
Renault MÉGANE
Nya







Eleganta former, stilrena linjer och kompromisslösa 

val, nya Renault Mégane har en uttrycksfull design 

och ett självsäkert formspråk som fångas upp i den 

unika ljussignaturen. Nya Renault Mégane bjuder dig 

att ta plats bakom ratten, att känna adrenalinet rusa 

och uppleva känslan av frihet. Passion låter sig sällan 

beskrivas. Den måste upplevas.

Höj pulsen





Du känner igen nya Renault Mégane med en gång. 

Varselljusen med LED ger blicken skärpa. Baklyktor 

med LED och 3D-effekt förstärker den unika 

personligheten, dag som natt. Läckra 18-tumsfälgar 

i diamantlook. Sportigt, effektfullt, fräckt. Självklart 

med det passande namnet Magny-Cours. Bakom 

ratten förändras omvärldens bild av dig. Och ditt 

sätt att se på världen.

Starka känslor









Den dynamiska miljön, den perfekta körställningen, sportpedalerna. Nya Renault Mégane är körkomfort i dess renaste form. Och det blir ännu bättre: 

4CONTROL-tekniken med fyrhjulsstyrning gör att bilen blixtsnabbt lyder din minsta vink. Resten tar Renault Sport-fjädringen hand om. Svängar, kurvor, 

hårnålskurvor, överallt enastående väghållning och knivskarp körprecision. Det är mer än körglädje; det är körpassion.

Unik körglädje





Upplev tekniken

Ta plats. Allt här inne är till för att ge dig en körupplevelse utan motstycke. Till och med de digitala instrumenten i färg återspeglar vilken körstil du har valt: 

Perso, Neutral, ECO, Comfort eller Sport. Mittkonsolen domineras av den stora R-LINK 2-skärmen. Via denna 8,7-tums pekskärm i stående format når 

du massor av funktioner som underlättar körningen. Framför dig sitter den infällbara head-up-displayen i färg. Precis bakom ratten finns två paddlar för 

blixtsnabb växling. Renault Sport-miljön lämnar ingen oberörd. Starta motorn!









Invändigt präglas bilen av kvalitet och harmoni.  

Generös kupé, perfekt finish och utmärkt komfort. Solen 

ler mot dig genom den stora takluckan i nya Mégane. 

Rytmen i musiken från Bose® Sound System förenas med 

dina hjärtslag. Du blir ett med vägen. En utsökt upplevelse. 

En ny dimension







Vi lägger massor av omsorg även på de minsta detaljerna. Till exempel återkommer materialet på instrumentbrädan i de övre dörrpanelerna och konsolen. 

Kromdetaljer runt ventilationsmunstycken och på växelspaksknoppen. Ratten är av fullnarvat nappaläder*. Sätena är både snygga och inbjudande. 

Dessutom går det att fälla baksätet så att du får ett plant golv där du kan lasta in upp till 1 695 liter**. Vill du ha plats med riktigt stora saker kan du också 

fälla passagerarstolen***. Du vill ju ha det allra bästa – och vi vill ge dig det.

*Nötläder.

**Endast på Sport Tourer.

***Endast på Sport Tourer (utom GT).

Med öga för detaljer





Med nya Renault Mégane siktar vi högt: vi vill ge dig 

möjligheten att upptäcka helt nya känslor – och väcka 

liv i de som kanske slumrat ett tag, samtidigt som du 

får en praktisk och mångsidig bil. 4CONTROL-teknik, 

dynamiska motorer, användarvänlig modularitet*,  

alla dina transportbehov blir tillgodosedda. 

MULTI-SENSE-systemet finns alltid där för 

dig och förarstödsystemen underlättar alla 

aspekter av körningen. Du behöver bara vidröra 

multimediakonsolen Renault R-LINK 2 lite lätt och 

bilen lyder din minsta fingervisning.

*Gäller endast Sport Tourer.

Nya Renault Mégane, en 
intensivare upplevelse





*I sportläget, i övriga MULTI-SENSE-lägen över 60 km/h.

I hastigheter över 80 km/h* svänger bakhjulen åt samma håll som framhjulen.

4CONTROL, enastående väghållning
Tack vare chassi med fyrhjulsstyrning är nya Renault Mégane GT exakt och lättmanövrerad. Med 4CONTROL tar du även riktigt knepiga kurvor utan 

några som helst problem. Väghållningen är optimal och väggreppet otroligt. I kombination med MULTI-SENSE-systemet ger det en mycket precis körning.  

Nya Renault Mégane blir ett med vägen.

I låga hastigheter svänger 4CONTROL-systemet bakhjulen i motsatt riktning mot framhjulen.





Skräddarsydd kraft

Erfarenheterna och kunskapen från tävlingsbanan har bidragit till att ytterligare förbättra motorerna i nya Renault Mégane.  
Motorerna hör till de bästa på marknaden när det gäller prestanda, förbrukning och utsläpp och är dessutom exceptionellt 
smidiga och följsamma.

ENERGY TCe 205  
Häftiga upplevelser

Den kraftfullaste motorn som erbjuds är ENERGY  

TCe 205 med sjuväxlad EDC-automatlåda med 

dubbelkoppling för snabba starter och härlig acceleration. 

Låter dig känna kraften och gör att du kan använda 

Launch Control-funktionen (för mycket snabbare 

stående start) och Multi Change Down (snabbare 

nedväxling) är två exempel på specialutvecklad teknik 

från Renault Sport. ENERGY TCe 205 GT: 6 l/100 km* 

och 134 g CO
2
/km2

ENERGY dCi 110 
Bekväm körning

Prestanda och effektivitet i vardagen – motorn  

dCi 110 hk har ett tydligt mål. Den är tänkt för alla 

som vill kombinera ekonomi med körglädje. Motorn 

är utrustad med en manuell sexväxlad låda eller en 

sexväxlad EDC-automatväxellåda med dubbelkoppling. 

