
Veilig de winter door met meer grip 

Renault winterbandensets 
Seizoen 2019/2020



Robuuste en krachtige winterbanden  
dragen bij aan een veilige winter
Naast comfort biedt iedere Renault ook veiligheid. Onze robuuste en krachtige 
winterbanden helpen daar sterk aan mee. Deze grove banden klauwen zich 
maar al te graag vast in sneeuw, modder, blubber en ijs. Kortom: winter, kou en 
moeilijk begaanbare wegen? Kom maar op! 





Stalen velg kan verschillen naar gelang 
model. Wieldop tegen meerprijs 
beschikbaar.

Renault en Michelin: 
dat schept een goede band! 
Renault biedt voor het winterseizoen 2019/2020 het 
bandenmerk Michelin aan. Waarom? Omdat een rit over 
gladde wegen en fijne, knisperende sneeuw veilig, plezierig en 
comfortabel moet zijn. Die kwaliteiten vonden we in de sterke 
winterbanden van Michelin. Met velgen en banden die perfect 
bij jouw Renault passen. Kies je toch liever voor een ander 
bandenmerk of velg? Neem dan contact op met jouw service-
adviseur. Hij helpt je graag verder met jouw keuze. Ook zijn er 
Renault-modellen met speciale sensoren die de bandendruk 
controleren. Meer weten hierover? Neem contact op met je 
Renault-dealer.

Kies nu voor de complete velgen- en bandenservice  
van Renault 

Bij de aanschaf van banden én velgen zet de Renault-dealer ze 
er direct vakkundig voor je onder. Vanzelfsprekend balanceert 
hij de winterband perfect voor je uit. De montage zelf op je 
auto is tegen een bescheiden meerprijs. Indien gewenst kan 
de dealer ook de winter- of zomeropslag van jouw banden 
en velgen verzorgen in een speciaal bandenhotel. Veilig en 
eenvoudig.

In deze brochure vind je diverse lichtmetalen velgen én scherp 
geprijsde stalen velgen voor Renault-modellen. Alle prijzen zijn 
adviesprijzen inclusief btw en exclusief montage op je auto. Wil 
je ook meer genieten van je rit? Ga nu snel naar jouw service-
adviseur en bestel een mooie set velgen.

Jouw Renault-dealer staat voor je klaar!

Klaar voor de winter 

Maak voor je bandenwissel tijdig een 
afspraak bij jouw Renault-dealer. Hij 
controleert ook direct het profiel van je 
huidige banden.



Renault TWINGO 
Go anywhere, go everywhere

15 inch Staal
Bandenmaat voor:   
165/65 R15 81H  

Bandenmaat achter:   
185/60 R15 84H  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg en zonder TPMS sensoren

 € 599,-
4 wieldoppen vanaf € 81,95 

15 inch Alu Exception  

Bandenmaat voor:   
165/65 R15 81H  

Bandenmaat achter:   
185/60 R15 84H  

Vraag je dealer  
naar de actuele prijs



Renault CLIO IV
Laat je verleiden



15 inch Staal 
Bandenmaat:   
185/65 R15 88T  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg en zonder TPMS sensor

  € 599,-
4 wieldoppen vanaf € 81,95

16 inch Alu Passion
Bandenmaat:   
195/55 R16 91H  

Vraag je dealer  
naar de actuele prijs

15 inch Alu Elegant
Bandenmaat:   
185/65 R15 88T  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg zonder TPMS sensor  

 € 799,-



De nieuwe  Renault CLIO
Designed for living



16 inch Staal 
Bandenmaat:   
195/55 R16 87H  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg en zonder TPMS sensor

  € 789,-
4 wieldoppen vanaf € 109,50

16 inch Alu Elegant
Bandenmaat:   
195/55 R16 87H  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg en zonder TPMS sensor  

 € 979,-

16 inch Alu Philia
Bandenmaat:   
195/55 R16 87H  

Vraag je dealer naar  
de actuele prijs



Renault CLIO R.S.
Immediate driving pleasure

WINTERBANDENFEIT NR.1 
Wanneer heb je eigenlijk in
Nederland ook winterbanden nodig?
Als de temperatuur onder de 7 graden Celsius duikt. 
Winterbanden hebben dan meer grip, bieden een betere 
wegligging en hebben een kortere remweg dan zomerbanden. 
Meer weten? Lees het volgende winterbandenfeitje. 



