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Inspirerende lijnen







Een shot adrenaline
Elegante vormen, volbloed karakter, 
compromisloos; dat is de Mégane met zijn gedurfd 
design en een zelfverzekerde stijl. Met zijn unieke, 
markante look daagt de Mégane u uit om achter 
het stuur plaats te nemen en een ongekende 
rijsensatie te beleven. Adrenaline verzekerd. Passie 
laat zich niet opleggen. Die beleef je.



Gevoel voor detail
Aan elk detail is uiterste zorg besteed. Het 
dashboard, de bovenkant van de deurlijsten 
en de console zijn bekleed met hetzelfde 
materiaal; de ventilatieroosters en de knop 
van de versnellingspook zijn geaccentueerd 
met verchroomd inlegwerk; de fraai gevormde 
stoelen zien er uitnodigend uit en het stuurwiel 
is met nappaleder bekleed. De achterbank kan 
worden neergeklapt waardoor een vlakke laadvloer 
ontstaat en met een neergeklapte passagiersstoel* 
kunt u omvangrijke spullen eenvoudig meenemen. 
U stelt hoge eisen, maar wij ook.

* Niet beschikbaar op de GT-Line en R.S.





Wedstrijdmentaliteit 
De nieuwe Renault Mégane R.S. maakt indruk. 
De 60 mm verbrede wielkasten, de voorbumper 
die doet denken aan de neus van een Formule 
1-auto en de grote achterdiffuser maken 
de coureur in u wakker. Stabiel op zijn 18- of 
19-inchwielen schittert hij met LED Pure Vision 
koplampen en het kenmerkende, multifunctionele 
verlichtingssysteem R.S. Vision.
Met de centraal geplaatste uitlaat, 
ventilatieopeningen in de voorschermen, de 
prominente achterspoiler en de exclusieve kleur 
Orange Tonique laat de nieuwe Renault Mégane R.S.  
er geen twijfel over bestaan: hij gaat voor prestaties. 





Hightechbeleving







Een intuïtieve en 
verbonden ervaring
Neem plaats achter het stuur en geniet van 
alle technologieën die aanwezig zijn om u 
een bijzondere rijervaring te bieden. Het  
7” digitale cluster past zich aan aan de rijstijl die 
u gekozen heeft via het Multi-Sense systeem. 
Het 8” ‘portrait’ R-LINK 2 touchscreen laat u 
alle systemen van de auto bedienen als een 
tablet. Een gesprek starten vanaf uw telefoon 
of navigeren naar het dichtstbijzijnde restaurant 
is door de spraakbesturing makkelijker dan ooit.  
Android Auto™* en Apple Carplay™* zorgen voor 
een veilige integratie van de applicaties van uw 
telefoon in het interieur van uw auto.

Bekijk de belangrijkste informatie 
tijdens rijden, zonder uw blik van de weg te halen. 
Het kleurenscherm is elektrisch te verbergen in het 
dashboard.

® Geniet van de meest 
subtiele nuances van uw muziekcollectie. De 10 speakers, 
inclusief geïntegreerde subwoofer en centrale speaker, 
zorgen voor een uitzonderlijke geluidservaring in de 
hele auto.

* Beschikbaarheid is afhankelijk van het land. Android Auto™ is een merk 
van Google Inc. Apple Carplay™ is een merk van Apple Inc.



Profi teer van zijn 
modulaire interieur
De Renault Mégane Estate heeft een 
kofferbakinhoud van maar liefst 449 dm3. 
Dit volume kan verder worden vergroot door de 
one-touch folding achterbank: via een hendel in de 
bagageruimte valt de deelbare achterbank (40/60) 
automatisch plat. Als ook de passagiersstoel is 
neergeklapt, bedraagt de lengte van de laadruimte 
maximaal 2,7 meter, een record*. En daar blijft het 
niet bij, want de kofferbak kan in tweeën worden 
gedeeld, wat een georganiseerde en praktische 
bergruimte creëert. In de hoge positie biedt de 
vlakke laadvloer de mogelijkheid om omvangrijke 
voorwerpen eenvoudig mee te nemen. In de lage 
positie heeft de bagageruimte een inhoud van 
maximaal 1.461 dm3.

* Niet beschikbaar op de GT-Line en R.S. 





Optimale assistentie
Zorgeloos rijden! De nieuwe Renault Mégane 
is uitgerust met diverse rijhulpsystemen die 
voortkomen uit slimme en intuïtieve technologieën. 
Ze gaan overal met u mee, zodat u elke dag 
opnieuw onbezorgd kunt rijden.

1. Blind Spot Warning
Dit systeem detecteert de aanwezigheid van voertuigen 
in uw dode hoek. De bestuurder wordt automatisch 
gewaarschuwd door een lichtsignaal in de linker 
buitenspiegel.

2. Adaptive Cruise Control
Dit systeem past de ingestelde snelheid automatisch 
aan om een voorgeprogrammeerde veilige afstand te 
houden met uw voorligger op basis van informatie van 
de radar voorin. Adaptive Cruise Control is actief tussen 
50 km/u en 150 km/u.