Från 3,7 l/100km* och 95g CO
2
/km*.

ENERGY TCe 130 manuell och EDC 
Topprestanda och total komfort

ENERGY TCe 130 ger 130 hk vid 5 500 varv/min och 

205 Nm från 2 000 varv/min, det motsvarar vad du 

får ut av en tvåliters sugmotor! Direktinsprutningen 

och den integrerade turbon gör den exceptionellt 

följsam och pigg. Förmågan att komma upp i höga 

varvtal utan att tappa kraft bidrar till en exceptionell 

körupplevelse. Därför är den tyst och har ett dämpat 

motorljud. ENERGY TCe 130: 5,4 l/100km i NEDC-cykeln*, 

119 g/km* CO
2
. ENERGY TCe 130 EDC : 5,4 l/100 km 

i NEDC-cykeln*, 122 g/km* CO
2
.

EDC-växellåda 

Den automatiska EDC-lådan med dubbelkoppling är 

fullmatad med teknik som gör den lika behaglig som 

en automatlåda, samtidigt som den är lika lyhörd och 

snål som en manuell växellåda. Sex- eller sjuväxlad 

beroende på vilken motor du väljer, men alltid lika flexibel, 

dynamisk och bränslesnål. Vad mer kan man begära?

*Bränsleförbrukning och CO
2
-utsläpp godkänns enligt NEDC körcykeln.



Lugn och trygg bakom ratten! Det finns flera förarstödsystem i nya Renault Mégane. Intuitiv och intelligent teknik för att underlätta din körning och se till 

att du kommer fram säkert.

Hastighetsvarning* och head-up-display** 

Vägskyltarna blir bara fl er. Det är lätt  att  missa något, så det är praktiskt att  ha ett  par extra ögon 

i form av en kamera. Om du råkar köra fortare än hastighetsbegränsningen visas en varning på 

både instrumentpanelen och head-up-displayen i färg. Sedan är det bara att  anpassa körningen.

Easy Park Assist**

Fickparkera i en handvändning! Easy Park Assist känner av vilken typ av parkering det är frågan 

om (fi ckparkering, parkering i rak eller sned ruta), mäter utrymmet och svänger åt dig. Allt du 

behöver göra är att  gasa, bromsa och växla. Nästan som att  ha en hjälpsam andrepilot!

Ännu säkrare

*Standard från Zen.

**Tillval för Bose och GT.



Adaptiv farthållare*

Gör det lätt  att  hålla ett  säkert avstånd till framförvarande fordon. Den adaptiva farthållaren är 

aktiv i hastigheter mellan 50 och 150 km/h. Systemet bromsar bilen om avståndet blir för litet 

och gasar när vägen är fri igen.

Varning för döda vinkeln* 

Vidga synfältet! Nya Renault Mégane är utrustad med ett  system som känner av om det ligger 

ett  fordon någonstans i det område som du inte ser i backspeglarna. Systemet är aktivt i 

hastigheter mellan 30–140 km/h och varnar dig omedelbart med en ljussignal. 

*Tillval för Bose och GT.



Med Renaults multimediasystem R-LINK 2 

inom räckhåll styr du massor av funktioner 

som både underlättar och sätter guldkant 

på dina resor. 

Den stora stående skärmen på hela 8,7" är 

känslig, ergonomisk och ljusstark och lika 

lätt att använda som din vanliga surfplatta. 

Genom att trycka på pekskärmen eller 

använda rattreglagen kommer du enkelt åt 

dina kontakter, din musik, de förinstallerade 

apparna (e-post, R-LINK Tweet, Renault 

Assistance, väder eller Coyote Series* 

körhjälp) och de appar som du själv har 

laddat ner från R-LINK Store. 

Med den intuitiva röststyrningen R-LINK 

Voice kan du ringa upp någon av dina 

kontakter, ange en adress eller visa en app 

utan att ta händerna från ratten. 

Renault R-LINK 2 är bilens kontrollcenter. 

Härifrån kan du även styra MULTI-SENSE-

systemet, förarstödsystemen och göra 

inställningar för passagerarna: du kan 

skapa upp till sex olika profiler. Ge alla i 

bilen den ultimata Mégane-upplevelsen.

Renault R-LINK 2,  
intuitiv körning

*Under en begränsad tid.
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1. Instrumentvisning. Hur och vilken information som visas beror på valt körläge. 2. Automatisk luftkonditionering med två zoner. Ställ in temperaturen och spara energi i ekoläget. 3. Ljussättning 

i kupén. Vilken färg har njutningen idag? Sepia, grön, blå, röd eller lila? 4. Förarstol med massagefunktion. I komfortläget kan du lyxa till det rejält och välja massage med rätt intensitet. 5. Renault 

Sport 4CONTROL-chassi. Fyrhjulsstyrning för helt nya upplevelser. Du väljer själv hur bilen ska svara med genom att ställa in MULTI-SENSE-läge. 6. Rattmotstånd. Bilen är utrustad med intelligent 

servostyrning. Rattmotståndet anpassas också efter det läge du har valt. 7. EDC-växellådans växlingsläge. Välj mellan smidiga eller lite snabbare växlingar för den rätta känslan. 8. Motorrespons 

och motorljud. Hur bilen svarar när du accelererar beror också på vilket körläge du väljer. Nästan som att byta till en annan bil.