17 inch Alu R.S.
Bandenmaat:   
205/45 R17 88V XL  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg zonder TPMS sensor

 € 2.145,-



Renault CAPTUR
SUV van Renault

WINTERBANDENFEIT NR.2 
Het ligt aan het soort rubber!
Het geheim ligt in het soort rubber dat wordt gebruikt. In 
een winterband wordt meer natuurrubber gebruikt en in 
een zomerband meer synthetisch rubber. De winterband 
blijft daardoor lekker soepel bij lagere temperaturen en 
‘vormt’ zich als het ware om de oneffenheden van het 
wegdek. Wat hét verschil is met de zomerband?  
Lees het volgende winterbandenfeitje.



16 inch Staal 
Bandenmaat:   
205/60 R16 92H  

Adviesprijs voor 4 banden met
velg en TPMS sensor

 € 765,-
4 wieldoppen vanaf € 79,95

16 inch Alu Egee
Bandenmaat:   
205/60 R16 96H  

Vraag je dealer 
naar de actuele prijs

16 inch Alu Elegant
Bandenmaat:   
205/60 R16 TR16  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg en zonder TPMS sensor 

 € 1.159,-  



De nieuwe  Renault CAPTUR
100% nieuw….en helemaal CAPTUR



16 inch Staal 
Bandenmaat:   
215/65 R16  

Adviesprijs voor 4 banden met
velg en TPMS sensor

 € 899,-

17 inch Alu Bahamas
Bandenmaat:   
215/60 R17  

Vraag je dealer  
naar de actuele prijs  

Nog geen afbeelding beschikbaar 



Renault KADJAR
Take the alternative road



16 inch Staal 
Bandenmaat:   
215/65 R16   

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor 

 € 959,-
4 wieldoppen vanaf € 79,95

17 inch Alu Java
Bandenmaat:   
215/60 HR17  
 

Vraag je dealer 
naar de actuele prijs

17 inch Alu Elegant
Bandenmaat:   
215/60 HR17   

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor   

 € 1.495,-



Renault MÉGANE V
Prikkel je passie



16 inch Alu Elegant*
Bandenmaat:   
205/55 HR16

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor  

 € 1.249,-

16 inch Alu Silverline*
Bandenmaat:   
205/55 HR16  
 

Vraag je dealer 
naar de actuele prijs

16 inch Staal* 
Bandenmaat:   
205/55 R16 91 H   

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg met TPMS sensor 

 € 859,-
4 wieldoppen vanaf  € 81,95 

* Niet mogelijk op Mégane GT



Renault MÉGANE GT
Prikkel je passie



17 inch Alu Celsium
Bandenmaat:   
225/45 HR17 
 

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor

 € 1.990,-



Renault TALISMAN Estate
Take Control



17 inch Alu Elegant
Bandenmaat:   
225/55 HR17      

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor

 € 1.549,-

18 inch Alu Duetto
Bandenmaat:   
245/45 HR18

Vraag je dealer 
naar de actuele prijs

16 inch Staal*
Bandenmaat:   
215/60 R 16 95 H   

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor

 € 909,-
4 wieldoppen vanaf € 81,95 

*  Met uitzondering op Talisman 200 pk benzine 
en 165 pk diesel.

WINTERBANDENFEIT NR.3 
Wanneer heb je eigenlijk in
Nederland ook winterbanden nodig?
De zomerband blijft in de winter harder en is minder 
buigzaam. Dat betekent minder grip. Omgekeerd heeft 
een zomerband betere grip bij hogere temperaturen 
(en hogere snelheden). Want precies, met hogere 
temperaturen is de zomerband buigzamer. Banden 
wisselen met de seizoenen is daarom raadzaam!