1.

2.



3. Snelheidswaarschuwing en head-up display
Er zijn steeds meer verkeersborden langs de weg. 
Het is niet eenvoudig om deze allemaal op te merken; 
een camera doet dat voor u: als u de maximumsnelheid 
overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing op het 
dashboard en op de head-up kleurendisplay. U hoeft 
dan alleen nog uw rijgedrag aan te passen.

4. Easy Park Assist
Een grote auto, maar toch makkelijk te parkeren met 
de Easy Park Assist. Het systeem meet de beschikbare 
ruimte en bepaalt de insteek. Het systeem neemt 
de besturing over, u hoeft alleen maar te schakelen, 
te remmen en het gaspedaal te bedienen.

4.

3.





Kleurenpalet  De carrosseriekleuren van de Mégane

Ambiances  De ambiances van het interieur van de Mégane

Afmetingen  De maten van de Mégane

Motoren  De benzine- en dieselmotoren van de Mégane

Accessoires  De accessoires die uw stijl ondertekenen



CARLAB Kleurenpalet

Blanc Glacier 369 (V)

Gris Titanium KPN (MV)

Blanc Nacré QNC (SMV) Gris Platine D69 (MV)

Rouge Flamme NNP (SMV) Bleu Cosmos RPR (MV)1

(1): Niet beschikbaar i.c.m. GT-Line en R.S. (2): Niet beschibaar i.c.m. R.S. (3): Uitsluitend beschikbaar i.c.m. GT-Line. (4): Uitsluitend beschikbaar i.c.m. R.S.
V: standaardlak met vernislaag. MV: metaallak met vernislaag. SMV: speciale metaallak met vernislaag. 
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. 



Beige Dune HNP (MV)1Bleu Iron RQH (SMV)3 Bleu Berlin RQE (MV)2

Orange Tonique EQC (SMV)4

Jaune Sirius ENV (SMV)4

Noir Étoilé GNE (MV)



CARLAB Ambiances

Life

Comfortabele basis
De Mégane Life is uitgerust met een softtouch dashboard in de kleur antraciet, handbediende airconditioning, 
elektrisch bedienbare portierruiten vóór en achter, en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. 
De buitenspiegelkappen, portierhandgrepen en achterspoiler zijn in de carrosseriekleur gespoten.

Bekleding stof ’Life’ antraciet Stalen wielen 16” met wieldop ’Florida’



Zen

Autorijden in alle rust
De Mégane Zen heeft alles in zich om uw reis tot een comfortabele en ontspannen gebeurtenis te maken. 
Automatisch geregelde airconditioning, een regen- en lichtsensor en een met leder bekleed stuurwiel 
behoren tot de standaarduitrusting. Daarnaast navigeert u in alle eenvoud naar uw eindbestemming dankzij 
het standaard Renault R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem met 7” touchscreen inclusief een kaart 
van Europa.

Bekleding stof ’Zen’ antraciet Design wielen 16” ’Complea’



CARLAB Ambiances

Limited

Lichtmetalen wielen 16” ’Celsium’

De ideale mix
De Mégane Limited is een ideale mix van een rijke standaarduitrusting en een comfortabel interieur voor een scherpe prijs. Deze versie bevat 
alles om ervoor te zorgen dat u in eerste klas reist. Zo zijn de Renault Handsfree Card, parkeersensoren achter en een elektrische handrem 
standaard aanwezig om het rijden zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het exterieur heeft dankzij privacy glass en 16” lichtmetalen wielen een 
chique uitstraling.



Bose®

Muzikaal avontuur
Geniet van uw favoriete muziek met het Bose® premium audiosysteem. 
Voor de ultieme geluidsbeleving is dit systeem voorzien van 4 speakers, 
4 tweeters, een versterker en een subwoofer. De met TEP/kunstleder  
en stof beklede stoelen en het nappa lederen stuurwiel geven een extra 
luxe gevoel aan het interieur. De elegante look van de Mégane wordt 
verfraaid door de lichtmetalen wielen 17” met diamantlook, de grille in 
chroomkleur en het privacy glass voor de zijruiten en achterruit. (Afbeelding 
toont het optionele 8,7” portrait scherm voor het R-LINK 2 multimedia- en 
navigatiesysteem).

Bekleding kunstleder TEP/Stof ’Bose®’ 
antraciet

Bekleding rundleder antraciet 
(optioneel)

Lichtmetalen wielen 17” ’Celsium Noir 
Diamanté’



GT-Line
CARLAB Ambiances

Sportieve aspiraties
In de Mégane GT-Line staat sportiviteit centraal. De sierstrips op de 
portieren en het dashboard zijn afgewerkt in de kleur Renault Sport blauw.  
De versnellingspookknop en het sportstuurwiel bevatten blauwe siernaden. 
De sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen bieden extra zijdelingse 
steun en onderstrepen het dynamische karakter van deze Mégane.
De LED Pure Vision koplampen bieden een optimaal zicht. Het exterieur 
wordt vervolmaakt door de lichtmetalen wielen 17” ’Decaro’ en de voor- en 
achterbumper type GT-Line.
(Afbeelding toont het optionele 8,7” portrait scherm voor het R-LINK 2 
multimedia- en navigatiesysteem)

