
Renault MEGANE
Ny







Elegante former, klassiske linjer, kompromisløse valg - 

den nye Renault Mégane har et dristigt og udtryksfuldt 

design og en selvsikker stil. Inspireret og styrket af en 

unik lyssignatur inviterer den nye Renault Mégane dig 

til at sætte dig bag rattet og opleve ægte køreglæde. 

Der er garanti for adrenalin. Passion kan ikke påtvinges. 

Den skal udleves.

Et skud adrenalin





Den nye Renault Mégane kan genkendes ved 

første øjekast. Kørelyset med LED-teknologi 

giver den et skarpt look. Baglygterne, som også 

er med LED-teknologi og 3D-effekt, sætter spot  

på en unik personlighed – både dag og nat.  

De 18” diamantslebne fælge* har en meget markant 

stil. Sportslige, iøjnefaldende, livlige. De har fået 

navnet Magny-Cours. Kørslen giver et helt nyt 

image. Der er følelser involveret.

* Ekstraudstyr afhængig af version.

Stærke følelser









Dynamisk miljø, perfekt køreposition, sportspedaler - glæden ved at køre i den nye Renault Mégane kommer 100 % til udtryk. Med den avancerede 

4CONTROL-teknologi giver 4-hjulsstyringen en enestående adræthed og en fantastisk respons. Renault sportsundervognen sørger for resten.  

Kurver, sving, hårnålesving, kørselsretningen er præcis, adrætheden unik. Passion skaber nye dimensioner.

Unik køreglæde





En hightech-oplevelse

Tag plads i sædet. Alting er indrettet til at give dig en helt ekstraordinær køreoplevelse. I den digitale instrumentenhed i farver kan du se, hvilken kørselsstil, 

du har valgt: Perso, Neutral, ECO, Comfort eller Sport. Den store vertikale touchscreen R-LINK 2 på 8,7“*, der dominerer midterkonsollen, er klar til at være 

din co-pilot. Foran dig har du head-up displayet* i farver, der automatisk kører op. Lige ved hånden - bag rattet - paddle-shift-gearet til lynhurtige gearskift**. 

Renault Sport-kabinen giver intense sanseoplevelser. 

* Ekstraudstyr afhængig af version.

** Standardudstyr på GT.









Indvendigt er nøgleordene kvalitet og harmoni. Et generøst 

cockpit og en gennemført finish – fornøjelse omfatter også 

komfort. Med det store soltag* bliver sollyset en integreret 

del af den nye Renault Mégane. Ansporet af rytmerne fra 

Bose® soundsystemet bliver lysten til at køre helt håndgribelig. 

Raffinement er en del af oplevelsen.

* Ekstraudstyr på Bose og GT.

Ny dimension







Der er kælet for selv den mindste detalje. Instrumentpanelet, de øverste dørpaneler, konsollen, alt er beklædt med samme materiale. Kromdetaljer fremhæver 

luftdyserne og gearknoppen. Rattet er betrukket med ægte læder*; sæderne er formstøbte og indbydende. Bagsæderne kan lægges ned og give plads til 

en flad vognbund med et bagagerum på 1.695 liter**. Desuden kan passagerforsædet vippes ned, så du kan transportere store genstande***. Du forlanger 

det bedste, og det samme gør vi.

* Standardudstyr fra Zen.

** Kun Sport Tourer.

*** Kun på Sport Tourer (ikke GT), ekstraudstyr afhængig af version.

Passion for detaljerne





At give dig store øjeblikke, vække nye følelser til live og samtidig 

være praktisk i brug - det er den nye Renault Méganes ambitiøse 

mål. 4CONTROL*-teknologi, dynamiske motorer, f leksibel 

indretning**, alle dine forventninger indfries. MULTI-SENSE***-

systemet lystrer dine mindste vink, førerassistenterne giver dig 

tryghed. Du skal blot strejfe multimedia-konsollen Renault R-LINK 2  

med din fingerspids for at blive herre over vejen.

* Standardudstyr på GT.

** Kun på Sport Tourer.

*** Standardudstyr på Bose og GT.

Ny Renault Mégane,  
mere intense følelser





* I sportsprogram; over 60 km/t i andre MULTI-SENSE-programmer.

Ved en hastighed på over 80 km/t* drejer baghjulene i samme retning som forhjulene.

4CONTROL, perfekt vejgreb
Med 4-hjulsstyring er den nye Mégane GT præcis og nem at styre. Takket være 4CONTROL-systemet klarer du selv de vanskeligste sving med fuldstændig 

ro i sindet. Vejgrebet er optimeret og Mégane GT ligger helt fantastisk på vejen. Kombineret med Multi Sense® kender køreglæden ingen grænser. Den nye 

Renault Mégane GT bliver ét med vejen og du bliver ét med din Mégane.

Ved lave hastigheder drejer 4CONTROL-systemet baghjulene i modsat retning af forhjulene. 





Skræddersyet performance

Renault udnytter sin knowhow fra racerbanerne til at gøre motorerne på den nye Renault Mégane endnu bedre. Præstationer, 
brændstofforbrug og emissionsniveau er blandt de bedste på markedet, og motorgangen er helt unik.

ENERGY TCe 205  
Stærke fornemmelser

Den mest kraftfulde motor til bilen – ENERGY TCe 205  

med EDC 7-trins automatiske gearkasse med 

dobbeltkobling – giver sportslige mellemaccelerationer 

og jævn acceleration. Det giver stærke fornemmelser, 

og du får mulighed for at udnytte Launch Control 

(funktion til væsentligt hurtigere igangsætning) 

og Multi Change-down (hurtigere nedgearing) –  

to skræddersyede teknologier udviklet af  

Renault Sport. ENERGY TCe 205 GT: 16,7 km/l*  

og 134 g CO
2
 /km*

ENERGY dCi 110 ECO2 
Effektivitet på højeste niveau

Motoren ENERGY dCi 110 er stolt af sin ECO2-signatur, 

der er garant for den laveste miljøbelastning i hele 

modelprogrammet. Motorens teknologiske innovationer 

som f.eks. Stop & Start og stålstempler, ligger  

CO
2
-emissionerne og brændstofforbruget blandt de 

bedste i segmentet: hele 30,3 km/l i NEDC-cyklus* og 

blot 86 g CO
2
/km* >, og 28,6 km/l i NEDC-cyklus* og 90 g  

CO
2
/km* på Sport Tourer-version.

