Renault MEGANE
BERLINE & GRANDTOUR

Gespierde lijnen

Sterke emoties
Elegante vormen, gespierde lijnen, compromisloze
keuzes... Renault MEGANE is vanaf de eerste
aanblik herkenbaar. Zijn dagrijlichten met
led-technologie geven hem een scherpe blik en
ook achteraan zetten zijn led-achterlichten met
3D-effect zijn unieke persoonlijkheid in de verf.
Zijn gefacetteerde 18”-velgen ogen bijzonder
stijlvol. Rijden wordt helemaal anders. Een en
al emotie.

Oog voor details
In het interieur staan kwaliteit en harmonie
centraal. Aan elk detail is bijzondere aandacht
besteed: het dashboard, de bovenste sierlijsten op
de deuren en de middenconsole zijn afgewerkt met
hetzelfde materiaal. Verchroomde inzetstukken
accentueren de verluchtingsmonden en de
versnellingspookknop. Het stuurwiel is bekleed
met volnerf-nappaleder en de zetels tonen zich
even omhullend als behaaglijk. Uw eisen zullen
nooit te hoog zijn.

MEGANE R.S.
Een design dat niet
misstaat op een circuit
Renault MEGANE R.S. maakt indruk. Zijn 60 mm
bredere vleugels en zijn specifieke bumpers met
F1-spoilerlip vooraan en grote diffuser achteraan
maken de piloot in u wakker. Hij staat op ruim
bemeten 18” of 19” lichtmetalen velgen en heeft
led-lichten in zijn voorzijde, die nog worden aangevuld
bijkomende R.S. Vision-koplampen.
Met zijn centrale uitlaat, zijdelingse luchtuitlaten,
brede achterspoiler en exclusieve kleur ‘Orange Tonic’,
bevestigt Renault Mégane R.S. zijn prestatiegerichte
design.
(Zie de Mégane R.S. brochure voor meer informatie)

Ruimte voor nuttige technologieën

Een intuïtieve en
geconnecteerde ervaring
Neem plaats. Alles is voorzien om u een buitengewone
ervaring te bieden. Het 7” grote, digitale tftinstrumentenbord weerspiegelt de rijstijl die u hebt
ingeschakeld met het MULTI-SENSE-systeem. Het grote
verticale aanraakscherm R-LINK 2 nodigt u uit om diverse
functies te bedienen die uw ritten comfortabeler maken.
Natuurlijk kunt ook de spraakbediening gebruiken om in
alle sereniteit een contactpersoon te bellen, een adres in
te voeren of een app weer te geven.
Ё,(+м<7+0:73(@ Geef de voornaamste rijparameters weer.
Het head-up display in kleur is inklapbaar voor nog meer
veiligheid
Ё6:,®ϻ<0;A65+,93012,23(52Geniet van elke nuance in uw
muziek dankzij het Bose ® Sound System bestaande uit
een subwoofer en tien luidsprekers verdeeld over het hele
interieur.

Een aangepaste
moduleerbaarheid
Renault MÉGANE Grandtour heeft kofferruimte
te over: 580 liter om precies te zijn. En dat volume
kan nog worden uitgebreid met het ‘Easy Break’systeem: twee hendels in de koffer maken het
mogelijk om de achterbank automatisch neer
te klappen in twee delen: 1/3-2/3. Vervolgens
klapt u de passagierszetel vooraan neer om
een onovertroffen laadlengte tot 2,7 meter
vrij te maken. En zijn moduleerbaarheid houdt
daar niet op: de koffer laat zich in twee delen
opsplitsen voor een praktische en georganiseerde
opbergruimte. Met de scheiding in de hoge stand
kunt u gemakkelijk omvangrijke spullen vervoeren.
In de lage stand breidt ze het laadvolume uit tot
maximaal 1.695 liter.

1.

Verhoogde veiligheid
Rijd met een gerust gemoed! Renault
MÉGANE beschikt over een brede waaier aan
rijhulpsystemen. Met zijn talloze intuïtieve en
intelligente technologieën ondersteunt hij al uw
ritten om uw gemoedsrust te verzekeren
1. Dodehoekwaarschuwing
Verbreed uw zicht! Renault MÉGANE is uitgerust met
een systeem dat voertuigen detecteert in de zone die
uw buitenspiegels niet dekken. Dit systeem is actief
tussen 30 en 140 km/u en waarschuwt u onmiddellijk
met een lichtsignaal.
2. Adaptieve snelheidsregelaar
Houd gemakkelijk een adequate afstand ten opzichte
van uw voorligger aan. Voor uw veiligheid past de
adaptieve snelheidsregelaar uw snelheid aan tussen
50 en 150 km/u. Het systeem grijpt in op de remmen
wanneer de afstand te klein wordt en op het gaspedaal
wanneer de weg opnieuw vrij is.

