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De nieuwe Renault Austral SUV heeft zijn eigen unieke stijl. Door te 
kiezen voor Renault-accessoires, pas je jouw Austral helemaal aan, 
passend bij jouw persoonlijkheid, ambities en voorbereid voor de 
avonturen onderweg.

bevestig  
jouw stijl





atletisch 
ontwerp

1. 6. sidesteps 
(76 41 209 77R & 76 41 282 96R) 

2. spiegelkappen carbon-effect 
(96 3H 189 37R)

3. spiegelkappen goud accent 
(96 3H 102 65R) 

4. spiegelkappen lichtgrijs 
(96 3H 184 88R) 

5. spiegelkappen satijngrijs 
(96 3H 134 96R) 

6. exterieur personalisatie pakket lichtgrijs

2

4

3

5

1

exterieur



Verbeter de stoere look van de nieuwe Renault Austral SUV nog 
meer door hem uit te rusten met hoogwaardige sidesteps. Ze bieden 
ook gemakkelijk toegang tot accessoires op het dak en beschermt 
de carrosserie tegen steenslag. Voor een extra kleuraccent is er 
de keuze uit de verschillende spiegelkappen in de kleuren lichtgrijs, 
satijngrijs, goud accent of carbon-effect.
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persoonlijke 
stijl

1. exterieur personalisatie pakket 
carbon-effect 

2. exterieur personalisatie pakket lichtgrijs 

3. exterieur personalisatie pakket satijngrijs 

4. exterieur personalisatie pakket gouden 
accenten

exterieur personalisatie pakketten
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Personaliseer het exterieur van de Austral met kleurpakketten 
waarmee verschillende items* aan de voorkant, de onderste bumper 
achter en de buitenspiegelkappen worden afgemaakt. Kies uit vier 
uitvoeringen met een onderscheidend karakter: sportief carbon-effect, 
elegante gouden accenten, verfijnd lichtgrijs of gedurfd satijngrijs.

* afhankelijk van de uitvoering
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1. lichtmetalen velg 20” ‘Daytona’ met zwarte 
diamantafwerking  
(40 30 014 l3R) 

2. lichtmetalen velg 17” ‘Maha’  
(40 30 092 57R) 

3. lichtmetalen velg 18” ‘Altao’ met zwarte 
diamantafwerking  
(40 30 075 67R) 

4. lichtmetalen velg 19” ‘Komah’ met zwarte 
diamantafwerking  
(40 30 048 62R) 

5. lichtmetalen velg 20” ‘Effie’ met zwarte 
diamantafwerking en anti-diefstal 
slotbouten 
(40 30 042 61R) (82 01 724 183)

lichtmetalen velgen

sportieve 
lichtmetalen 
velgen

Maak een stijlstatement met het assortiment velgen voor de nieuwe 
Renault Austral SUV. Voeg een sportief tintje toe met de 18” Altao,  
19” Komah, 20” Effie of Daytona velgen met diamantafwerking. Beveilig 
deze velgen met discrete en efficiënte anti-diefstal slotbouten.
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onder-
scheidend 
interieur

1. premium vloermatten van textiel en 
instaplijsten met verlicht Renault logo 
(82 01 737 218 / 82 01 737 225)

2. Esprit Alpine vloermatten van textiel 
(82 01 737 220 / 82 01 737 227)

3. sportpedalen voor automatische 
transmissie 
(46 53 187 79R) 
ook beschikbaar voor handgeschakelde 
variant 
(46 53 128 41R)

interieur
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Voeg een vleugje verfijning aan jouw Austral toe met interieur-
accessoires. De verlichte instaplijsten verwelkomen je met elegantie, 
de premium vloermatten completeren de interieurafwerking terwijl ze 
de ondervloer beschermen, en de aluminium sportpedalen voegen een 
vleugje sportiviteit toe.