ENERGY TCe 130 Manuel og EDC  
Ubegrænset ydelse og komfort

Med en ydeevne på 130 hk ved 5.500 omdr/min og 

205 Nm fra 2.000 omdr/min giver motoren ENERGY 

TCe 130 dig samme præstationer som på en 2 liters 

atmosfærisk motor! Med direkte indsprøjtning og 

integreret turbolader opnås en exceptionel fleksibilitet og 

reaktionsevne. Dens evne til at øge til høje omdrejningstal 

uden besvær giver dig en uovertruffen komfort  

og køreglæde. Den støjsvage motor adskiller sig 

ved en fløjlsblød lyd. ENERGY TCe 130: 18,9 km/l i 

NEDC*-cyklus, 119 g CO
2
/km* . ENERGY TCe 130 EDC:  

18,5 km/l i NEDC*-cyklus, 122 g CO
2
/km*. 

EDC-gearkasse

Som et teknologisk koncentrat kombinerer  

EDC-automatgearkassen med dobbeltkobling 

komforten fra en automatgearkasse med responsen 

og brændstoføknomien fra en manuel gearkasse.  

Med 6 eller 7 gear afhængigt af den valgte motortype 

opnår du fleksibilitet, dynamik og et lavt brændstofforbrug. 

Kan man forlange mere? 

* Forbrug ved blandet kørsel. Forbrug og emissioner godkendt i henhold til gældende regulativer ECO2-emblemet tildeles forbrændingsmotoren med det laveste emissionsniveau for hver  

Renault-model. Dette opnås med teknologiske innovationer, hvis effektivitet gør det muligt at nå op på det optimale niveau, både hvad angår CO
2
-emissioner og brændstofforbrug.



Kør med ro i sjælen! Den nye Renault Mégane er udstyret med en lang række førerassistenter. Ved at anvende intuitive og intelligente teknologier 

følger de dig, hvor end du kører hen, så du altid kan køre med ro i sjælen.

Skiltegenkendelse m. hastighedsadvarsel* og head-up-display**

Der bliver stadig fl ere vejskilte. Det er ikke nemt at nå at læse dem alle, så lad kameraet klare 

det for dig. Hvis du overskrider den tilladte hastighed, vises en advarsel i instrumentpanelet og 

i head-up displayet i farver. Dereft er skal du blot tilpasse din kørsel.

Easy Park Assist**

Parallelparkeringer med et tryk på en knap! Easy Park Assist hjælper dig med at fi nde 

den rigtige parkeringsplads (parallel, diagonal eller vinkelret), udmåler den tilgængelige 

plads og styrer bilen på plads. Du skal blot styre speederen, bremsepedalen og gearskift et. 

En ægte co-pilot lige ved hånden!

Øget sikkerhed

* Standardudstyr på Zen, Bose og GT.   ** Ekstraudstyr på Bose og GT.



Adaptiv fartpilot*

Hold nemt den rigtige afstand til den forankørende bil. Den adaptive cruise control tilpasser din 

hastighed, når du kører mellem 50 og 150 km/t. Systemet aktiverer bremsen, når afstanden er 

for kort, og speederen, når der igen er fri bane.

Advarsel ved blinde vinkler*

Udvid dit synsfelt! Ny Renault Mégane er udstyret med et system, der registrerer biler i det 

område, som dine sidespejle ikke dækker. Systemet er aktivt mellem 30 km/t og 140 km/t og 

advarer dig omgående ved hjælp af et lyssignal i dit sidespejl.

* Ekstraudstyr på Bose og GT.



Med multimediasystemet Renault R-LINK 2 

ved hånden kan du styre en lang række 

funktioner, der gør dine køreture til en 

endnu større fornøjelse. 

Den vertikale 8,7‘‘-skærm* er hurtig, 

ergonomisk og oplyst - med præcis samme 

brugervenlighed som din tablet. Ved at 

berøre den eller bruge ratbetjeningerne er 

det meget nemt for dig af få adgang til dine 

kontakter, din musik, de forinstallerede apps 

(e-mail, R-LINK Tweet, Renault Assistance, 

vejrudsigter, Coyote Series**-førerassistent) 

eller apps, der kan downloades fra R-LINK 

Store.

Brug også den intuitive stemmebetjening 

R-LINK Voice til at foretage sikre opkald 

til en kontakt i din adressebog, diktere en 

adresse eller få vist en app. 

Som et ægte kontrolcenter gør Renault 

R-LINK 2 det muligt for dig at styre Multi 

Sense-systemet, førerassistentsystemerne 

og de enkelte passagerers præferencer: 

Du kan oprette op til 6 forskellige profiler. 

Endnu en måde at opleve «Mégane-

passionen» på.

* Standard på Bose, ekstraudstyr på GT.

** I en begrænset periode.

Renault R-LINK 2, 
intuitiv kørsel
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1. Instrumentvisning. Hver indstilling har sin egen visningsstil og sine egne informationer. 2. 2-zoners klimaanlæg*. Brug Eco-indstillingen til at styre kabinetemperaturen og brændstoføkonomien.  