2.

3.

3. Waarschuwing voor te snel rijden en head-up display
Het aantal verkeersborden neemt voortdurend. toe. Het
is soms niet eenvoudig om ze allemaal te zien. Daarom
doet de camera dat voor u. Wanneer u de toegelaten
snelheid overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing
op het dashboard en het head-up display in kleur.
4. Easy Park Assist
Parkeren wordt kinderspel! Easy Park Assist helpt u om
een geschikte parkeerplaats te vinden (parallel met,
haaks op of schuin op de weg), meet de beschikbare
ruimte en voert het manoeuvre uit. U hoeft enkel nog
gas te geven, te remmen en te schakelen.

4.
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CARLAB Chromo zone
Ijswit (369)*

Wit Nacre (QNC)**

Platiniumgrijs (D69)

Titaniumgrijs (KPN)

Vlamrood (NNP)**

Kosmosblauw (RPR)

* : Niet-metaalkleur. ** Speciale metaalkleur. (1) Enkel op MEGANE GT-Line.

Ironblauw (RQH)**(1)

Berlijnblauw (RQE)

Duinbeige (HNP)

Sterzwart (GNE)

Cappuccinobruin (CNL)

CARLAB Creatief atelier
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CARLAB Creatief atelier

Intens / GT-Line

Standaarduitrusting = Limited#2 +
• Rijstrookwaarschuwing
• Uitlaateindpijp in chroom
• Automatische omschakeling dim/grootlichten
• Alu 16”-velgen «Silverline»
• Verlichte make up-spiegels
• Easy Break-functie (enkel op Mégane Grandtour)
• Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
• Renault Multi-Sense
• Buitenspiegels in koetswerkkleur
• Zonder donkergetinte ruiten achteraan
• Stoffen zetelbekleding «Zen»
• In de hoogte regelbare passagierszetel met
neerklapbare rugleuning (enkel op Megane
Grandtour)
• Kofferindelingsysteem (enkel op Megane Gradtour)

Standaarduitrusting = intens +
• Sport voor- en achterbumpers in koetswerkkleur
zonder mistkoplampen
• Luchtdiffuser met geïntegreerde uitlaateindpijp in
chroom
• Elektrische parkeerrem
• Alu 17”-velgen «Decaro»
• LED-koplampen «Pure Vision» met automatische
ontsteking
• Elektrische en verwarmde buitenspiegels in
«glanzend antracietgrijs», elektrisch inklapbaar
• Donkergetinte ruiten achteraan

Bose Edition

Standaarduitrusting = intens +
• Centrale armsteun achteraan met bekerhouders
• Parkeerhulp vooraan
• In de hoogte regelbare comforthoofdsteunen vooraan
• Bose® Sound System : 7 LS + 1 subwoofer + digitale
versterker
• Achteruitrijcamera
• Interieursfeerverlichting
• Elektrische parkeerrem
• Alu 17”-velgen «Celsium» met diamant-look - Black

• Renault R-LINK 2 : multimediasysteem met
aanraakscherm 8,7” in kleur, bediening aan het
stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE,
Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium,
Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple
CarPlay, 8 LS en internetdiensten «TomTom Traffic +
Connectivity» gedurende 3 jaar
• Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
• Zetelbekleding stof/imitatieleder «Bose»

• Deurdrempels in aluminium met
monogram Bose®
• In de hoogte regelbare passagierszetel vooraan
(enkel op Berline)
• Donkergetinte ruiten achteraan
• Nappa lederen stuurwiel

CARLAB Creatief atelier

Lederen zetelbekleding ”Bose” (optie)

Stoffen zetelbekleding ”Life”

Stoffen zetelbekleding ”Intens”

Stoffen zetelbekleding ”GT-Line”

Stoffen zetelbekleding ”GT” (optie)

Zetelbekleding stof/imitatieleder
”Bose”

