem é uma experiência 
única. 
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Imagens não contratuais.

Comunicações

01 Suporte de smartphone
amovível - Magnético
Beneficie plenamente e com toda a segurança 
do seu smartphone durante a condução.
Pequeno e discreto, o suporte integra-se no 
design do seu automóvel. 
O sistema magnético permite fixar o seu 
smartphone com um simples gesto nos 
arejadores do automóvel.
Amovível, pode ser facilmente retirado de um 
automóvel e instalado noutro.
77 11 784 774

Vídeo

02 Leitor de DVD Duo 9”
Para trajetos agradáveis, equipe o seu veículo com 
um sistema de DVD vídeo portátil. Graças aos ecrãs 
de 9”, os passageiros traseiros podem ver os seus 
filmes preferidos ao longo da viagem. 
77 11 651 248

03 Tablet Android 7”
Facilite as suas viagens e permita aos seus 
passageiros visionar, com todo o conforto, os 
conteúdos multimédia graças ao ecrã de 7”.
77 11 651 219

04 Suporte de tablet 7” a 10”
Prazer e diversão durante as longas viagens! Fácil de 
fixar num apoio de cabeça, permite aos passageiros 
traseiros visionar, com todo o conforto, os conteúdos 
de um tablet tátil.
77 11 562 964

03-04

02

01
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01 Packaltifalantes
Focal Music Premium 6.1
Alta fidelidade integrada e audição 

HI-FI Premium ! Este pack de 6 altifalantes e um 
subwoofer de 400 W no total é a referência dos 
sistemas de som integrados . Requinte, nitidez e

potência... Dê ritmo às suas viagens e

beneficie do máximo prazer de audição!

77 11 579 537

Audio

01

Imagens não contratuais.
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04 Transportar

mais e melhor
Viva plenamente a sua paixão! 

Cada vez mais rápidos de instalar 

e mais fáceis de utilizar, os 

acessório Renault respondem aos 

mais rigorosos requisitos de 

segurança. São tão simples 

quanto inteligentes. Com o seu 

Grand Scénic, leve consigo tudo

o que quiser, para onde quiser e 
viaje com total liberdade.

Imagens não contratuais.



01 Gancho de reboque retrátil
Retrátil com um único movimento, está

pronto a ser utilizado em alguns segundos,

sem ferramenta nem esforço. Invisível

quando está rebatido sob o para-choques,

respeita o design do seu Grand Scénic. De origem

Renault, garante uma perfeita compatibilidade com 

o veículo.

82 01 630 469 (Travessa e fixações)

82 01 645 511 (Cablagem 13 pinos)

02 Gancho de reboque 
pescoço de cisne

Permite rebocar ou transportar com a 
máxima segurança qualquer material: 
reboque, barco, caravana, equipamento 
profissional... De origem Renault, 
garante uma perfeita compatibilidade 
com o veículo e evita os riscos de 
deformação da carroçaria.
Desmontável com ferramentas.

82 01 630 506 (Travessa)

82 01 630 511 (Conjunto de fixações)

82 01 645 512 (Cablagem 13 pinos)

20

02

03

Gancho de reboque

01

Imagens não contratuais.
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01 Barras de tejadilho em 
alumínio QuickFix
Fáceis e rápidas de montar, graças ao 
inovador sistema de fixação QuickFix. 
Permitem transportar um porta-bicicletas, 
porta-esquis ou uma bagageira de tejadilho 
para aumentar a capacidade de carga.      De 
origem Renault, respondem aos mais 
rigorosos requisitos de segurança e de 
resistência. Jogo de 2 barras com sistema 
antirroubo.

82 01 633 733 (SCENIC) 

82 01 622 112 (sobre barras longitudinais-
GrandSCENIC)

02 Bagageira de 
tejadilho -Urban
Loader
Ajuste a capacidade de carga de acordo 
com as suas necessidades e viaje com 
tranquilidade! Prático, modulável, 
rápido de instalar  graças ao seu 
sistema de fixação intuitivo, todas as 
qualidades reunidas para aumentar o 
seu conforto. 
Com sistema de segurança para proteger 
os objetos no interior. 