3. Ambient light-belysning**. Oplev et lys, der afspejler dit humør med farverne grøn, blå, sepia, rød eller lilla. 4. Førersæde med massagefunktion***. Som noget specielt for comfort-indstillingen  

giver den justerbare massageintensitet komfort på et ekstremt højt niveau. 5. Renault Sport 4CONTROL-undervogn. 4-hjulsstyring**** giver en unik oplevelse. Responsen varierer alt efter den  

valgte Multi Sense-indstilling. 6. Ratbetjening. Intelligent servostyring. Ratmodstanden reguleres alt efter det valgte køreprogram. 7. Gearvalg i EDC-gearkassen. Fleksibelt eller hurtigere gearskift  

giver dig den følelse, du ønsker. 8. Motorrespons og -lyd. Accelerationsresponsen afhænger af det valgte køreprogram, og det føles, som om du skifter bil.

* Standardudstyr på Zen, Bose og GT.

** Standardudstyr på Bose og GT.

*** Standardudstyr på Bose.

**** Standardudstyr på GT.
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Du skal bare beslutte dig, så tilpasser den nye Mégane 

sig: “Eco”*, “Comfort”, “Neutral”, “Sport”, “Personal” – 

Renault Multi Sense-systemet** tilpasser din bil til dine 

præferencer på det pågældende tidspunkt. Det styrer både 

de tekniske konfigurationer (motorrespons, gearskift, variation  

af styrekraften, motorlyden, 4CONTROL-respons) og miljøet  

i kabinen (massagefunktion i førersædet, farven på kabinelyset, 

de viste informationer, instrumenternes farve). Er du til sporty 

kørsel? Eller skal det væe roligt og afslappet? Skift mellem 

køreoplevelserne. Multi Sense, det er næsten som at have 

flere Mégane’er i én!

* Undtagen GT.

** Standardudstyr på Bose og GT.

Fordelene ved at 
kunne vælge



Ny Renault Mégane Sport Tourer har plads til bagagen: Bagagerummet er på 580 liter for at være helt nøjagtig. Men denne volumen øges kraftigt,  

når man bruger systemet Easy Break: Ved hjælp af to greb, der er placeret i bagagerummet, kan man automatisk nedfælde splitbagsædet, 1/3-2/3. Herefter 

skal man blot vippe passagerforsædet for at opnå en lastlængde, der slår alle rekorder op til 2,7 m (findes ikke på GT)! Og fleksibiliteten stopper ikke her: 

Bagagerummet kan opdeles i to dele for at give mulighed for en praktisk og organiseret opbevaring. I høj position kan man med bagagerummets flade 

bund let transportere store genstande. I lav position opnås en maksimal lastvolumen på 1695 l.

Udnyt fleksibiliteten
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Chromo zone

Ny Renault MEGANE

* Hvid "Glacier" er almindelig lak (standard), øvrige farver er metallak og ekstraudstyr.



* Hvid "Glacier" er almindelig lak (standard), øvrige farver er metallak og ekstraudstyr. 

Ny Renault MEGANE GT



SIKKERHED

 ABS-bremser med elektronisk 

bremsekraftfordeling (EBV)  

og bremseassistent (BAS) 

 Automatisk låsning af dørene  

under kørslen

 Selealarm på alle siddepladser 

Dæktrykssensorer 

 Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) 

med antispin (ASR) 

 ISOFIX-beslag på bagsædets  

yderste pladser 

 Adaptive fører- og passagerairbag 

samt sideairbags (hoved/bryst) 

(passergerairbag kan frakobles) 

 Nakkestøtter ved alle siddepladser 

 Gardinairbags i loftbeklædningen  

til beskyttelse af hovedet, for/bag 

 Højdejusterbare sikkerhedsseler 

foran 

KØRSEL

 Cruise Control/hastighedsbegrænser 

 Eco Mode køreindstilling 

 Manuel parkeringsbremse

 Gearskifteindikator 

 Hill Start Assist 

 Højde- og dybdeindstilleligt rat 

 Kørecomputer 

 Servostyring, elektrisk  

progressiv 

KOMFORT

 El-ruder for med singletouchfunktion 

 Varme i forsæderne 

 Højdeindstilleligt førersæde 

 Foldbar nøgle m. fjernbetjent 

centrallås 

 Manuel aircondition

UDVENDIGT

 16“ stålfælge med hjulkapsler, 

"Florida" 

 Dækreparationssæt (udgår ved  

valg af reservehjul som ekstraudstyr)

INDVENDIGT

 12-V-stik for 

 Nedfældeligt splitbagsæde,  

1/3-2/3 

 Midterkonsol med opbevaringsrum 

og kopholdere 

 Stofindtræk

UDSYN, LYGTER

 C-Shape forlygter m. LED kørelys 

 LED-baglygter m. 3D-effekt  

"Edge Light" (kørelys) 

 Varme i bagrude 

 Forlygtespulere 

 El-sidespejle m. varme

LYD, MULTIMEDIE

 Radio(DAB+) med Bluetooth®- 

audiostreaming + telefoni, 

stemmebetjening, USB- og 

AUXtilslutning samt ratbetjening  

og 4 højttalere 

EKSTRAUDSTYR 

 Metallak 

 Reservehjul

 Tagrails i krom 

LIFE

Kreativt værksted

Mørkt stofindtræk

16“ stålfælge med hjulkapsler, ”Florida”



SIKKERHED

 Automatisk nær-/fjernlys 

 Vognbaneassistent

  Skiltegenkendelse og advarsel v. for 

høj fart

KØRSEL 

 Brugerdefineret speedometer  

med 7“ TFT-skærm 

 Læderrat, højde- og 

dybdeindstilleligt

KOMFORT 

 Førersæde med lændestøtte 

 Regn- og lyssensor 

 Automatisk klimaanlæg, 2-zone 

 El-ruder bag m. antiklemmesikring 

UDVENDIGT 

 16“ aluminiumsfælge, "Silverline"