Ervaar nieuwe dingen met de nieuwe Renault Austral SUV door 
buiten de gebaande paden te gaan zonder in te leveren op comfort. 
Dankzij de op maat gemaakte accessoires kun je genieten van de reis 
ongeacht waar je naartoe gaat.

uitgerust  
voor elke reis



eenvoudig 
daktransport

1.2.3. dakdragers QuickFix aluminium  
voor op langsdragers  
(73 82 081 02R) 
ook voor montage op het dak 
(73 82 027 36R)

1. fietsendrager expert voor 1 fiets voor op 
dakdragers 
(77 11 780 147) 

2. skidrager Thule voor 6 paar ski’s of 
4 snowboards voor op dakdragers  
(77 11 940 001) 

3. dakkoffer zwart 480 liter met het nieuwe 
Renault logo 
(77 11 948 972)

transport - daktransport
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Vervoer je fietsen of ski’s veilig op het dak met QuickFix aluminium 
dakdragers en een ruime keuze uit de verschillende transport 
accessoires. Ga je op pad met familie of vrienden? Extra bagage kan 
worden opgeborgen in een nieuwe, veilige en afsluitbare Renault 
dakkoffer met een inhoud van 380 liter, 480 liter of 630 liter.

3



kies de 
trekhaak die 
bij je past

1. elektrisch wegklapbare trekhaak 
(informeer bij je dealer) 

2. vaste trekhaak zwanenhals 
(informeer bij je dealer)

3. afneembare trekhaak 
(informeer bij je dealer)

4. easyfold fietsendrager voor 3 fietsen op 
trekhaak 
(77 11 946 559)

transport - trekhaken
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Kies uit het aanbod van de verschillende trekhaken en vervoer eenvoudig je 
aanhanger of fietsendrager met jouw Austral. Ontdek de 100% elektrisch  
wegklapbare trekhaak, die met een simpele druk op de knop binnen 
enkele seconden in- of uitgeklapt is. Hierdoor blijft het design van de 
auto behouden. De vaste en afneembare trekhaken maken het aanbod 
trekhaken voor de nieuwe Renault Austral SUV compleet.
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1. wegklapbare tafelhouder op 
multifunctioneel systeem  
(77 11 785 947) (77 11 785 944)

2. kledinghanger op multifunctioneel systeem 
(77 11 785 946) (77 11 785 944) 

3. smartphone inductielader voor in 
middenconsole*  
(28 3D 886 32R)

4. koelbox 12v - 220v 
(77 11 431 405) 

5. Kidfix kinderzitje - 4 jaar tot 12 jaar 
(77 11 940 745)

leven aan boord

georganiseerd 
interieur

Als je je spullen netjes wilt opbergen en ophangen trakteer jezelf op het 
multifunctionele hoofdsteunsysteem. Achterin kunnen de passagiers 
hun spullen op de wegklapbare tafel leggen of hang een tas aan  
de haak of je jas aan de kledinghanger. Laad je smartphone op met  
de draadloze oplader die fraai is weggewerkt in het opbergvak van  
de middenconsole*.
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1. EasyFlex kofferbakbescherming  
(82 01 740 649) 

2. kofferbakbescherming en 
laaddrempelbescherming RVS 
(82 01 740 406) (84 9P 563 99R)

3. comfort vloermatten van textiel en 
instaplijsten met Renault logo  
(82 01 737 216 / 82 01 737 223)

4. rubberen vloermatten en instaplijsten  
met Renault logo  
(82 01 740 402 / 82 01 744 279)

kofferbak- en interieurbescherming

bescherm  
het interieur

Om het interieur en de kofferbak te beschermen, kies voor de op maat 
gemaakte beschermende accessoires: comfort matten, rubberen 
matten met opstaande randen en de rubberen kofferbakbescherming 
zorgen ervoor dat je op avontuur kan gaan zonder zorgen te maken 
over regen of modder. Kies met de EasyFlex kofferbakbescherming voor 
extra veelzijdigheid: antislip en waterdicht, hij klapt uit om de volledige 
laadruimte te bedekken, ongeacht de configuratie. Tot slot beschermt  
de laaddrempelbescherming van RVS de carrosserie tegen krassen bij  
het inladen van bagage.
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1. scheidingsrooster  
(79 2B 992 66R) 

2. perimetrisch alarm  
(82 01 736 726)

3. dashcam Nextbase 332GW  
(77 11 945 184)

