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Kombinera elegans och modernitet med Megane. Dess dynamiska 
linjer framhävs av den karakteristiska C-formade ljussignaturen och 
de nya Full LED Pure Vision-strålkastarna förbättrar sikten nattetid.  
Kylargrillen i krom kompletteras av en nydesignad främre stötfångare. 
Med sina kraftfulla skuldror visar Sport Tourer-versionen upp en design 
med hög status.

ikonisk design



invändig kvalitet

1. eldrivet soltak i glas
2. 9,3” Easy Link-multimediaskärm och  

10,2” digital instrumentpanel

Interiören kombinerar elegans med den senaste tekniken. 
Högkvalitativa material och komfort i kombination för en modern 
känsla: läderklädsel(1), elektriskt justerbart förarsäte, krominfattade 
reglage etc. En 9,3” Easy Link-multimediaskärm och en 10,2” 
anpassningsbar digital instrumentpanel med navigeringsspegling 
ansluter dig till en värld av möjligheter. Soltaket i glas gör 
passagerarutrymmet ljusare.
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(1) Alla lädersäten som anges vara i läder i det här dokumentet består dels av äkta läder, dels av 
belagd textil. Kontakta din säljare för att få mer information om vilka material som används.



nya perspektiv

(1) Ladda batteriet på bara tre timmar via ett 16 A-uttag (Wallbox eller offentlig 
laddningsstation).

E-Tech plug-in-hybrid-tekniken kommer direkt från F1® och 
kombinerar två elmotorer med en 1,6 l bensinmotor. Detta nya 
koncept kombinerar hybridens mångsidighet med elmotorns 
körglädje, tack vare den nya och innovativa kopplingsfria växellådan 
med flera lägen. I eldrivet läge sparar du upp till 50 km körsträcka 
samt minskar bränsleförbrukningen och CO2- utsläppen med upp 
till 70 % jämfört med motsvarande bil med förbränningsmotor. Med 
tyst och snabb start, regenerativ bromsning och retardation samt 
oöverträffad körflexibilitet kommer du att upptäcka nya möjligheter 
bakom ratten. Renault Megane E-Tech plug-in-hybrid är enkel att 
köra och kan anslutas till en laddningsstation eller ett uttag hemma(1) 
med den lättillgängliga laddkabeln, som förvaras på en särskild plats 
i bagageutrymmet.



avancerad teknik1
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1. fjärrstyrd laddning via appen My Renault
2. digital instrumentpanel med navigering och 

E-Tech-gränssnitt
3. multi-sense-teknik på 9,3” mittskärm: 100 % 

eldrivet läge ”Pure”
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Multi-sense-tekniken låter dig välja mellan olika körlägen: 100 % 
eldrivet läge ”Pure” eller lägena My Sense och Sport, som kombinerar 
användning av elmotor och förbränningsmotor, där läget Sport 
ger den där lilla extra körglädjen. Med E-Nav-funktionen, som 
kan aktiveras i läget My Sense, kan du använda elmotorn där 
den är bäst lämpad under din färd genom att programmera 
in navigeringssystemet. På så sätt kan du spara upp till 10 % 
bränsleförbrukning och optimerar batteriurladdningen. Du kan  
även styra laddningen av din bil och använda flera olika  
uppkopplade tjänster med appen My Renault.



uppkopplad till din  
vardag

Renaults multi-sense-system ger dig en personlig körupplevelse. 
Välj mellan åtta ljuslägen och fyra humörlägen. Med Easy Link – 
kompatibel med Android Auto™ eller Apple CarPlay™ – och dess 
uppkopplade navigeringssystem som speglas på den 10,2” digitala 
instrumentpanelen skickas ditt resmål till bilen från din telefon, så  
att systemet kan föreslå de bästa färdalternativen från dörr till dörr. 
My Renault föreslår även den bästa rutten för de sista metrarna  
till fots och hjälper dig att hitta din parkerade bil.

Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.

1

2

3

1. spegling av smartphone via Android Auto™ 
eller Apple CarPlay™

2. Navigeringssystem med 3D-gränssnitt, med 
Googles adressökning

3. gränssnitt med flera skärmar: körassistans, 
multi-sense och anpassningsbara widgetar



modularitet  
och komfort

Hela 563 liters bagageutrymmesvolym för versionen med 
förbränningsmotor och 447 liter för hybridversionen. Tack  
vare Easy Break-systemet, som gör att du kan fälla ner baksätena 
med ett grepp, det platta bagageutrymmesgolvet och det nedfällbara 
framsätet får du extra lastutrymme som låter dig transportera även 
stora och skrymmande föremål upp till 2,7 m långa!1 2

1. upp till 563 liter bagageutrymmesvolym
2. fällbart baksäte



12 avancerade 
förarassistanssystem

aktivt panikbromsningssystem med fordonsavkänning
Detta system känner av fordon framför och bredvid bilen och 
stannar bilen om det uppstår en farlig situation. Det har aldrig 
varit så säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.

