Nye

Renault MEGANE og
MEGANE Sport Tourer

En adrenalininnsprøytning
Med elegante former, lekre linjer og kompromissløse
valg har den nye Renault Megane fått en selvsikker og
uttrykksfull design. Det spenstige utseendet kompletteres av en unik lyssignatur. Det frister å sette seg bak
rattet og kjenne kjøregleden i nye Renault Megane. En
garantert adrenalinfylt opplevelse.

Sterke følelser
Du vil dra kjensel på nye Renault Megane med én
gang du ser den. Kjørelysene med LED-teknologi gir
den en elegant stil, mens LED-baklysene med 3Deffekt fremhever bilens særpreg både i lys og mørke.
Diamantslipte 18” felger* setter kronen på verket.
Sportslig, markant og klar for nye opplevelser. God tur!

* Ekstrautstyr på BOSE Edition.

Unike kjøreopplevelser

Et dynamisk miljø, perfekt sittestilling, sportspedaler. Overalt i nye Renault Megane er det detaljer å glede seg over. 4CONTROL-teknologien med firehjulsstyring* gjør at bilen lynraskt lyder ditt minste vink. Renault Sport-hjuloppheng* tar seg av resten. Svinger, kurver, hårnålssvinger. Sporvalget er presist og
smidigheten imponerende. Gjør deg klar for mye moro bak rattet!

* Gjelder kun Renault Megane GT.

Avansert teknologi

Ta plass! Her ligger alt til rette for en fantastisk kjøreopplevelse. Det digitale kombiinstrumentet i farger tilpasser seg kjørestilen du har valgt. Midtkonsollen
domineres av en stor, vertikal 8,7” R-LINK 2-berøringsskjerm*, som spiller rollen som annenpilot. Foran deg har du et nedfellbart head-up-fargedisplay*. Og
lett tilgjengelig bak rattet finner du to praktiske hendler** for lynraske girskift. Renault Sport-interiør** setter prikken over i-en. Klar, ferdig, kjør!

* Standardutstyr på Renault Megane BOSE EDITION.
** Gjelder kun Renault Megane GT.

En ny dimensjon
Stikkord for interiøret er kvalitet og harmoni. Kupeen er romslig
med lekre detaljer – og byr selvfølgelig på topp komfort. Den
nye Megane kan også fås med et stort elektrisk soltak som
gjør kupeen ekstra lys og luftig. Og når rytmene fra Bose®lydsystemet* setter stemningen, blir lysten til å legge ut på
veien nærmest uimotståelig.

* Standardutstyr på Renault Megane BOSE EDITION.

Øye for detaljer

Detaljene er nøye gjennomarbeidet. Dashbordet, den øvre delen av dørpanelene og konsollen er alle kledd med samme materiale, og krominnlegg fremhever
luftdysene og girspakkulen. De lekre setene gir et innbydende inntrykk med sine behagelige, avrundede linjer. Dessuten kan baksetet legges ned slik at du får et
plant gulv der du kan kan laste inntil 1695 liter.* Skal du frakte ekstra lange gjenstander kan også passasjersetet foran legges ned.*

* Gjelder kun Sport Tourer. Passasjersetet kan ikke legges ned på Sport Tourer GT.

Nye
Renault Megane,
en mer intens
opplevelse
Sterke opplevelser og uforlignelige følelser – det ønsker vi å gi deg med den nye Renault Megane. Med
4CONTROL-teknologi* og dynamiske motorversjoner
har den nye Renault Megane suverene kjøreegen
skaper. MULTI-SENSE-systemet** gir deg mange valgmuligheter, og førerassistansesystemene gir en ekstra
trygghet når du trenger det. Et lett trykk på multi
mediekonsollen Renault R-LINK 2 er alt som skal til.

* Gjelder kun Renault Megane GT.
** Ikke tilgjengelig på Zen.

4CONTROL:
Uovertruffent veigrep
Nye Renault Megane GT har understell med firehjulsstyring, noe som gir svært gode og presise kjøreegenskaper. Takket være 4CONTROL takler du vanskelige
svinger med den største selvfølgelighet. Veigrepet er optimalt. Når bilen i tillegg er utstyrt med MULTI-SENSE, blir resultatet en svært presis opplevelse. Nye
Renault Megane blir ett med veien, og du blir ett med bilen.