CARLAB Sierwieldoppen en velgen

Sierwieldoppen
16” Florida

Alu 16”-velgen
Celsium

Alu 16”-velgen
Silverline

Alu 17”-velgen
Decaro

Alu 17”-velgen
Exception (optie)

Alu 18”-velgen
Grand Tour (optie)

CARLAB Afmetingen

Alu 17”-velgen
Celsium

CARLAB Vrijloop
TCe 115 GPF

TCe 140 GPF

TCe 140 EDC GPF

TCe 160 GPF

TCe 160 EDC GPF

Blue dCi 95

Blue dCi 115

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

8
5

8
5

E6.2
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
85 (116) - 4500
220 - 1500
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

E6.2
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
103 (140) - 5000
240 - 1600
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

E6.2
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
103 (140) - 5000
240 - 1600
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

E6.2
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
117 (159) - 5500
260 - 1750
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

E6.2
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
117 (159) - 5500
270 - 1800
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

E6.2
1461
76 x 80,5
4/8
70 (95) - 3750
240 - 1750
turbo / direct / common rail
riem
diesel
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

E6.2
1461
76 x 80,5
4/8
85 (116) - 3750
260 - 2000
turbo / direct / common rail
riem
diesel
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

manueel
6

manueel
6

EDC
7

manueel
6

EDC
7

manueel
6

manueel
6

11,2 / 11,4

11,2 / 11,4

11,2 / 11,4

11,2 / 11,4

11,2 / 11,4

11,2 / 11,4

Life / Limited#2 /
Intens :
6,50 J 16 - 41
205/55 R16 91H
Intens (O) :
7,00 J 17 - 43
205/50 R17 93V

Limited#2 / Intens :

Intens :

option / optie 15"

6,50 J 16 - 41
205/55 R16 91H
Intens (O) / Bose Edition / GT-Line :
7,00 J 17 - 43
205/50 R17 93V
Bose Edition (O) / GT-Line (O) :
7,50 J 18 - 46
225/40 R18 88V
option / optie 15"

6,50 J 16 - 41
205/55 R16 91H
Intens (O) / Bose Edition :
7,00 J 17 - 43
205/50 R17 93V
Bose Edition (O) :
7,50 J 18 - 46
225/40 R18 88V
option / optie 15"

GT-Line :
7,00 J 17 - 43
205/50 R17 93V
GT-Line (O) :
7,50 J 18 - 46
225/40 R18 88V
option / optie 15"

GT-Line :
7,00 J 17 - 43
205/50 R17 93V
GT-Line (O) :
7,50 J 18 - 46
225/40 R18 88V
option / optie 15"

serie
serie
280 x 24 - Ø 54
260 x 8 - Ø 34

serie
serie
280 x 24 - Ø 54
260 x 8 - Ø 34

serie
serie
280 x 24 - Ø 54
260 x 8 - Ø 34

serie
serie
296 x 26 - Ø 57
260 x 8 - Ø 34

50
-

50
-

50
-

190 / 192
10"70 / 11"10
32"30 / 32"80

205
9"50 / 9"80
30"40 / 30"80

205
9"90
31"80

HOMOLOGATIE
Fiscaal vermogen (pk)
Aantal plaatsen

MOTOR
Milieunorm
Cilinderinhoud (cm3)
Boring x slag (mm)
Aantal cilinders / Aantal kleppen
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min
Max. koppel Nm bij tr/min
Type injectie
Type distributie
Brandstof
Stop & Start
Roetfilter
Interval olieverversing

VERSNELLINGSBAK
Type
Aantal versnellingen vooruit

STUURINRICHTING (Berline / Grandtour)
Bekrachtiging
Draaicirkel (m) tussen stoepranden
(Berline/Grandtour)

Variabele, elektrische stuurbekrachtiging
11,2 / 11,4

WIELEN - BANDEN

-

Corporate Edition :

Limited#2 / Intens :

6,50 J 16 - 41 tôle/staal
205/55 R16 91H

option / optie 15"