 Sidelister i krom 

 Tagrails i krom (kun Sport Tourer) 

INDVENDIGT 

 12-V-stik for og bag 

 Opbevaringslommer på bagsiden  

af forsæderyglænene 

 Midterarmlæn for m. 2 kopholdere

UDSYN, LYGTER 

 C-Shape forlygter m.3D LED kørelys 

 Tågeforlygter

LYD, MULTIMEDIE

 R-LINK 2-infotainmentsystem:  

7“ adaptiv touchscreen, navigation 

med kort over Europa, DAB+, 

Bluetooth®-audiostreaming + 

telefoni, stemmebetjening, USB-in, 

AUX- in, ratbetjening og 8 højttalere

EKSTRAUDSTYR

 Sikkerhedspakke: Aktivt 

nødbremsesystem + afstandskontrol 

 City-pakke: P-sensor for og bag + 

automatisk elklapbare sidespejle m. 

varme 

 Lastpakke: Foldbart passagersæde, 

fleksibelt bagagerumsgulv m. høj/

lav position, "Full flat", "Easy Brake" 

nedfældning af bagsæde (kun Sport 

Tourer)

 Netadskillelse (kun Sport Tourer)

 Easy-pakke: Nøglekort m. håndfri 

betjening + tænding af kørelys når 

føreren nærmer sig bilen 

 Style-pakke: 17“ aluminiumsfælge  

og tonede sideruder bag + bagklap 

 Metallak 

 Reservehjul

ZEN (UDOVER LIFE)

Kreativt værksted

Mørkt stofindtræk

16“ aluminiumsfælge, ”Silverline” 17“ aluminiumsfælge, 
”Exception” 



SIKKERHED 

 Aktivt nødbremsesystem (AEBS) + 

afstandskontrol 

KOMFORT

 Førersæde m. el-indtillelig 

lændestøtte og massagefunktion 

 Højdeindstilleligt passagersæde 

 Læderrat m. varme 

 Nøglekort m. håndfri betjening 

 Bakspejl med automatisk afblænding 

KØRSEL 

 Renault MULTI-SENSE®: Individuelle 

indstillinger af speeder- og 

styrerespons, gearskift, motorlyd, 

instrumentpanel og kabinebelysning. 

 Vælg et af de fire faste programmer 

eller skræddersy dit helt eget set-up. 

 Elektronisk parkeringsbremse 

 Parkeringssensorer for og bag,  

og bakkamera 

UDVENDIGT 

 17“ aluminiumsfælg, ”Celsium” 

 Mørkttonede sideruder og bagrude 

 Indfarvede dørhåndtag m. krom  

på øverste kant 

INDVENDIGT 

 Ambient Light: indtstillelig 

kabinebelysning i fem farver 

 Indtræk i stof og kunstlæder 

 Makeup-spejle med lys 

 Foldbart passagersæde, fleksibelt 

bagagerumsgulv m. høj/lav position 

 Full flat 

 Easy Brake" nedfældning af bagsæde 

(kun Sport Tourer)

UDSYN, LYGTER 

 Komplette LED-forlygter,  

Pure Vision®

 Automatisk elklapbare sidespejle 

LYD, MULTIMEDIE 

 Bose®-surround sound-system  

med 10 højttalere 

 R-LINK 2-infotainmentsystem: 8,7“ 

adaptiv touchscreen, navigation med 

kort over Europa, DAB+, Bluetooth®-

audiostreaming + telefoni, 

stemmebetjening, USB-in, AUX-in, 

ratbetjening 

EKSTRAUDSTYR 

 Cruise-pakke: Adaptive cruise  

control + Head-up display 

 Parkeringspakke: Håndfri parkering + 

advarsel v. blinde vinkler 

 Læderindtræk: Sort 

 Panorama el-soltag 

 18“ aluminiumsfælge ”Grantour” 

 Netadskillelse (kun Sport Tourer)

 Metallak 

 Reservehjul

BOSE® (UDOVER ZEN)

Kreativt værksted

Sort Indtræk i stof og kunstlæder

17“ aluminiumsfælge, ”Celsium” 18“ aluminiumsfælge, ”Grand Tour” 



KØRSEL 

 4CONTROL, firehjulsstyring 

 EDC-gear m. paddle-shift gearskifte 

på rattet 

 Launch Control-funktion for  

hurtig start (kun TCe 205 EDC)

 Multi Change Down for hurtigere 

nedgearing v. opbremsning 

 Sportchassis 

KOMFORT 

 GT sportssæder i sort, m. integreret 

nakkestøtte 

 GT sportsrat i læder 

UDVENDIGT 

 18“ aluminiumsfælge, ”Magny Cours” 

 Sidespejle i grå metallak 

 Dobbelt udstødningsrør integreret  

i kofangeren (ett udstødningsrør på 

Sport Tourer)

INDVENDIGT 

 Sportpedaler i aluminium 

LYD, MULTIMEDIE 

 R-LINK 2-infotainmentsystem:  

7“ adaptiv touchscreen, navigation 

med kort over Europa, DAB+, 

Bluetooth®-audiostreaming + 

telefoni, stemmebetjening, USB-in, 

AUX-in, ratbetjening og 8 højttalere 

 Fleksibelt bagagerumsgulv m. høj/

lav position 

 Full flat 

 Easy Brake 

 Nedfældning af bagsæde 

(kun Sport Tourer) 

EKSTRAUDSTYR 

 Cruise-pakke: Adaptive cruise  

control + Head-up display 

 Parkeringspakke: Håndfri parkering 

 Læderindtræk: Alcantara mørkegråt 

 Læderindtræk: Alcantara mørkegråt 

m. GT-blå detaljer 

 Panorama el-soltag 

 R-LINK m. Bose-radio Inkl. 8,7“ 

touchscreen Special  

metallak (GT), Blå ”Iron” 

 Netadskillelse (kun Sport Tourer) 

 Metallak 

 Reservehjul

GT (UDOVER BOSE)*

Kreativt værksted

Mørkegråt Alcatara indtræk 

18“ aluminiumsfælge, ”Magny Cours”

Sort stofindtræk

* NB! GT har ikke massage i førersæde,  

varme i rattet og Bose Sound System.