4



Nya Mégane anpassar sig helt efter dig: du väljer någon av 

inställningarna Eco*, Comfort, Neutral, Sport eller Perso och 

MULTI SENSE-systemet konfigurerar bilen så att den blir 

precis som du vill ha den just nu. Systemet styr både tekniska 

egenskaper (motorrespons, växling, rattmotstånd, motorljud, 

hur 4CONTROL-systemet reagerar) och miljön i kupén (massage 

i förarstolen, kupébelysningens nyans, vilken information som 

visas och färgen på instrumenten). Extra sportig idag? Lugn och 

harmonisk? I behov av avkoppling? Växla från en körupplevelse 

till en annan. MULTI-SENSE är lite som att ha flera Mégane i en!

*Ej GT.

Valet är ditt



Nya Renault Mégane Sport Tourer har ett stort bagageutrymme: 580 liter, närmare bestämt. Men med Easy Break-systemet kan du göra det enormt: med 

hjälp av två handtag i bagageutrymmet fäller du automatiskt baksätet som är uppdelat 1/3-2/3. Fäller du sedan det främre passagerarsätet får du en lastlängd 

på rekordlånga 2,7 m (gäller ej GT)! Och det är inte allt! Bagageutrymmet går att dela upp för ännu mer ordning och reda. Med det plana bagagerumsgolvet 

i det övre läget kan du frakta riktigt skrymmande saker. Med golvet i det nedre läget får du en lastvolym på hela 1 695 liter.

Användarvänlig modularitet







Chromo zone  Lackfärger
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Chromo zone

Nya Renault MÉGANE



M: Metalliclack.  S: Solidlack.

Nya Renault MÉGANE GT



STANDARDUTRUSTNING

SÄKERHET 

 5 års garanti

 ABS-bromsar med 

panikbromsassistans 

 Automatisk låsning av dörrar under 

körning

 Bälteslarm på samtliga platser

 Däcktryckssensorer

 Elektroniskt antisladdsystem (ESC) 

med antispinn 

 (ASR) och elektronisk 

krängningsreduktion

 ISOFIX-fästen på baksätets 

ytterplatser

 Krockkuddar fram för förare & 

passagerare (urkopplingsbar) samt 

sidokrockkuddar (huvud / bröst) 

 Nackstöd på samtliga sittplatser

 Sidokrockgardiner i taklinjen för 

huvudskydd, fram / bak 

 Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara

KÖRNING

 Farthållare / fartbegränsare

 Färddator

 Eco-läge för snålare körning

 Ratt, justerbar i höjd och djupled

 Servostyrning, elektrisk progressiv

 Starthjälp i backe

 Växelindikator

KOMFORT

 Elektriska fönsterhissar fram med 

pulsfunktion

 Eluppvärmda framsäten

 Höjdjusterbart förarsäte

 Infällbar nyckel med fjärrstyrt 

centrallås

 Manuell luftkonditionering

MULTIMEDIA

 12 V-uttag fram 

 Radio, Bluetooth®, röstigenkänning, 

USB- och telepluggingångar,  

4,2-tums display, 4 högtalare

EXTERIÖR

 16" plåtfälgar med hjulsida ”Florida”

 Däckreparationskit (utgår om tillval 

reservhjul görs)

 Karossfärgade dörrhandtag

INTERIÖR

 12V-uttag fram

 Fällbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning

 Mittkonsol med förvaringsfack och 

mugghållare

 Mörkgrå textilklädse

SIKT, STRÅLKASTARE

 C-Shape strålkastare 

 Bakljus 3D LED Edge Light

 Eluppvärmd bakruta

 Strålkastarrengöring

 Eljusterbara och uppvärmda 

backspeglar 

LJUD, MULTIMEDIA

 Radio (DAB+) med Bluetooth® 

audiostreaming + telefoni, 

röststyrning, USB och AUX-uttag 

samt rattreglage. 4 högtalare

TILLVAL LIFE

 Metalliclack

 Nödreservhjul

 Kromade takrails (Endast till Sport 

Tourer)

LIFE

Kreativ verkstad

Mörkgrå textil

16" plåtfälg med hjulsida 
"Florida"



STANDARDUTRUSTNING 

SÄKERHET

 Automatiskt hel- / halvljus

 Filbytesvarning

 Trafikskyltsavläsning med 

fortkörningsvarning

KÖRNING

 Anpassningsbar hastighetsmätare 

med 7" TFT skärm

 Läderratt, justerbar i höjd och 

djupled

KOMFORT

 Förarsäte med manuellt svankstöd

 Regn- / och ljussensor

 Klimatanläggning med två 

individuellt ställbara zoner

 Elektriska fönsterhissar bak med 

barnspärr

EXTERIÖR

 16" aluminiumfälgar ”Silverline”

 Kromade sidolister

 Kromade takrails (endast Sport 

Tourer)

INTERIÖR

 12V-uttag fram och bak

 Förvaringsfickor på baksidan av 

framsäten

 Sikt, strålkastare

 C-Shape strålkastare med 3D LED-

varselljus

 Dimljus

LJUD, MULTIMEDIA

 R-LINK 2 infotainmentsystem: 

7" adaptiv pekskärm, navigation 

med europakartor, Radio DAB+, 

Bluetooth® audiostreaming + 

telefoni, röststyrning, 2 USB, AUX-in, 

rattreglage. 8 högtalare

TILLVAL ZEN

 Säkerhetspaket: Aktivt 

nödbromssystem (AEBS, aktivt över 

30 km/h) samt avståndsvarnare

 Citypaket: Parkeringssensorer fram 

och bak samt automatiskt elinfällbara 

backspeglar

 Lastpaket: fällbart passagerarsäte 

fram, Easy Break-system 

samt anpassningsbart golv i 

bagageutrymmet (endast Sport 

Tourer)

 Lastnät (endast Sport Tourer) 

 Komfortpaket: Nyckelkort med 

handsfree-funktion samt välkomst- 

och farvälsekvens

 Stylepaket: 17" aluminiumfälgar 

”Exception” samt mörktonade rutor

 Metalliclack

 Nödreservhjul

ZEN (UTÖVER LIFE)