Ved lave hastigheter svinger 4CONTROL-systemet bakhjulene motsatt vei av forhjulene.

* I sportsmodus. Over 60 km/t i de andre MULTI-SENSE-modusene.

Ved hastigheter over 80 km/t* svinger bakhjulene i samme retning som forhjulene.

Skreddersydde krefter
Renault bruker erfaringer og kunnskap fra racing for å gjøre motorene i den nye Renault Megane enda bedre. Ytelse, drivstofforbruk og utslippsnivå er alle blant de beste på markedet, og smidigheten er helt unik.
Energy TCe 205
En sterk opplevelse

ENERGY TCe 130
Absolutt ytelse og komfort

Den kraftigste av motorene, ENERGY TCe 205 med
7-trinns EDC automatgirkasse med dobbeltclutch,
sørger for ren og sportslig akselerasjon. Motoren gir
en sterk kjøreopplevelse og er blant annet utstyrt
med funksjonene Launch Control (betydelig raskere start fra stillestående) og Multi Change Down
(hurtig nedgiring), begge utviklet av Renault Sport.
ENERGY TCe 205 GT: 0,6 l/mil* og 134 g CO2/km*.

Med en ytelse på 130 hk ved 5500 o/min og 205
Nm fra 2000 o/min gir ENERGY TCe 130-motoren
deg samme ytelse som en 2-liters atmosfærisk
motor. Med direkteinnsprøytning og integrert turbolader gir den ekstremt stor fleksibilitet og følsomhet. Fordi den kan gå med høy hastighet uten
å gå tom for energi, får du en uovertruffen komfort
og kjøreglede. Den er svært stillegående og har en
lett gjenkjennelig, behagelig motorlyd.
ENERGY TCe 130: Fra 0,53 l/mil*, fra 119 g CO2/km*.

ENERGY dCi 110
Det høyeste effektivitetsnivået
Renault bærer ECO2-logoen med stolthet, og
ENERGY dCi 110-motoren har garantert lavest
karbonfotavtrykk i hele serien. Takket være tek
niske nyvinninger som Stop & Start og bruk av
stålstempler har den ett av segmentets laveste
CO2-utslipp og drivstofforbruk, fra bare 0,34 l/mil
ved blandet forbruk* og fra 87 g CO2/km*!

EDC-girkasse
EDC-girkassen med dobbeltclutch er like behagelig
å bruke som en automatgirkasse, men har samme
respons og drivstofføkonomi som en manuell girkasse. Den gir både fleksibilitet, dynamikk og redusert drivstofforbruk. Hva mer kan du ønske deg?

* Blandet forbruk. Offisielt forbruk og utslipp i henhold til gjeldende regelverk.

Økt sikkerhet
Føl deg trygg på veien i den nye Renault Megane som er utstyrt med en rekke førerassistentsystemer (avhengig av utstyrsnivå). Ved hjelp av intuitiv og smart
teknologi støtter de deg under hele kjøreturen, slik at du kan føle deg trygg på veien hver gang.

Fartsgrensevarsler og head-up-display*
Det er flere og flere skilt langs veien. Det er ikke så lett å få med seg alle, så hvorfor ikke la
kameraet ta seg av noe av jobben? Hvis du kjører fortere enn gjeldende fartsgrense, vises
en advarsel på dashbordet og head-up-fargedisplayet. Alt du trenger å gjøre, er å tilpasse
kjøringen.

Easy Park Assist**
Lukeparkering – bokstavelig talt i en håndvending! Easy Park Assist-funksjonen hjelper deg å finne
ut hvordan du bør parkere (lukeparkering, parkering på skrå eller på tvers), måler den tilgjengelige
plassen og tar seg av selve parkeringsmanøveren. Alt du trenger å gjøre, er å styre gasspedal,
bremser og gir. Enkelt og greit!

* Head-up display standardutstyr på Renault Megane BOSE Edition.
** Ikke tilgjengelig på Zen.

Blindsonevarsling*
Utvid synsfeltet! Nye Renault Megane er utstyrt med et system som oppdager kjøretøyer i
dødvinkelen. Systemet er aktivt i hastigheter fra 30 til 140 km/t og varsler deg umiddelbart
via en varsellampe.