Tekniske data

MOTOR
ENERGY TCe 100 ENERGY TCe 130 ENERGY TCe 130   

EDC
ENERGY TCe 205   

EDC
ENERGY dCi 110 ENERGY dCi 110  

EDC
ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 165   

EDC

Version
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer
Ny Mégane / Ny Mégane 

Sport Tourer

Motortype (indsprøjtning/turbo)
4 cylindre  

med turbo  
direkte indsprøjtning

4 cylindre  
med turbo  

direkte indsprøjtning

4 cylindre  
med turbo  

direkte indsprøjtning

4 cylindre  
med turbo  

direkte indsprøjtning

4 cylindre  
med turbo common  

rail-indsprøjtning

4 cylindre  
med turbo common  

rail-indsprøjtning

4 cylindre  
med turbo common  

rail-indsprøjtning

4 cylindre  
med twin turbo,  

common rail-indsprøjtning

Brændstof Benzin Benzin Benzin Benzin Diesel Diesel Diesel Diesel

Miljønorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Cylindervolumen (cm3) 1198 1198 1198 1618 1461 1461 1598 1598

Boring x slaglængde (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 79,7 x 81,1 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 80 x 79,5

Antal cylindre/ventiler 4/16 4/16 4/16 4/16 42586 42586 4/16 4/16

Max. ydelse kW CEE (hk) ved omdrejningstal (o/m) 74 (100) ved 4500 97 (130) ved 5500 97 (130) ved 5500 151 (205) ved 6000 81 (110) ved 4000 81 (110) ved 4000 96 (130) ved 4000 118 (165) ved 4000

Max. ydelse kW CEE (m.kg) ved omdrejningstal (o/m) 175 ved 1500 205 ved 2000 205 ved 2000 280 ved 2400 260 ved 1750 260 (250 EDC) ved 1750 320 ved 1750 380 ved 1750

Partikelfilter Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja

Stop & Start-system og udnyttelse af bremseenergi Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GEARKASSE

Gearkassetype Manuel gearkasse Manuel gearkasse
EDC-automatgearkasse 

med dobbeltkobling
EDC-automatgearkasse 

med dobbeltkobling
Manuel gearkasse

EDC-automatgearkasse 
med dobbeltkobling

Manuel gearkasse
EDC-automatgearkasse 

med dobbeltkobling

Antal gear 6 6 7 7 6 6 6 6

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/t) 179 197 197 230 188 187 198 ND

0-100 km/t (sek.) 12,3 / 12,6 10,6 / 11 10,8 / 11,7 7,1 / 7,4 11,2 / 11,6 12,3 / 12,7 10 / 10,6 8,9

FORBRUG OG EMISSIONER*

Forbrug og CO2 afhængigt af hjulstørrelse 16"-17"
16"-17" 

18"
16"-17" 

18"
17"-18" 16"

16"-17" 
18"

16"-17" 
18"

17"-18"

Blandet kørsel (km/l) - NEDC 18,5
18,9 
18,2

18,5 
18,2

16,7 30,3 / 28,6
27 

26,3
25 
25

18,9

CO2 blandet kørsel (g/km) - NEDC 120
119 
123

122 
124

134 86 / 90
95 
98

103 
105

124

Tankkapacitet (l) 47 47 47 50 47 47 47 47

HJÆLP TIL STYRING AF BRÆNDSTOFFORBRUG

Eco-mode Ja Ja Ja - Ja Ja Ja -

DRIVING ECO2 Ja (Ikke Life) Ja Ja - Ja Ja Ja -

UNDERVOGN - STYRETØJ OG TRÆKAKSLER

Elektrisk servostyring Ja Ja Ja - Ja Ja Ja Ja

R-EPS Mekanisk styretøj & tandstang til elektrisk styretøj - - - Ja - - - Ja

Vendediameter mellem kantsten (m) 11,2 11,2 11,2 10,4 11,2 11,2 11,2 10,4

BREMSESYSTEM

Foran: Ventilerede bremseskiver Ø (mm)  269 x 22 ø 54 280 x 24 ø 54 280 x 24 ø 54 320 x 28 ø 60 280 x 24 ø 54 280 x 24 ø 54 296 x 26 ø 57 320 x 28 ø 60

Bag: Massive bremseskiver Ø (mm) 260 x 8 ø 34 260 x 8 ø 34 260 x 8 ø 34 290 x 11 ø 38 260 x 8 ø 34 260 x 8 ø 34 260 x 8 ø 34 290 x 11 ø 38

Aktivt nødbremsesystem Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Elektronisk stabilitetskontrol - ESC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

HJUL OG DÆK

Størrelse på referencedæk 
205 / 55 R16 
205 / 50 R17

205 / 55 R16 
205 / 50 R17

205 / 55 R16 
205 / 50 R17

225 / 45 R17 
225 / 40 R18

205 / 55 R16
205 / 55 R16 
205 / 50 R17

205 / 55 R16 
205 / 50 R17

225 / 45 R17 
225 / 40 R18

Styrende hjul 2 2 2 4 2 2 2 4

Dækreparationssæt Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Reservehjul Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

VÆGTE (kg) - Megane/Megane Sport Tourer

Køreklar vægt (MVODM) 1280 / 1366 1280 / 1368 1333 / 1392 1467 / 1505 1280 / 1387 1286 / 1387 1393 / 1469 1425

Maks. totalvægt 1806 / 1868 1801 / 1869 1823 / 1900 1924 / 1980 1811 / 1873 1876 / 1932 1890 / 1952 1995