Sportstoelen met bekleding stof  
’GT-Line’ antraciet

Bekleding alcantara ’Renault Sport’ 
antraciet (optioneel)

Lichtmetalen wielen 17” ’Decaro’



CARLAB Afmetingen



Blue dCi 115 
Efficiëntie op het hoogste niveau

Deze nieuwe dieselmotor levert dankzij een  
overboost-functie nog meer vermogen dan voorheen, 
waardoor de rijervaring verder is verbeterd. Tegelijkertijd 
bevat deze motor talrijke van technische innovaties zoals 
een watergekoelde intercooler en een nieuw ontwikkelde 
vierwegkatalysator met SCR1 en AdBlue®-systeem om het 
verbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een 
minimum te beperken.

TCe 140 GPF en TCe 160 GPF 
Maximale prestaties en comfort

De nieuwe TCe benzinemotoren met directe injectie van 
de Mégane hebben een grotere cilinderinhoud dan hun 
voorgangers, waardoor de prestaties bij alle toerentallen 
zijn verbeterd. Deze motoren onderscheiden zich met 
een hoog vermogen en veel koppel vanaf een laag 
toerental. Alle TCe-motoren in de Mégane profiteren 
van innovaties zoals dubbele variabele kleptiming en 
Diamond Like Carbon-coating op de cilinderwanden. Het 
geïntegreerde uitlaatspruitstuk en de turbo met elektrische 
drukregeling zorgen voor een nog beter compromis 
tussen hoge prestaties en een beperkt brandstofverbruik. 
De nieuwe TCe-motor is verkrijgbaar in verschillende 
varianten van 100 tot en met 160 pk. De TCe 140 GPF en 
TCe 160 GPF zijn tevens verkrijgbaar met een automatische  
EDC-versnellingsbak.
 
Automatische EDC-versnellingsbak

De automatische EDC-versnellingsbak met dubbele 
koppeling biedt een uitgekiende combinatie van technieken, 
die het comfort van een automatische versnellingsbak 
combineert met het reactievermogen en de zuinigheid 
van een handbediende versnellingsbak. Met zijn zes of 

zeven versnellingen, al naar gelang de gekozen motor, 
biedt hij souplesse, dynamiek en een laag verbruik.  
Wat wilt u nog meer?
 
Gasoline Particle Filter (GPF)

Om de uitstoot van fijnstof te reduceren zijn de nieuwe 
direct ingespoten TCe-motoren uitgerust met een Gasoline 
Particle Filter in de uitlaat van de auto. Het filter houdt 
schadelijke fijnstof vast in de uitlaat en verbrandt 
deze automatisch door middel van een regelmatige 
regeneratiecylus. Het filter is onderhoudsvrij.
 
Blue dCi dieselmotoren

Om vervuilende uitstoot te beperken zijn de Blue 
dCi-motoren uitgerust met een nieuw ontwikkelde 
vierwegkatalysator met SCR1 en AdBlue®-inspuiting. 
AdBlue® is een niet toxisch middel dat verkrijgbaar is bij 
benzinestations. Uw auto geeft een melding als bijvullen 
nodig is. Deze technologieën beperken de uitstoot van 
stikstofoxiden (NOx) aanzienlijk door ze om te zetten naar 
onschadelijke gassen.

Om de motoren van de Renault Mégane nog beter te maken, maakt Renault gebruik van de knowhow die het opdoet in de racesport. Qua rendement, 
verbruik en uitstoot behoren deze motoren tot de beste op de markt en hun gebruiksgemak is uniek. Enkele motoren verder toegelicht:

Vermogen op maat

1: Selectieve katalytische reductie is de injectie van ammoniak-oplossing (AdBlue®) in de katalysator van de auto. De daaruit volgende chemische reactie zet stikstofoxiden (NOx) om in onschadelijke gassen (waterdamp en 
onschadelijke stikstof).

CARLAB Motoren



1.

3.

2.

4.

1. Fietsendrager De fietsendrager is met een enkele 
beweging en zonder gereedschap uit te trekken en de 
trekhaak is onzichtbaar in te klappen.

2. Haaienvin antenne Deze antenne past perfect in de 
lijn van jouw Mégane en geeft deze een elegante touch.

3. Sportpedalen Maken de sportieve uitstraling van 
het interieur helemaal af.

4. Premium vloermatten speciaal gemaakt voor de 
Mégane.

Voor meer informatie erwijzen wij u naar de accessoire 
brochure.

CARLAB Accessoires



Prikkel je passie
Renault MEGANE Hatchback & Estate





Vervolg uw Renault Mégane-ervaring 
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (oktober 2018) 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 specifi caties 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 van 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 schrift elijke toestemming van RENAULT.

Photo credits : J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce - Gedrukt in de EU - Architecte Philippe Starck – 77 11 756 944 – oktober 2018.
BOEINGAVENUE 275 - 1119 PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM

Renault adviseert
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