* Ikke tilgjengelig på Zen.

Adaptiv cruise control*
Gjør det enkelt å tilpasse farten og holde trygg avstand til bilen foran. Adaptiv cruise control er
aktiv mellom 50 og 140 km/t. Systemet bremser ned når avstanden er for kort, og akselererer
igjen når veibanen er klar.

Renault R-LINK 2,
intuitiv kjøring
Ved hjelp av multimediesystemet Renault
R-LINK 2 kan du styre funksjoner som gjør
kjøreturen enda mer spennende.

apper (e-post, R-LINK Tweet og værmeldinger) eller andre apper du laster ned
fra R-LINK Store.

Den vertikale 8,7” XXL-skjermen* med
berøringsfunksjon er ergonomisk og lys
sterk, og like lett å bruke som et nettbrett. Med et enkelt trykk på skjermen
eller ved hjelp av betjeningsknappene
på rattstammen får du tilgang til kontaktlister, musikk, forhåndsinstallerte

Med Renault R-LINK 2 kan du også styre
MULTI-SENSE-systemet*, førerassistent
systemer og opprette opptil seks forskjellige profiler med innstillinger for forskjellige passasjerer. Nok et eksempel på
hvordan Megane gjør kjøreopplevelsen
enda bedre.

* Ikke tilgjengelig på Zen.
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1. Instrumentpanel. Til hver MULTI-SENSE* modus hører en egen displaydesign og ett sett med informasjon. 2. Automatisk tosoners klimaanlegg. Bruk MULTI-SENSE ECO modus for å
kontrollere innetemperatur og drivstofføkonomi. 3. Punktbelysning. Gled flere sanser med lys i grønt, blått, sepia, rødt eller lilla. 4. Førersete med massasjefunksjon**. Funksjonen aktiveres i
Comfort-modus, og massasjestyrken kan reguleres. En mer behagelig kjøreopplevelse skal du lete lenge etter! 5. Renault Sport 4CONTROL-understell***. Firehjulsstyring gir en helt spesiell
opplevelse. Hvor følsom styringen er, avhenger av hvilken MULTI-SENSE-modus som er valgt. 6. Rattmotstand. Smart servostyring. Rattmotstanden tilpasses den valgte kjøremodusen.
7. EDC-girkasse. Raske og s midige girskift gir deg den gode kjøreopplevelsen du ønsker deg. 8. Motorrespons og -lyd. Akselerasjonsresponsen avhenger av modusen som er valgt – det føles som
om du skifter til en annen bil.
* Ikke tilgjengelig på Renault Megane Zen.
** Gjelder kun BOSE Edition.
*** Gjelder kun Megane GT.

Ekstrem valgfrihet
Du bestemmer, nye Megane tilpasser seg: «Eco»*, «Comfort»,
«Neutral»,«Sport» eller «Personal» – MULTI-SENSE-systemet**
konfigurerer bilen slik du til enhver tid foretrekker. Det regulerer
både den tekniske konfigurasjonen (motorrespons, girskift,
variasjoner i rattmotstanden, motorlyd, 4CONTROL-følsomhet)*** og kupémiljøet (førersete med massasjefunksjon, farge
på kupébelysningen, informasjon som vises, farge på instrumentene). Er du i det sporty hjørnet? Føler du deg rolig? Avslappet? Gå fra én kjøreopplevelse til en annen. MULTI-SENSE:
Det er nesten som å ha flere Meganer i garasjen.

* Ikke tilgjengelig på Megane GT.
** Ikke tilgjengelig på Megane Zen.
*** Gjelder kun Megane GT.