Maks. vogntogsvægt 3106 / 3268 3101 / 3269 3123 / 3300 3224 / 3380 3111 / 3273 3176 / 3332 3490 / 3652 3595

Maks. anhængervægt med bremser** 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1850 / 1850 1700

Maks. anhængervægt uden bremser 640 / 680 640 / 680 665 / 695 730 / 750 640 / 700 690 / 695 695 / 730 750

Maks. taglast 80 80 80 80 80 80 80 80

* Brændstofforbruget er ligesom CO2-udledningen godkendt i henhold til en lovpligtig standardmetode. Den er den samme for alle producenter og gør det dermed muligt at sammenligne bilerne med hinanden. Det faktiske forbrug afhænger af, hvilke forhold bilen anvendes 
under, udstyret og førerens kørestil. Hvis du vil reducere dit forbrug, skal du følge de råd, der er angivet på www.renault.dk. ** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den 
angivne vogntogsvægt. 



Standard- og ekstraudstyr
LIFE ZEN BOSE GT

SIKKERHED OG FØRERASSISTENTSYSTEMER

SIKKERHED
Adaptive frontairbags til fører- og forsædepassager (airbag kan frakobles i passagersiden)
Sideairbags til bækken/brystkasse til fører- og forsædepassager
Gardinairbags for og bag 
Automatisk låsning af dørene under kørslen
ABS-bremser med nødbremseassistent og elektronisk stabilitetskontrol (ESC)
Dækreparationssæt
Blinklys integreret i sidspejle
Nødhjul 15" ¤ ¤ ¤ -

Nødhjul 17" - - - ¤

Isofix-system på bagsædets yderste pladser
GT-specifikke bremser - - -

Dæktrykssensorer

FØRERASSISTENTSYSTEMER
Head-up display i farver - - Δ Δ
Parkeringssensor bag - Δ
Parkeringssensor foran - Δ
Afstandskontrol - Δ
Vognbaneassistent -

Skiltegenkendelse og advarsel om overskridelse af hastighed -

Bakkamera - -

Automatisk op- og nedblænding mellem nærlys/fjernlys -

Aktivt nødbremsesystem (AEBS) - Δ
Cruise control-fartbegrænser
Adaptiv Cruise control - - Δ Δ

KØRSEL
Hill Start Assist
R.S.-Drive - - -

Renault Sport chassis og støddæmpere - - -

Elektronisk parkeringsbremse - -

Multi Change Down (avanceret nedgearingssystem) - - -

Gearpads i aluminium - - -

Eco mode køreindstilling -

Tågelygter -

C-Shape forlygter med LED-lys - - -

C-Shape forlygter med 3D LED-lys -

Renault MULTI-SENSE (valg af køreprogram) - -

4CONTROL firehjulsstyring - - -

Coaching-system til eco-kørsel - -

Launch Control for hurtig start (kun TCe205 EDC) - - -

KOMFORT & MULTIMEDIE

KOMFORT
Højdejusterbare nakkestøtter for/bag -

Nedfældeligt splitbagsæde (1/3-2/3)
Regn-/lyssensorer -

Nøglekort m. håndfri betjening - Δ
Automatisk klimaanlæg, dobbeltzone individuelt justerbare -

Manuel aircondition - - -

Netadskillelse (Sport Tourer) - ¤ ¤ ¤

El-ruder bag med singletouchfunktion -

El-ruder for med singletouchfunktion
Loftslys for og bag med LED-lys - -

Bagagerumsbund med dobbeltposition (Sport Tourer) -

Bakspejl med automatisk afblænding - -

El-sidespejle m. varme
Elektrisk indklappelige sidespejle - Δ
Varme i forsæderne
Førersæde med lændeindstilling -

Højdejusterbart førersæde
Højdejusterbart passagersæde - -

Easy Break-system med ruminddeling af bagagerum (kun Sport Tourer) - Δ



LIFE ZEN BOSE GT

MULTIMEDIA
Bose® Sound System med 10 højttalere - - ¤

12 V-stik foran
12 V-stik bag -

Radio (DAB+), Bluetooth®, stemmebetjening, USB- og AUX-tilslutning. 4 højttalere - - -

R-LINK 2: 7" adaptiv skærm, navigation med kort over Europa, Radio (DAB+), Bluetooth®-audiostreaming + telefoni, stemmebetjening, USB-in, 
AUX-in, ratbetjening og 8 højttalere

- -

R-LINK 2: 8,7" adaptiv skærm, navigation med kort over Europa, Radio (DAB+), Bluetooth®-audiostreaming + telefoni, stemmebetjening, USB-in, 
AUX-in, ratbetjening og Bose® Sound System med 10 højttalere

- - ¤

DESIGN

INDVENDIGT DESIGN
Forkromede dørpanelliste - -

Analog-/digitalspeedometer - - -

Brugerdefineret speedometer med 7" TFT-farvedisplay -

Midterkonsol med opbevaringsrum og justerbart armlæn -

Justerbar lyspaneler i dørsider for og bag - -

Sportpedaler i aluminium - - -

Sort stofindtræk - - -

Sort stofindtræk med sølvfarvede stikninger - - -

Sort indtræk i kombineret stof og kunstlæder, førersæde med elektrisk justerbar lændestøtte og massagefunktion - - -

Læssekant i rustfrit stål (kun Sport Tourer) - -

GT sportssæder med indbyggede nakkestøtter - - -

Højde- og længdejusterbart rat
Læderrat - - -

Læderrat m. varme - - -

GT sportsrat og gearknop i læder - - -

UDVENDIGT DESIGN
Tagbøjler på langs i aluminium (kun Sport Tourer) ¤

Sporty forkofanger med større luftindtag (uden tågelygter) - - -

Bagkofanger i blank sort forneden - - -

Forkromet udstødning - - -

Dobbelt udstødning integreret i bagspoiler (enkelt udstødning for Sport Tourer) - - -