77 11 578 086 (300 – 500L)

03 Porta-esquis
Muito fácil de utilizar, permite 
transportar com toda a segurança os 
vários tipos de esquis ou de pranchas, 
no tejadilho do seu Renault.

77 11 940 001 (6 pares/4 snowboards)

77 11 940 000 (4 pares/2 snowboards)

Transporte

03

01 02

Imagens não contratuais.
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05 Tranquilidade

de espírito

Viaje para todo o lado com toda a

serenidade. Resistentes e

práticos de utilizar, os acessórios

especificamente concebidos pela

Renault para o seu Grand Scénic

são garantia de tranquilidade em 
todas as circunstâncias.
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02 Alarme
Simplifique a sua vida e mantenha o controlo do seu veículo em 
todos os momentos!  Alarme, geolocalização, aviso do limite de 
velocidade, bloqueio do motor, informação sobre a 
condução…tudo lá! Graças à aplicação smartphone “My
Connected Car”* pode controlar o veículo mesmo à distância.

*Disponível para Android e IOS.

Anti-intrusão e Vigilância

01 Sistema de ajuda ao estacionamento
Indispensável para efetuar manobras com toda a serenidade. 
Graças aos seus sensores perfeitamente integrados, o 
sistema deteta qualquer obstáculo à frente e atrás do veículo. 
O condutor é avisado através de um sinal sonoro, que pode 
ser desativado.

82 01 537 464 (Dianteiro)

82 01 537 455 (Traseiro)

02

Ajuda à condução

01 Cadeira para criança Duoplus
Isofix
Assegura a melhor segurança e proteção das crianças entre os 9 meses e 
os 4 anos. Muito confortável, graças à inclinação regulável em 3 posições, 
entre elas uma posição para dormir. Fixação Isofix.

77 11 423 381

Segurança para criança

01

Correntes de neve

02 Correntes de neve Standard
Garantem a máxima segurança e reforçam a aderência mesmo nas 
condições invernais mais difíceis (neve e gelo).
Jogo de 2 correntes

77 11 578 474 (R20)

Imagens não contratuais.
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02

01

Lista completa de acessórios

DESIGN

Jantes

Scénic Grand Scénic

Jantes  em l iga  leve 20'' Exception Aerodes ign - Cinzento Prateado - Pneu 195/55 R20 95H -

Jantes  em l iga  leve  20'' Si lverstone - cinzento prateado - Pneu 195/55 R20 95H -

Jantes  em l iga  leve 20'' Qwartz - Preto diamantado - Pneu 195/55 R20 95H -

Centro de roda Renault - Preto bri lhante com aro cromado -

Centro de roda Renault - Cinzento Erbé com aro cromado -

Porcas  de segurança - Jantes  ferro (4 parafusos ) -

Porcas  de segurança - Jantes  l iga  leve (4 parafusos ) -

Porcas  de segurança - Jantes  l iga  leve (4 + 16 parafusos ) -

Scénic Grand Scénic

Embelezadores  20" Vortex Aerodes ign - Cinzento prateado -

Embelezadores  20" Vortex Aerodes ign - Bi -ton Preto diamantado -

Exterior

Scénic Grand Scénic

Capa de retrovisores  - Cromadas pág. 6

Encaixes  para  personal ização das  jantes  em l iga  leve  Exception - Cels ium - Cinzento Erbé pág. 6

Encaixes  para  personal ização das  jantes  em l iga  leve  Exception - Aero - Cinzento Erbé pág. 6

8201586091 8201592559 Proteção exterior da  bagageira  - Inox - Veículos  sem gancho de reboque retráti l pág. 6

8201592556 8201592562 Proteção exterior da  bagageira  - Inox - Veículos  com gancho de reboque retráti l -

Interior

Scénic Grand Scénic

8201630344 8201630349 Pedais  Sport - Alumínio - Ca ixa  de velocidades  manual  pág. 7

8201630346 8201630355 Pedais  Sport - Alumínio - Ca ixa  de velocidades  automática  -