Renault SCÉNIC IV
Nieuwste generatie familieauto



20 inch Staal 
Bandenmaat:   
195/55 R 20 91 H  

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor 

 € 1.195,-
4 wieldoppen vanaf € 141,50

20 inch Alu Silverstone
Bandenmaat:   
195/55 HR20

Vraag je dealer 
naar de actuele prijs

20 inch Alu Elegant
Bandenmaat:   
195/55 HR20  

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor  

 € 1.595,-

WINTERBANDENFEIT NR.4 
Grip
Wat is nou precies grip? Grip is de mate van ‘vastplakken’ 
van het rubber op het wegdek. Daarnaast is het belangrijk 
hoe de band zich vormt om oneffenheden op het wegdek. 
Vooral in de winter is dit belangrijk. 



Renault ESPACE V
Beleef je moment



17 inch Staal 
Bandenmaat:   
235/65 R17 104V  

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor 

 € 1.295,-
4 wieldoppen vanaf € 111,50

17 inch Alu Aquila
Bandenmaat:   
235/65 R17 104V 
 

Vraag je dealer 
naar de actuele prijs

17 inch Alu Elegant
Bandenmaat:   
235/65 R17 104V  

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor  

 € 1.694,-

WINTERBANDENFEIT NR.5 
Lamellen
Er zijn verschillende soorten sneeuw, (papsneeuw of 
sneeuw met steentjes) en ijsvorming. Dan is het ook beter 
als je band ‘lamellen’ heeft. Dit zijn een soort zaagtanden 
op de band. Tijdens het rijden grijpen (grip!) zij zich vast 
aan de ondergrond. 



Renault KOLEOS
SUV van Renault



18 inch Alu Taranis
Bandenmaat:   
225/60 HR18  
 

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg en TPMS sensor

 € 2.564,-



Renault KANGOO
Compacte alleskunner

15 inch Staal 
Bandenmaat:   
195/65 R15 91T  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg en zonder TPMS sensor 

 € 539,-
4 wieldoppen vanaf € 111,95



Renault TRAFIC
Op maat gemaakte bedrijfswagen

16 inch Staal 
Bandenmaat:   
215/65 R16 C 107/105T  

Adviesprijs voor 4 banden met 
velg en zonder TPMS sensor 

 € 849,-
4 wieldoppen vanaf € 98,95



Renault ZOE
100% elektrisch, 4% bijtelling

15 inch Staal 
Bandenmaat:   
185/65 R15 88T  

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg met TPMS sensor

 € 690,-
Wieldoppen van  € 81,95

16 inch Aerotronic 
Bandenmaat:   
195/55 R16 91H  

Vraag je dealer naar  
de actuele prijs



15 inch Staal 
Bandenmaat:   
185/65 R15 88T  

Adviesprijs voor 4 banden 
met velg met TPMS sensor

 € 690,-

17 inch Olonga 
Bandenmaat:   
215/45 R17
205/45 R17

Vraag je dealer naar 
de actuele prijs

De nieuwe Renault ZOE
100% elektrisch, 395 KM WLTP



Geef het interieur nog meer uitstraling met het Premium 
Leather pakket. Kies voor exclusiviteit, gemak en comfort 
zodat je in alle rust van ieder moment kunt genieten. 

Wees uniek en bepaal je eigen stijl. Ga voor zwart, bruin, 
grijs of over de top met rood. Het Premium Leather pakket 
is beschikbaar voor de Renault Kadjar, Mégane Hatchback, 
Mégane Estate, ZOE en ZOE Ph2.

Het pakket voorziet de voorstoelen, achterbank, armsteun 
en deurpanelen van hoogwaardig lederen bekleding. De 
contactdelen zijn van echt leer, overige delen zijn van 
hoogwaardig kunstleder.