Brukervennlig og fleksibel

Nye Renault Mégane Sport Tourer har et stort bagasjerom, nærmere bestemt 580 l. Med Easy Break-systemet kan du gjøre det enormt: Ved hjelp av to
håndtak i bagasjerommet legger du automatisk ned baksetet, som har en oppdeling på 1/3 og 2/3. Legger du så ned det fremre passasjersetet får du en
lastelengde på rekordlange 2,7 m*. Bagasjeplassen kan også deles opp slik at du får enda mer oversikt. Med det flate bagasjeromsgulvet i øverste posisjon
kan du frakte virkelig stor last. Med gulvet i nederste posisjon får du et lastevolum på hele 1695 l.
* Gjelder ikke Megane GT.
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Chromo zone
Nye Renault MEGANE og Renault MEGANE Sport Tourer

369 Hvit Glacier (S)

QNC Hvit «Nacré» (M)

D69 Grå «Platine» (M)

KPN Comet Grå (M)

NNP Flammerød* (M)

RPR Blå «Cosmos» (M)

RQE Blå «Berlin» (M)

CNL Brun «Cappuccino» (M)

HNP Beige «Dune» (M)

GNE Sort «Stjerne» (M)

S: Solid lakk
M: Metalliclakk
* Metalliclakk med spesiell klarlakk.

Nye Renault MEGANE GT og Renault MEGANE GT Sport Tourer

369 Hvit Glacier (S)

QNC Hvit «Nacré» (M)

D69 Grå «Platine» (M)

KPN Comet Grå (M)

NNP Flammerød* (M)

RQH Blå Iron (M)

RQE Blå «Berlin» (M)

GNE Sort «Stjerne» (M)

S: Solid lakk
M: Metalliclakk
Bildene er kun ment som illustrasjoner.
* Metalliclakk med spesiell klarlakk.

Utstyr
ZEN

16” «Silverline»

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSE
SYSTEMER

• ABS og EBA (nødbremseassistanse)
• Elektronisk stabilitetsprogram ESP® med antispinnfunksjon ASR og elektronisk krengningsredusering
• Trafikkskiltgjenkjenning og varsling for fartsgrense
• Filskiftevarsler
• Automatisk nær-/fjernlys
• Bakkestartassistent
• Nakkestøtter på alle sitteplasser, høydejusterbare
sikkerhetsbelter foran
• Frontkollisjonsputer foran (kan kobles fra på
passasjersiden)
• Kollisjonsgardiner foran og bak
• Sidekollisjonsputer foran
• ISOFIX-fester på de ytre sitteplassene bak
• Elektriske, oppvarmede sidespeil
• Varsellampe for sikkerhetsbelte
• Automatisk låsing av dørene under kjøring
• Tåkelys med statisk kurvelys
• Regn-og lyssensor
• Dekktrykkontroll
• Parkeringssensor foran og bak & elektrisk
innfellbare sidespeil

DESIGN

KJØRING

KOMFORT

INTERIØR

•
•
•
•
•
•

16” aluminiumsfelger Silverline
C-Shape frontlys med LED kjørelys
Lyktespylere
Baklys 3D LED Edge Light
Sidelister i krom
Takrails (kun ST)

• Høydejusterbart fører- og passasjersete
• Førersete med manuell korsryggregulering
• Elektriske vindusheiser «one touch» foran og bak,
barnesikring bak
• Setevarme foran (regulerbar)
• Innfellbar nøkkel med fjernstyrt sentrallås
• Automatisk klimaanlegg (ECC), to-sone med kupéfilter

MULTIMEDIA

• R-LINK 2: Multimediesystem og 7” kapasitiv skjerm,
navigasjon med kart over Europa
• Radio DAB+/Bluetooth/USB, AUX-in, rattbetjening
• 8 høyttalere
• 12-volts uttak foran og bak

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Girskiftindikator
Cruise control + hastighetsbegrenser
Dekkreparasjonssett (utgår om reservehjul velges)
Elektrisk progressiv servostyring, kjørecomputer
Eco modus
Høyde- og lengderegulerbart skinnratt

1/3–2/3-delt, nedleggbart baksete
Setetrekk i tekstil
Oppbevaringslommer i ryggen på forsetene
Midtarmelene foran med oppbevaringsrom og
2 koppholdere

BOSE (Zen +)

17” «Celsium»

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSE
SYSTEMER

• Active Emergency braking (AEBS, aktivt i hastigheter
over 30 km/t)
• Avstandsvarsling
• Pack Cruising: Head-Up display og Adapative
Cruise Control

DESIGN
•
•
•
•

Pure Vision Full LED hovedlys
17” aluminiumsfelger «Celsium»
Ekstra tonede ruter på sidene og bak
Krom på oversiden av dørhåndtakene