Solei ras  de porta  i luminadas  - Renault pág. 7

Solei ras  de porta  - Renault pág. 7

Embelezadores

403153132R

8201599770

8201668740

403152077R

403158810R

8201586089

8201586087

403008263R

403007153R

403006686R

7711239104

7711239101

7711239099

403150709R

403152085R

Bagageira

Scénic Grand Scénic

8201627989 8201627990 Caixa  fundo de bagageira pág. 10

Rede de arrumação - Horizonta l pág. 10

8201612818 8201612819 Grelha  de separação pág. 11

Organizador de bagageira pág. 10

Organizador de bagageira  nómada -

8201643350 8201643355 Proteção da  bagageira  modulável  EasyFlex pág. 11

8201635273 Tapete de bagageira -

8201635269 Tapete de bagageira  revers ível -

Vidros

Scénic Grand Scénic

8201629691 Chuventos  - Dianteiros pág. 12

8201612836 8201612825 Cortinas  para-sol  - Pack vidros  latera is  traseiros -

8201612834 8201612831 Cortinas  para-sol  - Pack completo -

Scénic Grand Scénic

Palas  de roda s tandard - Dianteiras  ou traseiras pág. 12

Clean box (3 produtos  de l impeza, 1 pol idor e 2 panos  de microfibra) -

Tapetes

Scénic Grand Scénic

8201618022 8201626111 Tapetes  de habitáculo em borracha com rebordo sobrelevado pág. 13

Tapetes  de habitáculo têxti l  Confort - Veículos  com consola  des l i zante -

Tapetes  de habitáculo têxti l  Confort - Veículos  com consola  fixa  -

Tapetes  de habitáculo têxti l  Premium - Veículos  com consola  des l i zante pág. 13

Tapetes  de habitáculo têxti l  Ini tia le Paris  - Veículos  com consola  des l i zante -

Scénic Grand Scénic

Capas  de bancos  dianteiras  - Li fe -

Capas  de bancos  dianteiras  - Zen sem mesa de apoio -

Capas  de bancos  dianteiras  - Zen com mesa de apoio -

Capas  de bancos  dianteiras  - Zen/Intens  com mesa de apoio e definido para  carga  longa -

Capas  de bancos  traseiras  - Li fe/Zen/Intens  banco traseiro, encosto e assento 1/3-2/3, sem -

Capas  de bancos  traseiras  - Li fe/Zen/Intens  banco traseiro, encosto e assento 1/3-2/3, com apoio de braço-

Vida a bordo

Scénic Grand Scénic

Cabide para  apoio de cabeça pág. 13

Suporte-base multi funções  no apoio de cabeça -

Cabide para  s is tema multi funções -

Mesa de apoio na  traseira  dos  bancos  dianteiros  para  s is tema multi funções -

Ki t fumador (cinzeiro + i squeiro) pág. 13

Geleira -

Capas de bancos

7711785946

7711785944

8201705509

8201656652

8201662855

8201656655

8201656659

8201656663

8201656664

8201585488

8201669725

7711422533

7711574925

8201212479

8201614870

8201635268

Proteção da carroçaria

CONFORTO E PROTEÇÃO

8201647171

8201635265

7711431405

8201375535

7711785947
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Todos os acessórios Renault beneficiam da garantia de um ano.
Para os incluir no seu plano de financiamento, consulte um conselheiro comercial Renault.

MULTIMÉDIA

Audio

Scénic Grand Scénic

Pack a l ti fa lantes  Focal  Mus ic Drive 2.0 (2 dianteiros  ou traseiros ) -

Pack a l ti fa lantes  Focal  Mus ic Live 4.0 (2 tweeters , 2 dianteiros  ou traseiros ) -

Pack a l ti fa lantes  Focal  Mus ic Premium 6.1 (Pack Live + Pack Drive + subwoofer) pág. 17