Baglygter med 3D LED Edge Light, altid tændt
Kølergrill i sort bikubemønster med GT-logo - - -

Kølergrill i blank sort og krom -

16" stålfælge med hjulkapsler, "Florida" - - -

16" aluminiumsfælge, "Silverline" - - -

17" aluminiumsfælge, "Celsium" - - -

18" aluminiumsfælge, "Grand Tour" - - ¤ -

18" aluminiumsfælge, "Magny-Cours" - - -

Forkromede rudelister (også på Life for Sport Tourer) -

Elektrisk soltag - - ¤ ¤

Metallak ¤ ¤ ¤ ¤

Speciel metallak GT Blå "Iron" - - - ¤

Dørhåndtag i karrosserifarve med krom overside -

Indfarvede dørhåndtag - - -

Forlygter med komplet LED Pure Vision® - -

Indfarvede sidespejle i grå metallak - - -

Velkomstlys med lyssignatur, når bilen åbnes
Velkomstlys, når man nærmer sig bilen, med lyssignatur, lys under bilen og lysmiljø - Δ
GT og Renault Sport signatur i siden og bagpå - - -

Mørkttonede sideruder og bagrude - Δ

UDSTYRSPAKKER
City-pakke: P-sensor for og bag + elklapbare sidespejle m. varme - ¤

Easy-pakke: Nøglekort m. håndfri betjening + Aut. tænding af kørelys når føreren nærmer sig - ¤

Sikkerhedspakke: Aktivt nødbremsesystem + afstandskontrol - ¤

Lastpakke: Foldbart passagersæde, fleksibelt bagagerumsgulv m. høj/lav position, "Full flat" og "Easy Brake" nedfældning af bagsæde  
(kun Sport Tourer, Foldbart passagersæde ikke tilgængelig til GT)

- ¤

Style-pakke: 17" aluminiumsfælge "Exception" og tonede sideruder bag + bagklap - ¤

Parkeringspakke: Håndfri parkering + advarsel v. blinde vinkler (ikke advarsel v. blinde vinkler til GT) - - ¤ ¤

Cruise-pakke: Adaptive cruise control + Head-up display - - ¤ ¤

Læderindtræk: Sort - - ¤ -

Læderindtræk: Alcantara sort m. grå detaljer - - - ¤

Læderindtræk: Alcantara sort m. GT-blå detaljer - - - ¤

: standard    : Ekstraudstyr     Δ : Kun som del af udstyrpakke     - : Ikke muligt



Design

1.

1. Velkomstlys under bilen der giver bilen mere stil og 

komfort ved åbning. 2. Sportspedaler i rustfritt stål i 

tjock stil der giver kabinen et sporty look og samtidig et 

originalt touch. 3. 17" fælge, Exception, mørk antracit.  

4. Læssekant i bagagerum, i børstet rustfrit stål. 

Beskytter læssekanten på din bil, som samtidig får 

et elegant touch. 5. Hajantenne der giver Mégane et 

mere dynamisk design.

Tilbehør

2. 3. 5.4.



Fritid

1.

1. Tagboks der nemt monteres på tag. 2. Premiummåtter 

til gulv. 3. Bagagerumsunderlag "EasyFlex", vandtæt 

og skridsikkert med perfekt pasform. 4. Cykelholder 

der monteres på anhængertræk, fjernes nemt i én 

bevægelse.

Tilbehør

2. 4.3.

Se tilbehørsbrochuren for Megane,  
hvis du ønsker flere informationer.



Mål

Måltegning (mm) Ny Mégane
Ny Mégane Sport 

Tourer

A Samlet længde 4359 4626

B Akselafstand 2669 2712

C Overhæng for 919 919

D Overhæng bag 771 995

E Sporvidde for, 17“ fælge 1591 1591

F Sporvidde bag, 17“ fælge 1586 1586

G Samlet bredde uden sidespejle 1814 1814

G1 Samlet bredde med sidespejle 2058 2058

H Højde uden last 1447 1449

H Højde uden last med tagbøjler - 1457

H1 Højde med åben bagklap uden last 2044 2038

Måltegning (mm) Ny Mégane
Ny Mégane Sport 

Tourer

J Læssehøjde uden last 750 601

K Frihøjde uden last 145 -

L Benplads ved 2. sæderække 179 216

M Albuebredde foran 1418 1492

M1 Albuebredde bag 1420 1412

N Skulderbredde foran 1441 1441

N1 Skulderbredde bag 1390 1377

P Taghøjde foran, sæde i midterposition 886 886

Q Taghøjde bag 866 871

Y Læsseåbningsbredde for oven 904 854

Y1 Læsseåbningsbredde for neden 1081 1036

Måltegning (mm) Ny Mégane
Ny Mégane Sport 

Tourer

Y2 Indvendig bredde mellem hjulkasser 1111 1109

Z1
Maksimal lastlængde (bagsæder 
nedfældet)

1582 1754

Z2 Lastlængde bag bagsæder 469 950

Bagagerumsvolumen (liter)

Maks. VDA-volumen op til loftet, med 
nedfældet bagsæde (dm3)

384 521

Maks. Volumen 434 580

Volumen på opbevaring under måtte 44 50

Maks. VDA-volumen op til loftet, med 
nedfældet bagsæde 

1247 1695



Renault serviceydelser. Giver ro i sjælen.

En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er en sikker 

og komfortabel bil, hvor du og din familie kan tilbringe mange 

hyggelige timer de næste mange år. Vi vil gerne fortælle dig 

lidt om, hvad vi kan gøre for dig hen ad vejen, hvis du skulle 

have brug for vores ekspertise. Vores målsætning er, at du 

altid skal have en oplevelse af kvalitet – både når du kører,  

og når du har brug for vores assistance efter bilkøbet.