4. premium grip sneeuwkettingen  
(77 11 780 260)

veiligheid

veiligheid 
voor jouw 
Austral

Parkeer jouw nieuwe Renault Austral SUV met een gerust hart door het 
te voorzien van een alarm dat poging tot opening, inbraak of beweging 
detecteert. Binnenin scheidt je de kofferruimte met een op maat gemaakt 
scheidingsrooster voor je hond. Als je op besneeuwde wegen moet rijden, 
neem dan sneeuwkettingen mee; premium grip sneeuwkettingen zijn 
eenvoudig te installeren dankzij de intuïtieve montage. De compacte  
en strakke dashcam voor in de auto filmt en legt je ritten vast.
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referentielijst
equilibre techno iconic esprit Alpine pakket motorisatie

design
exterieur
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket met carbon-effect  - -
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket lichtgrijs - -
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket satijngrijs - -
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket gouden accenten - - -
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket met carbon-effect  - -
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket lichtgrijs - -
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket satijngrijs - -
informeer bij je dealer Exterieur personalisatie pakket gouden accenten - -
96 3H 189 37R Spiegelkappen carbon-effect
96 3H 102 65R Spiegelkappen lichtgrijs
96 3H 134 96R Spiegelkappen satijngrijs
96 3H 184 88R Spiegelkappen gouden accenten -
76 41 209 77R &  
76 41 282 96R Sidesteps van geborsteld aluminium

interieur
82 01 731 140 Dorpelbescherming verlicht met Renault Logo - -
82 01 733 101 Dorpelbescherming met Renault Logo - -
46 53 128 41R Sportpedalen voor handgeschakelde transmissie -
46 53 187 79R Sportpedalen voor automatische transmissie -
lichtmetalen velgen
40 30 014 93R Lichtmetalen velg 20” "Daytona" met zwarte diamantafwerking - o(0) o(0)

40 30 042 61R Lichtmetalen velg 20” "Effie" met zwarte diamantafwerking - - -
40 30 048 62R Lichtmetalen velg 19” "Komah" met zwarte diamantafwerking - - -
40 30 075 67R Lichtmetalen velg 18” "Altao" met zwarte diamantafwerking - - -
40 30 092 57R Lichtmetalen velg 17” "Maha" - - -
40 31 535 00R Naafkap zwart en glanzend geborsteld aluminium met nieuw Renault logo
40 31 589 35R Naafkap ice zwart en geborsteld aluminium met nieuw Renault logo
82 01 724 183 Zwarte slotbouten - set van 4 
82 01 724 186 Zwarte slotbouten - set van 4 - volgens Thatcham normen
82 01 701 184 Alpine ventieldopjes

comfort en beschermng
vloermatten
82 01 737 216 Vloermatten Comfort o(1)

82 01 737 218 Vloermatten Premium o(1)

82 01 737 220 Vloermatten Premium Alpine o(1)

82 01 737 223 Vloermatten Comfort o(2)

82 01 737 225 Vloermatten Premium o(2)

82 01 737 227 Vloermatten Premium Alpine o(2)

82 01 740 402 Vloermatten Rubber o(1)

82 01 740 403 Vloermatten Rubber o(2)

leven aan boord
77 11 431 405 Koelbox: 12v - 220v
77 11 940 517 Spiegel voor kinderbewaking
82 01 375 535 Rokerskit (asbak en 12v aansteker)
77 11 785 944 Bevestigingssteun voor multifunctioneel systeem
77 11 785 946 Kledinghanger incl. bevestigingssteun
77 11 785 945 Haak incl. bevestigingssteun
77 11 785 947 Uitklapbare tafel voor op multifunctioneel systeem excl. steun
kofferbakbescherming
82 01 740 406 Kofferbakbescherming rubber o(3)

82 01 740 649 Kofferbakbescherming EasyFlex o(4)

77 11 422 533 Bagagenet horizontaal voor bagageruimte
77 11 227 502 Bagagenet verticaal voor bagageruimte
84 9P 563 99R Laaddrempelbescherming RVS
79 2B 992 66R Scheidingsrooster
ramen
77 11 948 086 Zonneschermen - voor zijruiten en achterruit
77 11 948 087 Zonneschermen - voor zijruiten
77 11 948 085 Windgeleiders - voor
carrosserie bescherming
82 01 212 479 Universele spatlappen - set van 2
63 8C 621 46R Spatlappen Austral - voor 
63 8C 644 27R Spatlappen Austral - achter



equilibre techno iconic esprit Alpine pakket engines
comfort en bescherming (vervolg)
ombouw tot bedrijfswagen
74 9L 031 73R Ombouwset tot bedrijfswagen
79 2B 906 02R Grille van scheidingsschot voor bedrijfswagen 
84 9P 924 22R Bagageafdekplaat voor bedrijfswagen 

transport
trekhaken
informeer bij de dealer Trekhaak elektrisch wegklapbaar
informeer bij de dealer Trekhaak afneembaar
informeer bij de dealer Trekhaak vast met zwanenhals
77 11 226 912 Adapter 13/7 polig
daktransport
73 82 027 36R Dakdragers QuickFix aluminium voor op het dak - -
73 82 081 02R Dakdragers QuickFix aluminium voor op langsdragers - o(5)