Kreativ verkstad

Mörkgrå textil

 16" aluminiumfälgar ”Silverline” 17” aluminiumfälgar “Exception” 
(Tillval)



STANDARDUTRUSTNING

SÄKERHET

 Aktivt nödbromssystem  

(AEBS, aktivt över 30 km/h)  

samt avståndsvarnare

KOMFORT

 Automatiskt avbländbar backspegel

 Förarsäte med elektriskt ställbart 

svankstöd samt massagefunktion

 Höjdjusterbart passagerarsäte

 Nappa-läderratt med värme

 Nyckelkort med handsfree-funktion 

med välkomst och farvälsekvens

 Lastpaket: fällbart passagerarsäte 

fram, Easy Break-system 

samt anpassningsbart golv i 

bagageutrymmet (endast Sport 

Tourer)

KÖRNING

 Renault MULTI-SENSE®: 

Körprograms-väljare för alla 

sinnen. Anpassa gasrespons, 

styrkänsla, växellåda, motorljud, 

instrumentpanel samt 

innerbelysning enligt de fyra 

förinställda körprogrammen,eller 

skräddarsy din egen inställning

 Elektronisk parkeringsbroms

 Parkeringssensorer fram och bak 

samt backkamera

EXTERIÖR

 17" aluminiumfälgar ”Celsium”

 Mörktonade sidorutor samt bakruta

 Dörrhandtag med kromad ovansida

 Automatiskt elinfällbara backspeglar

INTERIÖR

 Anpassningsbar innerbelysning i  

5 olika färger

 Svart klädsel i mix av textil och 

konstläder

 Makeup-speglar med belysning

SIKT, STRÅLKASTARE

 Pure Vision® Full LED strålkastare 

fram

LJUD, MULTIMEDIA

 Bose® ljudsystem med 10 högtalare

 R-LINK 2 infotainmentsystem:  

8,7" adaptiv pekskärm, navigation 

med europakartor, DAB+, Bluetooth® 

audiostreaming + telefoni, 

röststyrning, USB-in, AUX-in, 

rattreglage

TILLVAL BOSE

 Cruisingpaket: Head Up Display samt 

adaptiv farthållare

 Technopaket: Handsfreeparkering 

samt dödavinkelvarning

 Läderpaket: Svart läder samt 

förarsäte med elektriskt ställbart 

svankstöd samt massagefunktion

 18" Aluminiumfälgar ”Grand Tour”

 Öppningsbart soltak 

 Lastnät (endast Sport Tourer) 

 Metalliclack

 Nödreservhjul

BOSE® (UTÖVER ZEN)

Kreativ verkstad

Svart textilklädsel med konstläder

17" aluminiumfälgar ”Celsium” 18” aluminiumfälgar “ 
Grand Tour” (Tillval)



STANDARDUTRUSTNING 

KÖRNING

 4CONTROL, fyrhjulsstyrning

 Renault Sport-läge

 EDC-växellåda med rattpaddlar i 

aluminium

 Launch Control för en snabbare stilla 

start (endast på TCe205 EDC)

 Multi Change Down för att växla ned 

snabbare med rattpaddlar

 Sportchassi

KOMFORT

 Svarta sportstolar i textil

 GT Sportratt - ej värme

EXTERIÖR

 18" aluminiumfälgar ”Magny Cours”

 Grå metallicfärgade backspeglar

 Dubbla utblås (ett utblås på Sport 

Tourer)

 Kromade takrails  

(Endast Sport Tourer)

INTERIÖR

 Sportpedaler i aluminium

 Easy Break-system samt 

anpassningsbart golv i 

bagageutrymmet  

(endast Sport Tourer)

LJUD, MULTIMEDIA

 R-LINK 2 infotainmentsystem:  

7" adaptiv pekskärm, navigation 

med europakartor, DAB+, Bluetooth® 

audiostreaming + telefoni, 

röststyrning, USB-in, AUX-in, 

rattreglage. 8 högtalare - ej Bose

TILLVAL GT

 Cruisingpaket: Head Up Display samt 

adaptiv farthållare

 Technopaket: Handsfreeparkering

 Läderpaket: Svart alcantara med  

grå detaljer

 Läderpaket: Svart alcantara med  

blå detaljer

 Bose® ljudsystem med 10 högtalare. 

8,7" adaptiv pekskärm

 Öppningsbart soltak 

 Lastnät(Endast Sport Tourer) 

 GT Metalliclack Blå ”Iron”

 Metalliclack

 Nödreservhjul

GT 

Kreativ verkstad

Läderpaket: Svart Alcantara med grå 
detaljer

18" Magny-Cours

Standard: Svarta sportstolar i textil





Teknisk data
MOTORER

ENERGY TCe 100 ENERGY TCe 130 ENERGY TCe 130   
EDC

ENERGY TCe 205   
EDC

ENERGY dCi 110  
(Manuell växellåda(3) - EDC(4))

ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 165   
EDC

Motortyp (insprutning/turbo)
Fyrcylindrig 

turbo direktinsprutning
Fyrcylindrig   

turbo direktinsprutning
Fyrcylindrig   

turbo direktinsprutning
Fyrcylindrig   

turbo direktinsprutning

Fyrcylindrig turbo   
med common rail + 

multinsprutning

Fyrcylindrig turbo   
med common rail + 

multinsprutning

Fyrcylindrig twin turbo 
med common rail + 

multinsprutning

Bränsle
Blyfri  

bensin - E10
Blyfri 

bensin - E10
Blyfri  

bensin - E10
Blyfri 

bensin - E10
Diesel Diesel Diesel

Avgasreningsnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cylindervolym (cm3) 1 198 1 198 1 198 1 618 1 461 1 598 1 598
Cylinderdiameter x slaglängd (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 80 x 79,5 80 x 79,5
Antal cylindrar/ventiler 4/16 4/16 4/16 4/16 8/4/2016 4/16 4/16
Max. effekt kW CEE (hk) vid varvtal på (varv/min) 74 (100) vid 4 500 97 (130) vid 5 500 97 (130) vid 5 500 151 (205) vid 6 000 81 (110) vid 4 000 96 (130) vid 4 000 118 (165) vid 4 000
Maximalt vridmoment i Nm CEE (kgm) vid ett varvtal på (varv/min) 175 vid 1 500 205 vid 2 000 205 vid 2 000 280 vid 2 400 260 (250 EDC) vid 1 750 320 vid 1 750 380 vid 1 750
Kraftöverföring Kedja Kedja Kedja Kedja Rem Kedja Kedja
Partikelfilter Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja
Stop & Start och energiåtervinning vid inbromsning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Standarddäckstorlek 
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  
205/50 R17

205/55 R16  
205/50 R17

225/45 R17  
225/40 R18

VÄXELLÅDA

Växellådstyp Manuell växellåda Manuell växellåda
Automatväxellåda EDC 

med dubbelkoppling
Automatväxellåda EDC 

med dubbelkoppling

Manuell växellåda -  
Automatväxellåda EDC 

med dubbelkoppling
Manuell växellåda

Automatväxellåda EDC 
med dubbelkoppling

Antal växlar 6 6 7 7 6 6 6

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 179 197 197 230 187 198 214

0–100 km/h (s) 12,3(1) – 12,6(2) 10,6(1) – 11(2) 10,8(1) – 11,7(2) 7,1(1) – 7,4(2) 11,3(1)(3) – 11,6(2)(3)  
12,3(1)(4) – 12,7(2)(4) 10(1) – 10,6(2) 8,9(2)

Acceleration: 80 km/h–120 km/h (s) på fyrans/femmans växel
11,1(1)/15,4(1) 
12,6(2)/17,6(2)

9,4(1)/12(1) 
10,4(2)/13,5(2)

7,5(1) 

8,3(2)
5,3(1) 
5,3(2)

9,4(1)(3)/12,3(1)(3)  
9,7(2)(3)/12,7(2)(3)  

9,7(1) /10,1(2)

8,4(1)/10,1(1) 
8,9(2)/10,6(2) 6,3(2)

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP

Förbrukning och utsläpp beroende på fälgstorlek 16"-17"
16"-17" 

18"
16"-17" 

18"
17"-18"

16"-17"(3&4) 
18"(4)

16"-17" 
18"

17"-18"

Blandad körning (l/100 km) – NEDC 5,4
5,3 
5,5

5,4 
5,5

6
3,7 
3,8

4,0 
4,0

4,7

CO2 blandad körning (g/km) – NEDC 120
119 
123

122 
124

134
95 
98

103 
105

124

Stadskörning (l/100 km) – NEDC 6,7
6,8 
6,9 

6,8 7,8
4,2(3) - 4,4(4) 

4,2(4)
4,7 
4,6

5,3

Landsvägskörning (l/100 km) - NEDC 4,6
4,5 
4,6

4,7 
4,8

4,9
3,4(3) - 3,6(4) 

3,6(4)  
3,6 
3,7

4,4

Bränsletankens volym (l) 47 47 47 50 47 47 47

HJÄLPMEDEL FÖR SNÅLKÖRNING
Eco-läge Ja Ja Ja - Ja Ja -

DRIVING ECO2
Ja (förutom Life-

versionen)
Ja Ja - Ja Ja -

HJULUPPHÄNGNING – STYRNING OCH DRIVLINA
Elektrisk servostyrning Ja Ja Ja - Ja Ja Ja
R-EPS Mekanisk styrstång och elektriskt assisterad styrväxel - - - Ja - - -
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 11,2 11,2 11,2 10,4 11,2 11,2 10,4

BROMSSYSTEM
Fram: ventilerade skivor 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 54 296 x 26 ø 57 320 x 28 ø 60
Bak: solida skivor 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 34 290 x 11 ø 38
Panikbromsassistans Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Elektroniskt stabiliseringssystem – ESC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

HJUL OCH DÄCK
Fälgar/Godkännande J15/16/17 J15/16/17 J15/16/17 J17/18 J15/16/17 J16/17 J17/18
Styrhjul 2 2 2 4Control 2 2 4Control
Däckpumpningssats Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Reservhjul Tillval Tillval Tillval Tillval (reservhjul) Tillval Tillval Tillval (reservhjul)

VIKT (kg)

Tjänstevikt (MVODM) min. 1 205(1) – 1 291(2) 1 205(1) – 1 293(2) 1 258(1) – 1 324(2) 1 392(1) – 1 505(2) 1 205(1)(3) – 1 325(2)(3) 
1 311(1)(4) – 1 395(2)(4) 1 318(1) – 1 394(2) 1 425(2)

Totalvikt(MMAC) 1 806(1) – 1 868(2) 1 801(1) – 1 869(2) 1 82 3(1) – 1 900(2) 1 924(1) – 1 980(2) 1 848(1)(3) – 1 914(2)(3) 
1 876(1)(4) – 1 932(2)(4) 1 890(1) – 1 952(2) 1 995(2)

Godkänd tillåten tågvikt (MTR) 3 106(1) – 3 268(2) 3 101(1) – 3 269(2) 3 123(1) – 3 300(2) 3 224(1) – 3380(2) 3 148(1)(3) – 3 314(2)(3) 
3 176(1)(4) – 3 332(2)(4) 3 490(1) – 3 652(2) 3 595(2)