filbytesvarnare
Detta system använder en kamera på vindrutan, bakom 
backspegeln, för att uppmärksamma föraren om en heldragen 
eller streckad linje korsas oavsiktligt.

aktivt panikbromsningssystem med fotgängaravkänning
Detta system känner av fotgängare framför och bredvid bilen 
och stannar bilen om det uppstår en farlig situation. Det har 
aldrig varit så säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.

handsfree-parkering
Detta system underlättar parkeringen. Din bil både hittar en 
parkeringsplats och styr in på den. Allt du behöver göra är att 
trycka på gas och broms.

varning för säkerhetsavstånd
En sensor framtill på bilen beräknar ett säkert avstånd till bilen 
framför. Om det finns risk för en krock aktiverar systemet en 
ljudvarning och en visuell varning.

trötthetsvarnare
Funktionen analyserar ditt beteende genom rattens rörelser 
och varnar om den upptäcker tecken på trötthet. Datorn 
rekommenderar dig då att ta en paus genom ett meddelande 
på förarens digitala skärm.

motorvägs- och köassistans
Anpassar bilens beteende efter den omgivande trafiken. 
Systemet är aktivt mellan 0 km/h och 170 km/h och reglerar 
hastigheten så att du håller ett säkert avstånd till fordonet 
framför, och hjälper dig att hålla dig i ditt körfält. När trafiken 
går långsammare stannar bilen automatiskt och startar 
sedan igen, för lugn och trygg körning.

backvarnare – “Rear cross trafic alert” 
Lämna parkeringsplatsen på ett säkrare sätt. Sensorerna på 
bilen signalerar om det dyker upp ett fordon som du kanske 
inte har sett.

dödavinkelvarnare
Det här systemet är aktivt i hastigheter över 15 km/h och 
använder en ljussignal för att göra dig uppmärksam på  
fordon utanför ditt synfält.

filhållningsassistans
Systemet är aktivt mellan 70 km/h och 160 km/h och korrigerar 
ratten för att återföra bilen till körfältet om du kör över en 
heldragen eller streckad linje utan att använda blinkers.

adaptiv farthållare 
Detta system hjälper dig att hålla ett lagom avstånd till 
framförvarande fordon. Det aktiverar bromsarna när du 
kommer för nära och gasar när vägen är fri igen.

igenkänning av vägskyltar/fortkörningsvarnare
Systemet påminner dig om hastighetsbegränsningen med en 
indikering på instrumentpanelen och varnar om du kör för fort 
tack vare en kamera högst upp på vindrutan.

Renault Megane erbjuder ett urval av nedanstående innovativa 
assistanssystem. De är oerhört säkra och garanterar dig en  
trygg resa.



färger och lack

SL: solid klarlack. ML: metalliclack. 
* specifika Renault Sport-färger. Fotona visar endast exempel och är inte juridiskt bindande.

Vit "Nacré" (ML)Vit "Glacier" (SL)

Röd "Flamme" (ML)

Svart "Étoilé" (ML)

Grå "Highland" (ML)

Orange "Tonic"* (ML)

Blå "Iron" (ML)

Grå "Titanium" (ML)

Gul "Sirius"* (ML)

carbon-textilklädsel(1) titansvart klädsel i 
perforerat läder*(2)

blandning konstläder/
textilklädsel med 
carbonstruktur(2)

mörkgrå textilklädsel 
med dubbla röda  
R.S. line-sömmar(3)

mörkgrå 
alcantaraklädsel med 
röda R.S. line-sömmar(3)

klädsel

16” stålhjul "Elliptik"(1)

17” aluminiumfälgar 
"Monthlery"(3)

18” aluminiumfälgar 
diamond cut "Magny 
Cours"(3) 

16” aluminiumfälgar 
diamond cut "Impulse"(1)

17” lättmetallfälg 
"Allium"(2)

18” aluminiumfälgar 
diamond cut "Hightek"(2)

fälgar

*alla lädersäten i detta dokument är tillverkade av äkta läder i kombination med belagd textil. 
Kontakta din säljare för att få mer information om vilka material som används. (1) finns till  
Equilibre-versionen. (2) finns till Techno-versionen. (3) finns till R.S. line-versionen.



2. Infällbar dragkrok med lutningsbar 
cykelhållare*. Ta med dig cykeln 
på en weekendresa eller dra 
en släpvagn med den infällbar 
dragkroken. När du inte använder 
dragkroken påverkas inte din nya 
Meganes design, eftersom du 
kan dölja den under den bakre 
stötfångaren.

1. Takrails och takbox. Få extra 
utrymme genom att utrusta din  
nya Megane med quickfix-takrails. 
De kan lätt monteras för att sätta 
fast skidhållare, cykelhållare eller 
en av våra takboxar.

1 2 3

4 5

tillbehör 3. Trådlös laddare. Håll dig 
uppkopplad även på långa  
resor med den integrerade  
trådlösa telefonladdaren.