KOMFORT

• Head-Up display, Adapative Cruise Control (kun ST)
• Ryggekamera og parkeringssensorer foran og bak
• Elektrisk justerbar korsryggstøtte og massasje
funksjon (fører)
• Høydejusterbart passasjersete
• Oppvarmet ratt
• Automatisk avblendbart innvendig bakspeil

• «Handsfree» nøkkelkort
• Elektriske vindusheiser, «one-touch» foran og bak

MULTIMEDIA

• BOSE sound system, 10 høyttalere
• R-LINK multimediesystem: vertikal 8,7” kapasitiv
skjerm, navigasjon med kart over Europa, radio
DAB+/Bluetooth/USB, AUX-in, rattbetjening

KJØRING

• Renault MULTI-SENSE (valg mellom forskjellige
kjøremoduser som påvirker gassrepons, styring,
girkasse, motorlyd, instrumentpanel, interiør
belysning etc.)
• Elektrisk parkeringsbrems

INTERIØR

• Easy Break system for enkel nedfelling av
bakseterygg (kun Sport Tourer)
• Nedfellbar rygg passasjersete, «full flat»
bagasjeromsgulv (høy/lav innstilling)
(kun Sport Tourer)

18” «Grand Tour» (ekstrautstyr)

• Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv
(kun Sport Tourer)
• Setetrekk i sort tekstil og imitert skinn
• Midtarmelene med oppbevaringsrom og
2 koppholdere på baksete
• Tilpasningsbar interiørbelysning (5 ulike farger)
• Sminkespeil med belysning

GT (Zen +)

18” «Magny-Cours»

8,7’’ skjerm og BOSE sound system er ekstrautstyr på GT

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSE
SYSTEMER

• Active Emergency braking (AEBS, aktivt i hastigheter
over 30 km/t)
• Avstandsvarsling

DESIGN
•
•
•
•
•
•

Pure Vision Full LED hovedlys
GT front grill/spoiler uten tåkelys/statisk kurvelys
18” alufelger «Magny Cours»
Ekstra tonede ruter på sidene og bak
Krom på oversiden av dørhåndtakene
Sidespeil i farge grå metallic

KOMFORT
•
•
•
•
•

Ryggekamera og parkeringssensorer foran og bak
Høydejusterbart passasjersete
Automatisk avblendbart innvendig bakspeil
«Handsfree» nøkkelkort
Elektriske vindusheiser, «one-touch» foran og bak

Standard: Sportsseter i tekstil

Ekstrautstyr: Sort Alcantara med blå detaljer

KJØRING

• GT sportschassi med 4 Control firehjulsstyring
• Launch Control og Multi Change Down
• Renault MULTI-SENSE (valg mellom forskjellige
kjøremoduser som påvirker gassrepons, styring,
girkasse, motorlyd, instrumentpanel, interiør
belysning etc.)
• RenaultSport kjøremodus
• Elektrisk parkeringsbrems

INTERIØR

• GT interiør, GT-sportsseter med integrerte
hodestøtter
• GT sportsratt (uten varme) med girhendler på
rattstammen
• Sportspedaler i aluminium
• RenaultSport logo
• Midtarmelene bak med 2 koppholdere
• Passasjersete foran kan ikke felles ned
• Easy Break system for enkel nedfelling av
bakseterygg (kun Sport Tourer)
• Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv
(kun Sport Tourer)

Ekstrautstyr: Sort Alcantara

Dimensjoner

DIMENSJONER (mm)
Megane Megane
		Sport
Måltegning (mm)		
Tourer

Megane Megane
		Sport
Måltegning (mm)		
Tourer

Megane Megane
		Sport
Måltegning (mm)		
Tourer

A
B
C
D
E
F
G
G1
H
H1
J

K
L
M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1
Y2

Z1
Z2

Total lengde
Akselavstand
Overheng foran
Overheng bak
Sporvidde foran
Sporvidde bak
Total bredde
Total bredde inkl. sidespeil
Høyde uten last
Høyde med åpen bakluke (uten last)
Innlastingshøyde uten last