Video

Scénic Grand Scénic

Lei tor de DVD Duo 9" pág. 16

Tablet Android 7" pág. 16

Suporte para  tablet 7" a  10" pág. 16

Telefone

Scénic Grand Scénic

Ass is tente pessoal  Alexa  - ROAV -

Suporte de smartphone amovível  - fixação nos  arejadores  - Magnético pág. 16

Suporte de smartphone amovível  - fixação no tabl ier - Magnético -

TRANSPORTE

Scénic Grand Scénic

Gancho de reboque retráti l pág. 20

Cablagem para  gancho de reboque retráti l  - 13 pinos pág. 20

Travessa  para  gancho de reboque pescoço de cisne pág. 20

Conjunto de fixações  para  gancho de reboque pescoço de cisne pág. 20

Cablagem para  gancho de reboque pescoço de cisne - 13 pinos pág. 20

Adaptador de cablagem 13/7 pinos -

Adaptador de cablagem 7/13 pinos -

Scénic Grand Scénic

8201622112 Barras  de tejadi lho de a lumínio QuickFix – Sobre barras  longitudinais pág. 21

8201633733 Barras  de tejadi lho de a lumínio QuickFix pág. 21

Porta-bicicletas  Proride 80 - Nas  barras  de tejadi lho - 1 bicicleta -

Porta-esquis  - 4 pares  de esquis  / 2 snowboards pág. 21

Porta-esquis  - 6 pares  de esquis  / 4 snowboards pág. 21

Porta-esquis  des l i zante - 4 pares  de esquis  / 2 snowboards -

Bagageira  de tejadi lho modulável  Urban Loader - Ajustável  300-500 l  - Cinzento pág. 21

Bagageira  de tejadi lho rígida  - 380 l  - Preto bri lhante -

Bagageira  de tejadi lho rígida  - 480 l  - Preto bri lhante -

Bagageira  de tejadi lho rígida  - 630 l  - Preto bri lhante -

Transporte

7711420780

7711940001

7711940000

7711577325

7711940374

7711226911

7711226912

8201645512

8201630511

8201630506

8201645511

8201630469

7711784775

7711784774

7711579537

7711578132

7711575880

7711562964

7711651219

7711651248

7711575526

7711575525

7711575524

7711578086

Gancho de Reboque

SEGURANÇA

Scénic Grand Scénic

Sis tema de a juda ao estacionamento - Dianteiro pág. 24

Sis tema de a juda ao estacionamento - Dianteiro - GT -

Sis tema de a juda ao estacionamento - Traseiro pág. 24

Sis tema de a juda ao estacionamento - Traseiro - GT -

8201672184 8201672189 Câmara de marcha -atrás -

Scénic Grand Scénic

Extintor - 1 kg -

Fixação para  extintor -

Ki t de segurança (colete refletor, triângulo, bolsa  de primeiros  socorros ) -

Ki t de segurança (colete refletor, triângulo, luvas  e lanterna ) -

Scénic Grand Scénic

Módulo conectado - Para  a larme -

Alarme - (perimétrico e volumétrico, com módulo antielevação) -

Alarme 904 - GT -

Alarme  (4625 - wireless ) -

Capa para  cartão Renault mãos -l ivres  - Cinzento Platina -

Capa para  cartão Renault mãos -l ivres  - Ini tia le Paris  - Preto -

Capa para  cartão Renault mãos -l ivres  - Look sport -

Capa para  cartão Renault mãos -l ivres  - Preto estrela -

Scénic Grand Scénic

Cadeirinha de bebé Babysafe Plus  - Grupo 0+ -

Base Isofix para  cadeirinha de bebé -

Cadeira  para  criança  Duoplus  Isofix - Grupo 1 pág. 24

Cadeira  para  criança  Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -

Cadeira  para  criança  Kidplus  - Grupo 2-3 -

Scénic Grand Scénic

Correntes  de neve Standard - 9 mm - Tamanho 105 - R20 pág. 24

Capas  de neve - Tamanho 86 - R20 -

7711427427

7711427434

7711780549

7711780544

285C72104R

7711578656

7711578474

7711423382

7711422951

7711423381

Ajuda à condução

Emergência e sinalização

Anti-intrusão e vigilância

7711780759

8201637027

7711419386

8201537464

Correntes e capas

Segurança das crianças

7711656369

8201537455

7711656370

8201646303

8201674910

7711651994

7711780545

7711656371



Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria

contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão

transmitidas à nossa rede de concessionários, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção

ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente

diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um

extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
Renault Grand SCENIC – Junho 2017- 113849 - Réalisation :

Prolongue a sua experiência Renault SCENIC e Grand SCENIC  em
www.renault.pt