77 11 940 000 Skidrager Thule op dakdragers - voor 4 paar ski's of 2 snowboards
77 11 940 001 Skidrager Thule op dakdragers - voor 6 paar ski's of 4 snowboards
77 11 947 762 Fietsendrager Euroride voor 2 fietsen op 13-polige trekhaak
77 11 430 092 Fietsendrager Euroride voor 3 fietsen op 13-polige trekhaak
77 11 577 326 Fietsendrager Express Hang On op trekhaak voor 2 fietsen
77 11 577 327 Fietsendrager Express Hang On op trekhaak voor 3 fietsen
77 11 577 328 Fietsendrager Express Hang On op trekhaak voor 4 fietsen
77 11 780 884 Fietsendrager Coach voor 2 fietsen op 13-polige trekhaak
77 11 780 885 Fietsendrager Coach voor 3 fietsen op 13-polige trekhaak
77 11 780 886 Fietsendrager Coach 3+1-verlengstuk voor fiets
77 11 577 333 Fietsendrager Europower 915 voor 2 fietsen op 13-polige trekhaak
77 11 946 559 Fietsendrager Easyfold voor 3 fietsen op 13-polige trekhaak
77 11 780 147 Fietsendrager Expert voor 1 fiets op dakdragers
77 11 578 086 Urban Loader dakkoffer
77 11 948 971 Dakkoffer Zwart 380 Liter met Renault logo
77 11 948 972 Dakkoffer Zwart 480 Liter met Renault logo
77 11 948 973 Dakkoffer Zwart 630 Liter met Renault logo

multimedia
telefonie
77 11 784 774 Smartphonehouder magnetisch op ventilatierooster
77 11 949 678 Smartphone inductielader magnetisch voor op het ventilatierooster 

28 3D 886 32R Smartphone inductielader - voor in middenconsole - handgeschakelde 
versie - - o(6)

veiligheid
veiligheidssystemen
77 11 943 172 Brandblusser 1kg
96 68 000 64R Houder voor brandblusser 1kg
77 11 780 759 Veiligheidsset (hesje + gevarendriehoek + EHBO-set)
anti-diefstal
77 11 945 184 Dashcam Nextbase 332GW + 32GB SD card
82 01 736 726 Perimetrisch alarm
77 11 782 488 Diefstalbeveiliging op OBD-aansluiting
kinder veiligheid
77 11 940 741 Onderstel voor kinderzitje Baby Safe I-Size
77 11 940 742 Kinderzitje - 0 tot 15 maanden
77 11 940 744 Duoplus Trifix kinderzitje - 15 maanden tot 4 jaar
77 11 940 745 Kidfix kinderzitje - 4 jaar tot 12 jaar
77 11 940 743 Duofix kinderzitje
sneeuwkettingen
77 11 578 474 Standaard automatische sneeuwkettingen van 9 mm - maat 105 -
77 11 780 260 Premium grip-sneeuwkettingen - maat 130 -
77 11 780 263 Premium grip-sneeuwkettingen - maat 120  - - -
77 11 943 640 Sneeuwsokken - maat 126 - -
77 11 943 639 Sneeuwsokken - maat 122 - - -

(3) niet compatibel met de Equilibre uitvoering zonder bagageruimte met dubbele bodem. (4) compatibel met kofferbakvloer in hoge positie. (5) compatibel voor voertuigen met langsdragers. (6) alleen geschikt met handgeschakelde versies.







renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (oktober 2022) 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 op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en 
accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt 
gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of 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 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:  
 – Oktober 2022. RENAULT NEDERLAND - BOEINGAVENUE 275 - 1119 PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / 

TEL.0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM

vervolg jouw Renault Austral ervaring
op www.renault.nl
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