4359
2669
919
771
1591
1586
1814
2058
1447
750

4626
2712
919
995
1591
1586
1814
2058
1449
2038
601

Bakkeklaring
Beinplass, andre seterad
Albuebredde foran
Albuebredde bak
Skulderbredde foran
Skulderbredde bak
Høyde under tak foran
Høyde under tak bak
Øvre/maks. innlastingsbredde i bagasjerom
Nedre innlastingsbredde i bagasjerom
Innvendig bredde mellom hjulbuene

145
179
1418
1420
1441
1390
886
866
904
1081
1111

216
1492
1412
1441
1377
886
871
854
1036
1109

Maks. lastelengde med baksetet lagt ned
Lastelengde bak baksetene

Volum (dm3)
Totalt lasteromsvolum VDA (dm3)
Totalt lasteromsvolum (liter)
Oppbevaringsvolum VDA under
bagasjeromsmatte
Totalt lasteromsvolum i liter, rad 2
nedfelt, opp til tak

1582
469

1754
950

384
434

521
580

44

50

1247

1695

Tekniske data
Drivstoff
Motortype
Slagvolum (cm3)
Boring x slag (mm)
Antall sylindere/ventiler
Maks. effekt (kW EEC/hk) ved turtall på (o/min)
Maks. dreiemoment (Nm EEC/m.kg) ved turtall på (o/min)
Stop & Start og energigjenvinning fra bremsing
Girkassetype
Antall gir

YTELSE

Topphastighet (km/t)
0–100 km/t (s)
Akselerasjon i midtregisteret: 80–120 km/t (s) i 4./5.-gir

DRIVSTOFFORBRUK OG UTSLIPP(1)

Blandet forbruk (l/mil) – NEDC (med 18” alufelger)
CO2 (g/km) blandet forbruk – NEDC (med 18” alufelger)
Drivstofftank (l)
NOx-utslipp (mg/km)

HJELPEFUNKSJON DRIVSTOFFØKONOMI
Eco-modus

ENERGY TCe 130
EDC

GT 205 EDC

Blyfri bensin
Aluminium
4-sylindret rekkemotor
1198
72,2 x 73,1
4/16
97 (130) ved 5500
205 ved 2000
Ja

Blyfri bensin
Aluminium
4-sylindret rekkemotor
1616
79,7 x 81,1
4/16
151 (205) ved 6000
280 ved 2400
Ja
EDC automatgirkasse med
dobbeltclutch
7

Diesel
Støpejern
4-sylindret rekkemotor
1461
76 x 80,5
4/8
81 (110) ved 4000
260 ved 1750
Ja

6

Blyfri bensin
Aluminium
4-sylindret rekkemotor
1198
72,2 x 73,1
4/16
97 (130) ved 5500
205 ved 2000
Ja
EDC automatgirkasse med
dobbeltclutch
7

197
10,6(1)/11,0(2)
9,4(1)/12,0(1)
12,6(1)/17,6(2)

197
10,8(1)/11,7(2)
7,4(1)/na
8,3(2)/na

230
7,2(1)/7,4(2)
4,7(1)/na
4,8(2)/na

188
11,2(1)/11,6(2)

0,53 (0,55)
119 (123)
47
23

0,54 (0,55)
122 (124)
47
15

0,6
134
50
7

0,34(1)/0,35(2)
87(1)/90(2)
47
45

Ja

Ja

-

Ja

Elektrisk servostyring

Elektrisk servostyring

11,2

11,2

Mekanisk rattaksel & elektrisk
assistert tannstang
10,4

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

205/55R16
205/50R17
225/40R18

205/55R16
205/50R17
225/40R18

225/45 R17
225/40 R18

205/55R16

1205(1)/1291(2)
1801(1)/1869(2)
3101(1)/3269(2)
1300(1)/1400(2)
640(1)/680(2)
80

1258(1)/1324(2)
1823(1)/1900(2)
3123(1)/3300(2)
1300(1)/1400(2)
665(1)/696(2)
80

1392(1)/1430(2)
1924(1)/1980(2)
3224(1)/3380(2)
1300(1)/1400(2)
730(1)/750(2)
80

1205(1)/1312(2)
1811(1)/1873(2)
3111(1)/3273(2)
1300(1)/1400(2)
640(1)/700(2)
80

Manuell girkasse

UNDERSTELL – STYRING OG AKSLER
Styring
Svingradius, kant-til-kant (m) offisiell måling