6,50 J 16 - 41 tôle/staal
205/55 R16 91H
Intens (O) / Bose Edition :
7,00 J 17 - 43 alu
205/50 R17 93V
Bose Edition (O) :
7,50 J 18 - 46 alu
225/40 R18 88V
option / optie 15"

serie
serie
296 x 26 - Ø 57
260 x 8 - Ø 34

serie
serie
280 x 24 - Ø 54
260 x 8 - Ø 34

serie
serie
280 x 24 - Ø 54
260 x 8 - Ø 34

50
-

50
-

45
16

45
16

205
9"00 / 9"30
29"10 / 29"50

205
8"80
29"70 / 30"10

185 / 188
12"10 / 12"40
33"90 / 35"50

190 / 193
11"10 / 11"40
32"70 / 33"20

16"-velgen
101 / 103
C
4,3 / 4,5
3,6
3,9

16"-velgen 17"-velgen 18"-velgen
101 / 104 104 / 107 107 / 110
C
C
C
4,5 / 4,7
4,6 / 4,8
4,7 / 4,9
3,4 / 3,5
3,5 / 3,6
3,7 / 3,8
3,8 / 3,9
3,9 / 4,1
4,1 / 4,2

1428 / 1494
1814 / 1881
3464 / 3581
1650 / 1700
650 / 680

1428 / 1494
1814 / 1881
3464 / 3581
1650 / 1700
650 / 680

-

-

-

REMMEN
Vertrekhulp voor hellingen HSA
Elektronische trajectcontrole ESC
Voorwielen : geventileerde schijven (mm)
Achterwielen : volle schijven (mm)

INHOUD
Brandstoftank (l)
AdBlue-tank (l)

PRESTATIES (Berline / Grandtour)
Topsnelheid (km/u)
0-100 km/u (s)
1000 m vanuit stilstand (s)

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC cyclus (Berline / Grandtour)
CO2-uitstoot (g/km)
Categorie CO2/Verbruik
Stadscyclus (l/100 km)
Wegcyclus (l/100 km)
Volledige cyclus (l/100 km)

16"-velgen 17"-velgen 16"-velgen 17"-velgen 18"-velgen 16"-velgen 17"-velgen 18"-velgen 17"-velgen 18"-velgen 17"-velgen 18"-velgen
124
127
125
128
132 / 131
122
126
128
131
123
128
C
D
D
D
D
C/D
D
D
D
C/D
D
7,0
7,1
7,0
7,1
7,3
7,2
7,2
7,0
7,1
7,2
7,2
4,5
4,7
4,6
4,7
4,9
4,8
5,0 / 4,9
5,4
5,6
5,5
5,6
5,8
5,4
5,6
5,6
5,8
5,4
5,7

GEWICHTEN (kg) (Berline / Grandtour)
Rijklaar leeggewicht
Hoogst toegelaten gewicht
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
Aanhanger met remmen
Aanhanger zonder remmen

1428 / 1494
1814 / 1881
3464 / 3581
1650 / 1700
650 / 680

1428 / 1494
1814 / 1881
3464 / 3581
1650 / 1700
650 / 680

1428 / 1494
1814 / 1881
3464 / 3581
1650 / 1700
650 / 680

1428 / 1494
1814 / 1881
3464 / 3581
1650 / 1700
650 / 680

1428 / 1494
1814 / 1881
3464 / 3581
1650 / 1700
650 / 680

Kracht op maat
Renault gebruikt zijn knowhow uit de competitie om de motoren van MÉGANE nog te verbeteren. Hun rendement, verbruik en emissies behoren
tot de beste op de markt en hun gebruikscomfort is simpelweg ongeëvenaard.

TCe 140 GPF
Absoluut prestatie- en comfortniveau

Benzinemotoren met
roetfilter (GPF)

Nieuwe generatie benzinemotoren met een grotere

Om de uitstoot van fijnstof terug te dringen, beschikken

cilinderinhoud om hun prestaties te verbeteren. Deze

de nieuwe benzinemotoren met directe injectie voortaan

motor kan vanaf de laagste toerentallen schermen met

over een roetfilter in de uitlaatlijn. Deze filter vangt de

een maximaal vermogen en koppel. Ook introduceert

roetdeeltjes in de uitlaatgassen op en verbrandt ze via een

hij nieuwe technologieën zoals een dubbele variabele

automatisch en erg regelmatige regeneratie. De roetfilter

kleppentiming en ‘Bore Spray Coating’. Het semi-

vergt geen onderhoud.

geïntegreerde uitlaatspruitstuk en de turbo met
elektrische klep garanderen een beter compromis tussen
prestaties en brandstofverbruik. De motor is leverbaar
met 115 pk en handgeschakelde bak en 140 of 160 pk

Blue dCi 115
Efficiëntie op topniveau
Deze dieselmotor van de nieuwste generatie levert nog
meer vermogen en koppel dankzij de ‘overboost’-functie
en draagt zo bij tot het rijplezier. Tegelijk onderscheidt
deze motor zich door tal van nieuwe technologieën om
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen.
De Blue dCi 115-motor is leverbaar met een
handgeschakelde versnellingsbak en een transmissie
met dubbele koppeling.

met handgeschakelde bak of transmissie met dubbele
koppeling.