Max. vikt med bromsat släp (inom ramen för bilens maximala tågvikt) 1 300(1) – 1 400(2) 1 300(1) – 1 400(2) 1 300(1) – 1 400(2) 1 300(1) – 1 700(2) 1 300(1)(3) – 1 400(2)(3) 
1 300(1)(4) – 1 400(2)(4) 1 600(1) – 1 700(2) 1 600(2)

Max. obromsad släpvikt 640(1) – 680(2) 640(1) – 680(2) 665(1) – 695(2) 730(1) – 750(2) 640(1)(3) – 700(2)(3) 
690(1)(4) – 695(2)(4) 695(1) – 730(2) 750(2)

Max.last på taket (kg) 80 80 80 80 80 80 80

(1) Megane. (2) Sport Tourer. (3) Manuell växellåda. (4) EDC. *Bränsleförbrukning, liksom CO2-utsläppen, godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. Förbrukningen 
vid faktisk användning beror förstås också på användningsförhållanden, utrustning och förarens körsätt. För att förbättra förbrukningen ytterligare, läs mer på www.renault.se. 



Standardutrustning och tillval
LIFE ZEN BOSE GT

SÄKERHET OCH FÖRARSTÖDSYSTEM

SÄKERHET
Adaptiva förar- och passagerarkrockkuddar fram (passagerarkrockkudden kan kopplas ur)
Sidokrockkuddar som skyddar bäcken/bröstkorg på förar- och passagerarplats fram
Sidokrockgardiner i huvudhöjd på platserna fram och bak 
Automatisk låsning av dörrar under körning
Elektroniskt antisladdsystem ESC och ABS med panikbromsassistans
Däckreparationssats
Integrerade LED-blinkers i sidobackpeglarna
Reservhjul ¤ ¤ ¤ ¤

Nödhjul - - - ¤

System med Isofix-fästen på sidoplatserna bak
GT-specifika bromsar - - -

Däcktrycksövervakningssystem

FÖRARSTÖDSYSTEM
Head-up-display i färg - - Δ Δ
Parkeringssensor bak - Δ
Parkeringssensor fram - Δ
Avståndsvarnare - Δ
Filbytesvarning -

Fortkörningsvarnare med trafikskyltsavläsning -

Backkamera - -

Automatiskt hel/halvljus -

Aktivt nödbromssystem(AEBS, aktivt över 30 km/h) - Δ
Farthållare/fartbegränsare
Adaptiv farthållare - - Δ Δ

KÖRNING
Starthjälp i backe
Knapp för aktivering av R.S. Drive - - -

Chassi och upphängning från Renault Sport - - -

Automatisk parkeringsbroms - -

Multi Change Down (avancerat system för nedväxling med rattpaddlar) - - -

Rattpaddlar i aluminium - - -

Program för Eco-läge -

Dimljus - -

C-shape strålkastare med med LED-varselljus
Strålkastare Full LED Pure Vision - -

Renault MULTI-SENSE (val av körläge) - -

4CONTROL fyrhjulsstyrning - - -

System för eco-körning - -

Launch Control för snabba starter - - -

KOMFORT OCH MULTIMEDIA

KOMFORT
Nackskydd fram och bak som går att ställa in i höjdled -

Fällbart baksäte 1/3–2/3
Regn- och ljussensor -

Trådlöst nyckelkort för låsning/öppning samt start - Δ
Automatisk luftkonditionering med två zoner -

Manuell luftkonditionering - - -

Bagagenät (Sport Tourer) - ¤ ¤ ¤

Fönsterhissar med impulsfunktion bak -

Fönsterhissar med impulsfunktion fram
LED-innerbelysning fram och bak - -

Automatiskt avbländande innerbackspegel - -

Elektriska, uppvärmda ytterbackspeglar
Automatiskt infällbara backspeglar - Δ
Framsäte med värme
Förarstol med justerbart svankstöd -

Förarstol med höjdledsinställning
Passagerarstol med höjdledsinställning - -

Easy Break-system med uppdelning av bagageutrymmet (Sport Tourer) - Δ



LIFE ZEN BOSE GT

MULTIMEDIA
12 V-uttag fram
12 V-uttag bak -

Radio(DAB+) med Bluetooth® ljudstreaming + telefoni, röststyrning, USB och AUX-uttag samt rattreglage. 4 högtalare - - -

R-LINK 2: 7" adaptiv pekskärm, navigation med europakartor, radio(DAB+) med Bluetooth® ljudstreaming, röststyrning,  
2 USB-uttag samt AUX-uttag och rattreglage. 8 högtalare 

- -

R-LINK 2: 8,7" adaptiv pekskärm, navigation med europakartor, radio(DAB+) med Bluetooth® ljudstreaming, röststyrning,  
2 USB-uttag samt AUX-uttag och rattreglage. Bose® Sound System med 10 högtalare 

- - ¤

DESIGN

INVÄNDIG DESIGN
Kromade instegslister fram - -

Instrumentkluster med 3 digitala/analoga mätare - - -

Anpassningsbart intrumentkluster med 7" TFT-skärm -

Mittkonsol med förvaring och justerbart armstöd -

Anpassningsbar stämningsbelysning på mittkonsolen samt dörrsidorna fram och bak - -

Aluminium-pedaler - - -

Klädsel i konstläder och svart textil, förarsäte med elektriskt ställbart svankstöd samt massagefunktion - - -