Prijslijst

Lederen bekleding bestaat uit:                     €1499,00

• Bekleding voorstoelen + achterbank 
• Bekleding armsteunen 
• Bekleding deurpanelen

Het Premium Leather pakket is verkrijgbaar op bovengenoemde 
voertuigen. Raadpleeg je Renault-dealer voor meer informatie.

Premium Leather pakket



Cleanbox set 
De wintermaanden brengen veel vuil met zich mee. 
Met de 7-delige Cleanbox set heb je alle benodigde 
reinigingsmiddelen in één. Geleverd in een compacte en 
handig te dragen tas.

Inhoud:
• 500 ml spray velgenreiniger
•  500 ml spray reinigings-en glansmiddel  

zonder water 500 ml spray interieurreiniger
• 500 ml spray ruitenreiniger 2 microvezeldoeken
Referentienummer: 7711574925 € 39,95

Velgenreiniger
Krijg jij je velgen ook zo lastig schoon? Deze krachtpatser 
maakt remstof en vet onmiddellijk onschadelijk. Een goede 
velgenreiniger is noodzakelijk om je velgen schoon én hun 
waarde en looks te behouden. 
Referentienummer: 7711576103 € 9,95



Winteraccessoires 

Goede sneeuwkettingen bieden je sterke grip op sneeuw 
en ijs. Deze kettingen zijn ook nog eens zeer eenvoudig te 
monteren. Informeer bij je Renault-dealer voor de juiste 
sneeuwketting voor jouw Renault.

Vanaf € 99,95

Sneeuwkettingen

De gehanteerde vanafprijzen kunnen per model verschillen. Informeer bij je Renault-dealer naar de actuele prijzen voor jouw Renault.

De Premium Grip sneeuwkettingen garanderen 
maximale veiligheid en grip onder de zwaarste winterse 
weersomstandigheden. Ze zijn snel en gemakkelijk te 
monteren. Bovendien nemen ze door het compacte formaat 
weinig ruimte in. Informeer bij je Renault-dealer voor de juiste 
sneeuwkettingen voor jouw Renault. 

Vanaf € 259,95

Premium Grip sneeuwkettingen



De allseasonband is een band die je het hele jaar door 
gebruikt. De band levert door de profielopbouw en 
materiaalsamenstelling goede prestaties onder alle 
weersomstandigheden. De allseasonband is een compromis 
tussen een winterband en een zomerband.

Vanaf € 79,95

Allseasonbanden

Slotbouten

Slotbouten (set van 4) bieden jouw lichtmetalen velgen extra 
bescherming tegen diefstal. Informeer bij je Renault dealer 
voor de juiste slotbouten-set.  

Vanaf € 82,50 

De gehanteerde vanafprijzen kunnen per model verschillen. Informeer bij je Renault-dealer naar de actuele prijzen voor jouw Renault.

Winteraccessoires 



Winteraccessoires 

De gehanteerde vanafprijzen kunnen per model verschillen. Informeer bij je Renault-dealer naar de actuele prijzen voor jouw Renault.

Eenvoudig je opbergruimte vergroten van je Renault? Kies 
voor een praktische en stevige dakkoffer. Verkrijgbaar in 
verschillende maten.  

Vanaf € 376,-
excl. dakdragers 

Dakkoffer

Ski’s of snowboards veilig vervoeren? Bekijk dit zeer 
gebruiksvriendelijke systeem voor op het dak van jouw 
Renault.

Vanaf € 195,-
excl. dakdragers 

Ski/snowboard drager



Winteraccessoires 

 Rubberen vloermatten

De gehanteerde vanafprijzen kunnen per model verschillen. Informeer bij je Renault-dealer naar de actuele prijzen voor jouw Renault.