EDC-transmissie

Blue dCi-dieselmotoren
Om hun vervuilende uitstoot te reduceren, worden
de nieuwe Blue dCi-dieselmotoren uitgerust met een
SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction*), die
met AdBlue® werkt (een niet-giftige oplossing die in de
meeste tankstations verkrijgbaar is). Deze technologie
zet stikstofoxiden van dieselmotoren om in onschadelijke

Deze gerobotiseerde transmissie met dubbele koppeling

gassen. Uw wagen geeft u een seintje wanneer het tijd is

verenigt het comfort van een automaat met de zuinigheid

om het AdBlue-reservoir bij te vullen.

van een handgeschakelde versnellingsbak Met zijn zes of
zeven verhoudingen naargelang de gekozen motor toont
hij zich bijzonder soepel dynamisch en zuinig. Wat wilt u
nog meer?

* Bij selectieve katalytische reductie wordt er ammoniak (NH3 genoemd) afkomstig van het AdBlue® -additief in de uitlaatlijn geïnjecteerd. De chemische reactie die daardoor ontstaat, zet stikstofoxiden (NO x) om in
niet-vervuilende gassen (waterdamp en onschadelijke stikstof).

CARLAB Opties
VEILIGHEID
Stalen reservewiel
Voorlopig stalen reservewiel 17"

RIJHULPSYSTEEM

LIFE

LIMITED#2

INTENS

GT-LINE

BOSE EDITION

¤ (1)
-

¤ (TCe) (1)
¤ (dCi) (1)

¤ (TCe) (1)
¤ (dCi) (1)

¤ (1)
-

¤ (1)

-

¤

Afstandsradar met actief noodremhulpsysteem AEBS

-

-

Dode hoek-waarschuwing
Achteruitrijcamera
Easy Park Assist
Elektrische parkeerrem
LED-koplampen "Pure Vision"

-

-

Adaptieve snelheidsregelaar

-

-

¤ (Night-pack)
¤ (Easy Parking-pack)
(Cruising-pack behalve
¤ TCe 115-140) (2)
¤ (Easy Parking-pack)
¤ (Easy Parking-pack)
¤ (Easy Parking-pack)
¤
¤ (Night-pack)
(Cruising-pack behalve
¤ TCe 115-140) (2)

¤
¤
-

¤
¤
ãª
-

¤ (Look-pack)
¤
¤
¤ (Look-pack)
-

-

¤ (Moduleerbaarheidspack)

ãª

-

¤ (Moduleerbaarheidspack)

ãª

ãª
(behalve GTãª interieurpack)

-

-

¤

¤ (GT-interieurpack)
¤

-

-

¤

Head up-display in kleur
Parkeerhulp vooraan

DESIGN
Alu 17"-velgen "Exception"
Alu 18"-velgen "Grand Tour"
Metaalkleur
Speciale metaalkleur
Donkergetinte ruiten achteraan
Leder zetelbekleding donker carbon
Stoffen zetelbekleding "GT"
Nappa lederen GT-stuurwiel

COMFORT
Easy Beak-functie (op Mégane Grandtour)
In de hoogte regelbare en neerklapbare passagierszetel vooraan
(op Mégane Grandtour)
Verwarmde zetels vooraan
GT-zetels vooraan met geintegreerde hoofdsteunen
Elektrisch panoramisch glazen open dak

¤
¤ (Easy Parking-pack)
(Cruising-pack
¤ TCe 160) (2)
¤ (Easy Parking-pack)
¤ (Easy Parking-pack)
¤ (Easy Parking-pack)
ãª
ãª
(Cruising-pack
¤ TCe 160) (2)