BREMSER

Nødbremsassistent
ESP elektronisk stabilitetskontroll

HJUL OG DEKK
Standard dekkdimensjon

VEKT (KG)

Egenvekt uten fører
Maks. tillatt totalvekt
Maks. tillatt vogntogvekt
Maks. tilhengervekt med brems (innenfor grensen for vogntogvekt)
Maks. tilhengervekt uten brems
Maks. taklast (kg)

dCi 110
(kun på ZEN)

ENERGY TCe 130

Manuell girkasse
6

10,3(1)/10,8(2)

Elektrisk servostyring
11,2

(1) Kombikupé. (2) Sport Tourer.
Drivstofforbruk og CO2 -utslipp er sertifisert ved hjelp av en lovregulert og standardisert metode. Med tanke på at bilene skal kunne sammenlignes, er metoden identisk for alle bilfabrikanter.
Faktisk drivstofforbruk avhenger av bruksforhold, utstyr og kjørestil.

Utstyr
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SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER		
SIKKERHET

Adaptive kollisjonsputer på fører- og passasjersiden foran (kollisjonsputen på passasjersiden kan deaktiveres).
Sidekollisjonsputer med beskyttelse i hofte- og brysthøyde på fører- og passasjersiden foran
Kollisjonsputegardiner som beskytter hodet, foran og bak
Automatisk sentrallås når bilen er i bevegelse
ESP elektronisk stabilitetskontroll og ABS med panikkbremseassistent
Dekkreparasjonssett
LED-blinklys innebygd i sidespeilene
Reservehjul/plassbesparende reservehjul
ISOFIX-fester på de ytre sitteplassene i baksetet
Spesialtilpasset bremsesystem for GT
System for overvåking av dekktrykk
Bagasjenett (kun Sport Tourer)

FØRERASSISTENTSYSTEMER

Parkeringssensor bak
Parkeringssensor foran
Head-up-fargedisplay
Varsel for avstand til bilen foran
Filskiftevarsler
Fartsvarsler med veiskiltgjenkjenning
Ryggekamera
Automatisk aktivering av nær-/fjernlys
Aktivt nødbremssystem (AEBS)
Parkeringspakke: blindsonevarsling, parkeringsassistanse
Sikkerhetspakke: aktiv nødbremsing, varsel for avstand til bilen foran
Cruise control/hastighetsbegrenser
Adaptiv cruise control

KJØRING

Bakkestartassistent
Aktiveringsknapp for R.S. Drive
Renault Sport Technology understell og fjæring
Elektronisk parkeringsbrems
Multi Change Down (avansert nedgiringsfunksjon)
Paddleshift girhendler på rattstammen
Eco-modusprogram
Tåkelys foran
Renault MULTI-SENSE (valg mellom forskjellige kjøremoduser)
4CONTROL firehjulsstyring
Launch Control-system for rask start fra stillestående

KOMFORT OG MULTIMEDIA
KOMFORT

Høydejusterbare hodestøtter foran og bak
1/3–2/3-delt, nedfellbart baksete
«Easy Break» enkel nedfelling av bakseterygg, «full flat» bagasjeromsgulv (høy/lav innstilling) (kun Sport Tourer)
Nedfallbar rygg passasjersete foran (kun Sport Tourer)
Regn- og lyssensorer
Automatisk tosoners klimakontroll med forurensningssensor og resirkulering av luft
Ettrykks elektriske vindusheiser foran og bak
LED-innstigningslys foran og bak
Elektrokromatisk (aut. avblendbart) innvendig bakspeil
Sidespeil med elektrisk antiduggfunksjon
Sidespeil med elektrisk innfelling

-

•
•
•
•
•
•
•

Setevarme foran
Komfortpakke: Handsfree nøkkelkort med velkomst og farvelsekvens
Førersete med manuell korsryggregulering
Elektrisk justerbar korsryggstøtte og massasjefunksjon
Høydejusterbart førersete
Høydejusterbart passasjersete

MULTIMEDIA

Bose®-lydsystem
12 V strømuttak bak
12 V strømuttak foran
Bluetooth, DAB+ radio , USB- og AUX-kontakter
R-LINK 2: Multimediesystem og 7” kapasitiv skjerm, kart over Europa
Renault R-LINK 2: Multimediesystem, loddrett 8,7” skjerm og kart over Europa
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DESIGN
INNVENDIG DESIGN