Mörkgrå textilklädsel - - -

Mörkgrå textilklädsel med silversömmar - - -

Bagagerumströskel i rostfritt stål (Sport Tourer) - -

GT sportstolar i svart textilklädsel med inbyggda nackskydd - - -

Läderratt - - -

Uppvärmd ratt i nappa-läder - - -

GT-sportratt i nappaläder - - -

Ratt inställbar i höjd- och djupled 

UTVÄNDIG DESIGN
Kromade längsgående takbågar (Sport Tourer) ¤

Sportig främre stötfångare med större luftintag (utan dimljus) - - -

Bakre stötfångare med högblank svart finish på den undre delen - - -

Kromat slutrör - - -

Dubbla slutrör inbyggda i diffusorn bak (ett slutrör till vänster på Sport Tourer) - - -

Bakljus 3D LED Edge Light, alltid tända 
Varselljus med LED-list och 3D-effekt -

Svart bikakegrill med GT-emblem - - -

Kylargrill i blanksvart och krom -

16" plåtfälgar med hjulsida "Florida" - - -

16" aluminiumfälgar "Silverline" - - -

17" aluminiumfälgar "Exception" - Δ - -

17" aluminiumfälgar "Celsium" - - -

18" aluminiumfälgar "Grand Tour" - - ¤ -

18"aluminiumfälgar "Magny-Cours" - - -

Kromade sidolister (Sport Tourer)
Elmanövrerad taklucka med 4 olika lägen - - ¤ ¤

Metallic-lack ¤ ¤ ¤ ¤

GT Metallic-lack Blå "Iron" - - - ¤

Dörrhandtag med kromlist -

Dörrhandtag i samma färg som karossen - - -

Ytterbackspeglar i Dark Metal - - -

Välkomstsekvens med lampor som tänds när bilen låses upp
Välkomstsekvens med lampor som tänds när föraren närmar sig bilen - Δ
Tonade rutor bak och tonad bakruta - Δ

PAKET
City-paket: automatiskt elinfällbara ytterbackspeglar samt parkeringssensorer fram och bak - ¤

Säkerhetspaket: aktivt nödbromssystem(AEBS, aktivt över 30 km/h) samt avståndsvarnare - ¤

Lastpaket: fällbart passagerarsäte fram(ej på GT), Easy Break-system samt anpassningsbart golv i bagageutrymmet  
(Sport Tourer)

- ¤

Komfortpaket: Nyckelkort med handsfree-funktion samt välkomst- och farvälsekvens - ¤

Stylepaket: 17" aluminiumfälgar "Exception" samt mörktonade rutor - ¤

Technopaket: handsfreeparkering samt dödavinkelvarning(ej dödavinkelvarning på GT) - - ¤ ¤

Cruisingpaket: Head Up Display samt adaptiv farthållare - - ¤ ¤

Läderpaket: Svart läderklädsel, förarstol med massagefunktion - - ¤ -

Svart Alcantara GT-klädsel med blå detaljer - - - ¤

Svart Alcantara GT-klädsel med grå detaljer - - - ¤

Standardutrusting     ¤ tillval Δ tillgängligt i ett paket     - ej möjligt



Stil

1.

1. Välkomstljus under karossen – låt din bil välkomna 

dig med stil. 2. Sportpedaler för en sportigare och 

mer fartfylld känsla. 3. 17-tumsfälgar Expression 

Dark Anthracite. 4. Lastkantsskydd en snygg och 

diskret detalj som skyddar lastutrymmet i din bil. 

5. Hajfensantenn som ger nya Mégane en än mer 

dynamisk design.

Tillbehör

2. 3. 5.4.



Fritid

1.

1. Takbox och takräcke med Quickfix som går snabbt 

och lätt att sätta på plats (modellen kan skilja sig 

från bilden). 2. Textilmattor med skräddarsydd 

passform. 3. Bagagerumsskydd EasyFlex som alltid 

skyddar bagaget, oavsett vilken säteskonfiguration 

du väljer. 4. Cykelhållare och infällbar   dragkrok 

som fälls ut och in i en enda rörelse, utan verktyg 

och som inte syns när den är infälld eller när du 

transporterar cyklar.

Tillbehör

2. 4.3.

”Om du vill ha mer information, 
läs Méganes tillbehörsbroschyr”



Dimensioner

Dimensioner/mått (mm) Nya Mégane
Nya Mégane 
Sport Tourer

A Totallängd 4 359 4 626

B Axelavstånd 2 669 2 712

C Överhäng fram 919 919

D Överhäng bak 771 995

E Spårvidd fram, 17-tumsfälgar 1 591 1 591

F Spårvidd bak, 17-tumsfälgar 1 586 1 586

G Totalbredd utan ytterbackspeglar 1 814 1 814

G1 Totalbredd med ytterbackspeglar 2 058 2 058

H Höjd olastad 1 447 1 449

H Höjd olastad med takbågar - 1 457

H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 2 044 2 038

J
Inlastningshöjd bagageutrymme 
(olastad)

750 601

Dimensioner/mått (mm) Nya Mégane
Nya Mégane 
Sport Tourer

K Markfrigång olastad 145 -

L Knäutrymme 2:a raden 179 216

M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 418 1 492

M1 Kupébredd, armbågsutrymme bak 1 420 1 412

N Kupébredd, axelbredd fram 1 441 1 441

N1 Kupébredd, axelbredd bak 1 390 1 377

P Höjd fram under tak, stol i mellanläge 886 886

Q Höjd bak under tak 866 871

Y
Bagageutrymmets lastöppningsbredd 
i överkant 

904 854

Y1
Bagageutymmets lastöppningsbredd i 
underkant

1 081 1 036

Dimensioner/mått (mm) Nya Mégane
Nya Mégane 
Sport Tourer

Y2 Bredd mellan hjulhusen 1 111 1 109

Z1 Max. lastlängd (med nedfällt baksäte) 1 582 1 754

Z2 Lastrumslängd bakom baksätena 469 950

Volymer (dm3) Nya Mégane
Nya Mégane 
Sport Tourer

Bagageutrymmets totalvolym, total VDA 384 521

Bagageutrymmets totalvolym 434 580

Förvaringsvolym VDA under 
bagagerumsmatta

44 50

Bagageutrymmets totalvolym i liter, rad 2 
nedfälld, upp till tak, totalt

1 247 1 695



Renault service. Lugn.