4. Justerbar easyflex-matta. Detta 
glidsäkra och vattentäta system 
skyddar bilens bagageutrymme 
och underlättar transport av 
skrymmande eller smutsig last. 
Mattan är enkel att dra ut och ihop 
och följer baksätenas position.

5. Hylla i baksätet för 
multifunktionssystem**.  
Använd denna löstagbara, 
nedfällbara hylla till att lägga  
en bok eller matsäcken på, eller 
sätt en flaska i mugghållaren.

* passar ej E-TECH
** multifunktionsstöd säljs separat. För mer information,  
se tillbehörsbroschyren för Megane.
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Sedan Sport Tourer

mått och volym

Vi finns alltid här för dig, för att göra livet enklare 
och spara tid som läggs på underhåll av din Renault: 
offerter och bokningar online, paket med fasta 
priser, underhållsavtal, försäkring och assistans, 
personligt anpassat My Renault-program och 
mycket mer. Dra nytta av våra enkla och snabba 
lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.

dina första steg
All information du behöver finns:
– på våra webbplatser, produkt-/service-/

finansieringserbjudanden, bokning av 
provkörningar etc.

– i vårt återförsäljarnätverk träffar du kunniga 
säljare och servicetekniker.

Renault skötsel och service, hundraprocentig 
trygghet
Förbered dig på det oväntade med Renaults 
utökade garantier och assistans- och 
försäkringspaket som finns för att du ska känna dig 
lugn och trygg.

My Renault – en partner i vardagen
Njut av fördelarna med ett personligt 
anpassat webbkonto, framförallt för råd, 
erbjudanden, exklusiva fördelar, påminnelser om 
underhållsprogram, dina kommande bokade tider 
etc.

Renault skötsel och service, problemfritt underhåll
Våra Renault skötsel- och serviceavtal och fasta 
paketpriser ger dig samma fördelar som ett 
skräddarsytt all-inclusive-paket.

tillbehör, din egen Renault
Vårt utbud av tillbehör innehåller allt du behöver för 
att göra din bil ännu mer attraktiv, praktisk, bekväm 
och anpassad efter just dina behov.

Renault skötsel och service

*1021 för E-Tech-versionen

Bagageutrymmesvolym – VDA-standard (liter) bensin Diesel E-Tech
Bagageutrymmesvolym 473 394 308

Maximal bagageutrymmesvolym  
(baksäte nedfällt)

1 367 1 288 1 202

Bagageutrymmesvolym – VDA-standard (liter) bensin Diesel E-Tech
Bagageutrymmesvolym 563 504 447

Maximal bagageutrymmesvolym  
(baksäte nedfällt)

1 543 1 484 1 408



över 25 år av hög 
kvalitet

Den första massproducerade Meganen landade hos återförsäljarna under 
sommaren 1995. Chassit och motorn baserades på det tekniska ramverket  
som togs fram i samband med Renault 19 några år tidigare. Dessa tekniker  
hade använts, testats och förbättrats löpande av ingenjörerna, som ställde  
nya krav gällande upplevd kvalitet. 

Men det var främst karossvalen som var innovativa för den nya modellen. 
Förutom den traditionella 5-dörrars kompakta sedanversionen lanserades 
Megane i fem versioner: Megane Classic med ett stort bagageutrymme, 
Megane Estate för familjeresorna, Megane Coupé för en sportig känsla,  
Megane Cabriolet som ersatte Renault 19 Cabriolet samt Megane Scenic,  
den första kompakta MPV:n som kunde rymma fem personer med väskor och 
bagage i ett rymligt, modernt och modulärt passagerarutrymme.

Ikonen Megane

→ fyra generationer  
sedan 1995

”Den mycket kompakta profilen, den näbbformade kylargrillen, utformningen 
av bakdörrarna som ger en perfekt kurvning – Megane är utan tvekan den 
mest eleganta och framgångsrika versionen i sin generation rent estetiskt 
sett”, konstaterade tidningen Auto Motos biltestare 1995 när de beskrev 
5-dörrarsversionen designad av Patrick Le Quément.

Den första Meganen tillverkades från 1995 till 2002. 2002 lanserades en andra 
version som avvek från den första versionens design. Den tredje generationen 
visades första gången på 2008 års Paris Motor Show. När det gäller den fjärde 
versionen räcker det att bläddra i denna broschyr för att förstå att Megane 
aldrig har varit trendigare, med nya former och utrustning för en sedan  
i toppklass.



upptäck Renault Megane 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 finns avbildade här. Renault-återförsäljarna 
får meddelande om de här ändringarna så snart det är möjligt. Versionerna kan variera mellan olika försäljningsland och det kan hända att all utrustning inte finns tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). 
Kontakta din återförsäljare för att ta del av den allra 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. Det är förbjudet att kopiera eller på annat vis återge hela eller delar av innehållet i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Renault.

renault.se
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