Garanti

Fra leveringsdato er Renault Mégane dækket af 2 års 

fabriksgaranti. Renault Mégane har desuden 2 års  

Renault Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års rustgaranti.

Renault Forsikring

Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring.  

Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om at gøre  

dit ejerskab af en Renault så problemfrit som muligt.  

Et godt eksempel er, at vi som det eneste forsikringsselskab 

garanterer reparation med Renault Originaldele.  

Har du købt en af verdens sikreste biler, skal du ikke køre 

omkring med uoriginale reservedele, hvis noget skulle ske. 

Det ser vi som en selvfølge.

Renault Finance

Renault Finance finansieringsløsninger giver dig mulighed  

for finansiering af din nye Renault på fordelagtige vilkår, 

uanset om du er privat kunde eller virksomhed.  

Renault Finance kan i samarbejde med Santander Consumer 

Bank, Danmark tilbyde nogle af de mest attraktive 

finansieringsprodukter i markedet, uanset om du ønsker  

at eje eller du ønsker at lease din nye Renault. Se mere på 

www.renault.dk eller hør mere om dine muligheder her  

i forretningen (hos din nærmeste forhandler).

Renault Tilbehør

Du kan gøre din Renault mere personlig ved at vælge mellem 

vores mange praktiske, komfortable og sjove tilbehørsdele. 

Renaults tilbehørssortiment er specielt udviklet til at opfylde 

dine behov for komfort, sikkerhed og styling.

Renault og miljøet

Dit Renault værksted arbejder efter vores egne strenge 

miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på at belaste miljøet 

mindst muligt. Renault Assistance til rådighed døgnet rundt 

Renault Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet 

i garantien, ydelsen tilbydes i 2 eller 3 års afhængig af 

bilmodel. Renault Assistance er til rådighed døgnet rundt, 

året rundt. Det eneste, du skal gøre, er at foretage et 

opkald til 80 88 93 53 (gratis) og du vil blive betjent af en 

medarbejder hos Renault Assistance. De fleste reparationer 

vil blive udført på stedet. Hvis din bil ikke kan repareres 

samme dag, eller hvis den nødvendige tid til reparationen  

i henhold til Renaults tidsskema overstiger 3 timer,  

vil Renault tilbyde en løsning alt efter omstændighederne  

(f.eks. erstatningsbil, vidererejse, overnatning).  

For opkald i Danmark 80 88 93 53 (gratis)  

For opkald uden for Danmark +46 8-4111132

Renault Service

Når du følger producentens serviceintervaller, er det let 

at passe på din nye Renault. Og når du benytter dig af et 

autoriseret Renault værksted, som bruger originale Renault 

reservedele, får du både tryghed og garanti. Du ved, at din 

Renault mekaniker er uddannet i at servicere netop den 

bilmodel, du ejer. Alle reservedele, der monteres i bilen 

ved service eller reparation, er perfekt tilpasset, så de kan 

fungere optimalt. Det gælder både sliddele, olier og nye dæk. 

Alt er testet og godkendt, inden det anvendes på din bil.



Renaults 7 kundeløfter

 - Kundeløfte 1: Vi vil svare på din internetforespørgsel inden for 24 timer.

 - Kundeløfte 2: Vi tilbyder dig prøvekørsel af en bil fra den modelserie, du har valgt, enten med det samme  

eller inden for 2 dage. 

 - Kundeløfte 3: Vi holder dig løbende orienteret om status på din nybilsordre op til leveringen.

 - Kundeløfte 4: Vi returnerer din bil til aftalt tid og pris efter værkstedsbesøg. 

 - Kundeløfte 5: Du vil ikke blive faktureret for værkstedsarbejde, som ikke er aftalt med dig.

 - Kundeløfte 6: Vi tilbyder dig gratis vejhjælp indtil næste fabriksbestemte serviceeftersyn, når du får udført  

et Renault service hos os.

 - Kundeløfte 7: Vi tilbyder dig prissikring på mekanisk service- og reparationsarbejde. 

Få mere information på www.renault.dk, hos din Renault forhandler, eller Renaults kundeservice.







Oplev en unik lyd på alle dine køreture. Ingeniørerne hos 

Bose® og Renaults ingeniører har arbejdet tæt sammen 

for at give dig en enestående lyd, som er specielt 

tilpasset din nye Renault Mégane. Med en centralt 

placeret højtaler foran, otte yderligere højtydende 

højttalere rundt om i kabinen og en subwoofer i 

bagagerummet gengives hver eneste tone, hver 

eneste detalje og hver eneste nuance af din musik 

på fantastisk vis. Forbered dig på en helt usædvanlig 

lyd- og sanseoplevelse.

* Standardudstyr på Bose og ektraudstyr på GT.

Bose®* 
fremragende lyd



Væk din passion
Ny Renault MEGANE 





Forlæng Renault MEGANE-oplevelsen 
på www.renault.dk

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i denne brochure så nøjagtige og opdaterede som muligt. Den er udarbejdet på basis af prøveserier eller prototyper. Renault tilstræber konstant 

at forbedre sine produkter og forbeholder sig til enhver tid rett en til at foretage ændringer af specifi kationer, biler og tilbehør, som beskrives og præsenteres heri. Renaults forhandlere vil få 

meddelelse om sådanne ændringer hurtigst muligt. Versionerne kan variere afhængigt af salgslandet, og visse udstyrsdele vil evt. ikke kunne leveres (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). 

Henvend dig til din lokale forhandler for at få de seneste informationer. På grund af trykketeknikken kan farverne i denne brochure adskille sig let fra de faktiske farver på lak eller indtræk. Med 

forbehold af alle rett igheder. Uanset form eller måde er gengivelse af hele eller dele af denne publikation forbudt uden forudgående skrift lig tilladelse fra Renault.

Renault anbefaler
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