*Beroende på land.
**Källa: undersökning från SBD 2014.

Renault billån

Du har valt din Renault. Nu är det dags att välja 

finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli 

Renaultägare. Vi hjälper dig att hitta en lösning  

som passar din ekonomi. Kontantinsats på 20%  

av bilens pris är allt du behöver betala för att köra 

hem i din nya bil. Betala kontant eller använd din 

gamla bil som inbyte. Med ett billån kan du låna 

mellan 10 000 kronor och 80% av bilens pris. På en 

ny bil kan du  återbetala lånat belopp i upp till 7 år. 

Inga övriga avgifter

Inga obehagliga överraskningar!  

Inga extrakostnader  så som avi- eller 

uppläggningsavgifter tillkommer.

Ränta

Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta 

kommer din kostnad att vara densamma under hela 

perioden. Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå 

upp och ner då den är kopplad till referensräntan 

Stibor 90 dagar. Du kan när som helst byta från 

rörlig till fast ränta. Ytterligare ett alternativ är rörlig 

ränta med räntetak, då kan räntan bli max 2% högre 

än den aktuella räntan vid bilköpet.

Renault billeasing

Med Renault Billeasing kan du få en bilfinansiering 

anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 

50% av momsen på leasinghyran. Du binder inte 

kapital, utan frigör investeringsresurser för annat 

i företaget. Enkelt att budgetera bilkostnaden. 

Dessutom får du förmånlig försäkring hos  

Renault Försäkring.

Renault försäkring – en 
skräddarsydd försäkring  
för dig som kör Renault

Renault Försäkring försäkrar bara Renault, inga 

andra bilar. Det betyder att de är experter på din bil 

och extra noga med att den alltid hanteras på bästa 

sätt. De vet också att din Renault mår bäst av att 

slippa främmande reservdelar. Därför garanterar de 

att din bil alltid repareras med Renault Originaldelar, 

så att den fortsätter vara lika dynamisk, säker och 

fransk som den dag den lämnade fabriken.

Renault service

Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett 

enkelt sätt att sköta din Renault. Att göra det på 

en auktoriserad Renaultverkstad, med Renaults 

originaldelar, ger dig både trygghet och garantier. 

Du vet att din Renault-tekniker utbildats på exakt 

den bilmodell du äger. Du vet att alla delar som 

monteras i din bil, vid service eller reparation, är 

perfekt anpassade för bästa funktion. Det kan gälla 

slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och 

godkänt redan innan det hamnar på din bil.

Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 

bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan 

avgifter, fri förtidslösen och möjlighet att välja rörlig 

ränta, räntetak eller fast ränta. Renault Försäkring 

som ger dig marknadens bästa försäkringsskydd 

och ett Volvokort med bra drivmedelsrabatt och 

kostnadsuppföljning via Min Sida på volvokort.com

 - Fulltankad bil vid leverans 

 - Service i 3 år med fri lånebil

 - Finansiering med Renault Billån inkl 3 mån 

låneskydd

 - Renault Försäkring 15% rabatt och eget 

självriskkonto



Renaulthandlarnas 7 kundlöften

 - Kundlöfte 1: vi svarar på din internet- eller mailförfrågan inom 24 timmar.

 - Kundlöfte 2: vi erbjuder dig att provköra en bil ur den modellserie du har valt, direkt eller senast inom  

2 arbetsdagar.

 - Kundlöfte 3: vi håller dig fortlöpande uppdaterad om status på din bilbeställning från order till leverans.

 - Kundlöfte 4: vi återlämnar din bil från service på överenskommen tid enligt överenskommet pris.

 - Kundlöfte 5: vi står för kostnaden om någon ej överenskommen åtgärd utförts på din bil.

 - Kundlöfte 6: vi erbjuder alla personbilar ett års fri vägassistans när du utför din Renault original fullservice  

hos oss.

 - Kundlöfte 7: vi ger prisgaranti på service mot uppvisande av offert från en icke auktoriserad verkstad på en  

identisk åtgärd.







Låt varje resa bli en färd in i musikens värld. Tack vare ett 

nära samarbete mellan Bose®* och Renault kan vi erbjuda 

dig en skräddarsydd ljudupplevelse, speciellt framtagen 

för att passa nya Renault Mégane. Högtalaranläggningen 

består av en mitthögtalare fram, åtta kraftfulla högtalare 

fördelade i kupén och en subwoofer i bagageutrymmet. 

Allt för att du ska kunna njuta av varenda ton och varenda 

liten nyans. Förbered dig på en ljud- och musikupplevelse 

utöver det vanliga. 

*Standard på Bose och tillval på GT.

Bose® 
sensationellt ljud 



Väck dina sinnen till liv
Nya Renault MÉGANE





Upplev mer av Renault MÉGANE
på www.renault.se

Vi har gjort allt som står i vår makt för att innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån modeller 

som används före lansering och prototyper. Inom ramen för företagets ständiga strävan att förbättra produkterna förbehåller Renault sig rätten att när som helst ändra 

specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och gestaltas här. Dessa ändringar meddelas till Renaults återförsäljare så snabbt som möjligt. Versionerna kan variera 

mellan olika försäljningsland och det kan hända att all utrustning inte finns tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste 

informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i detta dokument avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel. Med ensamrätt. 

Reproducering, oavsett  form eller medel, av hela eller delar av denna publikation är inte tillåten utan föregående skrift ligt godkännande från Renault.

Renault rekommenderar
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