Forkrommede innstigningslister
Kombiinstrument med 7” TFT-skjerm i farger
Midtkonsoll med oppbevaringsplass og armlene foran
Punktbelysning i dørpanelene foran og bak
Aluminiumspedaler
Setetrekk i skinn*
Alcantara GT-setetrekk i sort med blå detaljer
Alcantara GT-setetrekk i sort med blå kontrastsømmer
Setetrekk i sort tekstil og imitert skinn
Mørk koksgrå setetrekk i tekstil med sølvfargede kontrastsømmer
GT-sportsseter med integrerte hodestøtter
Ratt i nappaskinn*
Ratt i skinn
Ratt og girspakkule i perforert nappaskinn*
Høyde- og dybdejusterbart ratt

UTVENDIG DESIGN

Spesialtilpasset støtfanger foran med brede luftinntak og integrerte luftinntaksdeksler (ingen tåkelys)
Forkrommet eksosrør
Eksosrør integrert i bakdiffusoren
Edge Light LED-kjørelys med 3D-effekt bak, alltid på
Kjørelys med LED-lyslederteknologi og 3D-effekt
Sort grill med bikubemønster og GT-logo
Grill i blank sort og krom
16” «Silverline» aluminiumsfelger
17” «Celsium» aluminiumsfelger
17” «Exception» aluminiumsfelger
18” «Grand Tour» aluminiumsfelger
18” «Magny Cours» aluminiumsfelger
Forkrommede vinduslister
Metalliclakk
Spesiell metalliclakk
Kromdekor på dørhåndtakene
Frontlykter med PURE VISION LED-teknologi
Sidespeil i fargen Grå metallic
GT-/Renault Sport-logoer på sidene og bak
Elektrisk soltak
Sotede sidevinduer og bakrute
Takrails (kun Sport Tourer)

• = Standardutstyr; ¤ = Ekstrautstyr; - = Leveres ikke. * Okseskinn. Setene er heltrukket i pigmentkorrigert narvet lær/kalveskinn på forsiden av seteputene samt på seteryggen, hodestøttene og sidestøttene.

Tilbehør

DESIGN

1. Side bars med integrerte lys er ikke bare estetisk tiltalende, men også praktisk når du går inn og
ut av bilen. 2. Sportspedalene er en original detalj som understreker kupeens sportslige design.
3. 17” Expression felger i mørk antrasitt 4. Den
karakteristiske, men diskré lastekanten utgjør en
fin detalj samtidig som den beskytter bilens lasteområde. 5. Haifinneantennen forsterker Meganes
dynamiske utseende.

1.

2.

3.

4.

5.

Tilbehør

FRITID

1. Quickfix-takboks og -takbøyler er raske og enkle
å installere (modellen på bildet er kun ment som
illustrasjon). 2. Eksklusive spesialtilpassede gulvmatter. 3. EasyFlex bagasjeromsbeskyttelse sørger
for beskyttelse av bagasjerommet uansett setekonfigurasjon. 4. Sykkelstativ og tilhengerfeste.
1.

2.

Se egen brosjyre over tilbehør til Megane hvis du vil vite mer.

3.

4.

Fantastisk lyd fra
BOSE
®

En fantastisk lydopplevelse hver gang. Ingeniører fra
BOSE® og Renault har samarbeidet tett for å skreddersy og spesialkonfigurere et lydsystem for den nye
Renault Megane. Med senterhøyttaler foran, åtte
andre høyttalere med høy ytelse rundt om i kupeen
og en subwoofer i bagasjerommet får du en presis
gjengivelse av hver eneste lille tone, detalj og nyanse
i musikken. Gjør deg klar for en utrolig lyd- og sanseopplevelse.

Nye Renault MEGANE

Vekker lidenskapen i deg

Opplev mer av Renault Megane på
www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine
produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne
så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler
for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren, avvike fra de virkelige
fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt.
Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
FOTO: ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT/RENAULT COMMUNICATION, O. BANET, A. BERNIER, J. LUDES, X. QUEREL – TRYKKET I EU – 3. UTGAVE, 1. OPPLAG, JUNI 2017.
RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00