Deze sterke dakdragers draaien hun hand niet om voor 
een fietsendrager, skidrager of dakkoffer. Zo creëer jij 
eenvoudig meer laadvermogen. De dakdragers voldoen 
aan de strenge eisen voor veiligheid en duurzaamheid van 
Renault. Let op: verkoop per paar, niet individueel en inclusief 
diefstalbeveiliging. Informeer bij je Renault-dealer voor de 
juiste dakdragers.

Vanaf  € 159,-

Dakdragers

De rubberen matten zijn eenvoudig schoon te maken en 
beschermen de vloer dankzij de verhoogde randen tegen 
modder en sneeuw. Ideaal voor de winterperiode en vakanties. 
Wordt geleverd per set van 4.

Vanaf  € 69,95



Deze op maat gemaakte mat is zowel praktisch als 
onderhoudsvriendelijk en is vervaardigd van materialen van 
hoge kwaliteit. Zo houd je je Renault mooi krasvrij!  

Vanaf € 59,95

Bagageruimtemat 

De gehanteerde vanafprijzen kunnen per model verschillen. Informeer bij je Renault-dealer naar de actuele prijzen voor jouw Renault.

Winteraccessoires 



Krijg je onverhoopt een lekke band? Dan kun je deze tijdelijk 
laten herstellen met een bandenreparatieset. Zo bereik je toch 
veilig de dichtstbijzijnde Renault-dealer.

Vanaf € 52,50

In de wintermaanden kiezen veel Nederlanders ervoor om 
winterbanden onder hun auto te laten zetten. Dat is veiliger 
rijden in het seizoen met regen, sneeuw en gladde wegen. 
Dit betekent dat de zomerbanden ergens moeten worden 
opgeslagen. Als je geen opslagruimte hebt, kun je bij je 
Renault-dealer terecht voor de opslag van je banden. Vraag 
jouw dealer naar de mogelijkheden. 

Prijs op aanvraag

Bandenservice

De gehanteerde vanafprijzen kunnen per model verschillen. Informeer bij je Renault-dealer naar de actuele prijzen voor jouw Renault.



Services

My Renault en My Renault+ 
Alle voordelen op een rij

Hét platform voor alles 
wat met jouw Renault 
te maken heeft.

 Gratis APK

 Gratis Zomer- en Wintercheck

 Gratis vloeistoffen bijvullen

 Gratis lampen vervangen

 Gratis ruitreparatie

 Gratis bandreparatie

 10% korting op Renault Route Service+

 Gratis Diner Jaarkaart t.w.v. € 44,95

My Renault
Als lid van My Renault profiteer je van vele voordelen, 
zoals: 
√  Gratis Renault Route Service in Nederland
√  Online onderhoudsschema & -historie
√ Maandelijkse nieuwsbrief
√  Exclusieve aanbiedingen van Renault en partners
√  Prijsvragen

My Renault+
Voor slechts € 39,95 kun je My Renault uitbreiden  
naar My Renault+. Je profiteert direct van extra  
privileges bij jouw Renault-dealer, t.w.v. € 139,95:

Word nu lid op  
myrenault.nl



 
 

 

Sluit Renault Route Service+  
direct online af op  
shop.renaultfinance.nl

Vanaf  
€ 44,95  
per jaar!

Renault Route Service+
Zorgeloos onderweg in Nederland en Europa

√  24 uur, 7 dagen per week
√  In Nederland en Europa (ook eigen woonplaats)
√ Tot 3 dagen vervangend vervoer in Nederland
√  Tot 10 dagen vervangend vervoer in het buitenland
√ Overnachting of vervoer naar eindbestemming
√  Repatriëring (vanuit het buitenland)
√ Mogelijkheid tot uitbreiden met  
 aanhanger- en caravanservice



Referentie: 77 11 757 323

Meer weten? 
www.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 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. Genoemde prijzen zijn vanaf en adviesprijzen inclusief BTW en exclusief montage op de auto en 
eventueel aanvullende werkzaamheden en/of diensten. Bij RRS treedt Allianz op als verzekeraar (prijs)wijzigingen en fouten voorbehouden.
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