¤ (Night-pack)
ãª
(Cruising-pack
¤ behalve TCe 140) (2)
¤ (Easy Parking-pack)
ãª
¤ (Easy Parking-pack)
ãª
¤ (Night-pack)
(Cruising-pack
¤ behalve TCe 140) (2)

¤
¤
¤
ãª
¤ (GT-interieurpack)
¤ (GT-interieurpack)

¤
¤
¤
ãª
¤ (Leder-pack)
ãª
ãª
¤ (Leder-pack)
¤

MULTIMEDIA
Renault R-LINK 2 : multimediatablet met aanraakscherm 8,7" in kleur, bediening
aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart,
digitale radio dual tuner Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, 8 LS en
internetdiensten "LIVE + Connectivity" gedurende 1 jaar

ã = serie ; ¤ = optie ; - = niet beschikbaar. (1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor (2) noodzakelijk met elektrische parkeerrem

¤

ãª

Renault Diensten
Onze garanties
Constructeurswaarborg: gedurende 2 jaar, zonder
kilometerbeperking.
Garantie op lakfouten en corrosie: garantie op lakfouten
tot 3 jaar en garantie op corrosie tot 12 jaar, zonder
kilometerbeperking.
Renault Assistance: 24 u/24 en 7 d/7 in geval van
immobiliserende panne bijna overal in Europa, gedurende
2 jaar of zonder kilometerbeperking.

TomTom Traffic & Connectivity: Blijf overal verbonden en
ontvang real time verkeersinformatie. De eerste 36 maanden
zijn gratis.
Om uw wegenkaarten up te daten en om van de apps te
genieten, surf naar de R-LINK Store vanuit uw wagen of vanop
uw computer via https://be.rlinkstore.com/nl/.

Schrijf u in op MY RENAULT.BE
Garantie-uitbreiding en
onderhoudscontract
Garantie-uitbreiding My Warranty
Verleng uw constructeurswaarborg met het garantieuitbreidingscontract My Warranty, tot 5 jaar of 150.000 km.
Renault Assistance is in het contract inbegrepen.
Onderhoudscontract EASYcare
EASYcare, het onderhoudscontract alles inbegrepen: alle
onderhoudsbeurten in overeenstemming met de normen
van Renault, de garantie-uitbreiding My Warranty, Renault
Assistance en de ten laste neming van de slijtage-onderdelen
(schokdempers, remblokken, remschijven, ruitenwissers,
enz. met uitzondering van de banden). Onderschrijf tot 7 jaar
of 200.000 km.

Connected Services
Navigatie: Geniet van vooraf geïnstalleerde wegenkaarten in
uw auto met gratis updates tijdens de eerste 36 maanden.
Coyote Series: Anticipeer in real time op gevarenzones en
ongevallen. Proﬁteer van 3 maanden gratis gebruik.

MY Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje én
een lifestyle magazine in één. Deze handige online dienst is
helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt
er ook tips, technische informatie, wedstrijden, de laatste
nieuwtjes uit de Renault wereld, enz. Surf naar
www.myrenault.be en schrijf u gratis in.

Hoe ons contacteren?
G Per telefoon op 00 32 78 05 11 15 van maandag tot en met
vrijdag, van 9u tot 17u.
G Via internet op www.nl.renault.be/contact.
G Per post naar Renault België Luxemburg, Klantendienst,
W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos.

CARLAB Accessoires

1.

2.

3.

4.

1. Dakkoffer en dakstaven Quickfix snel en gemakkelijk
te installeren. (getoonde model niet-contractueel).
2-4. Fietsendrager en wegklapbare trekhaak die in één
beweging zonder enig gereedschap weg te klappen is.
3. De onmisbare kofferbescherming Easyflex beschermt
uw koffer in alle mogelijke achterbankconfiguraties.

1.

2.

3.

4.

1. De antenne die het dynamisch design van
Renault Mégane benadrukt.
2. De sportpedalen versterken het sportieve karakter
van het interieur.
3. Alu 17"-velgen "Celsium" met diamant-look - Black
4. Focal Music Premium 6.1 pack

Renault MEGANE Berline & Grandtour

Wake up your passion

Surf voor nog meer Renault Megane
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (september 2018). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze
brochure gelden voor het hele Renault Megane-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en
aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde
uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen
de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van
deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
Crédits photo : J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce « Le Nuage Montpellier-Roxim » Architecte Philippe Starck – Printed in EC – FR 77 11 756 945 / NL 77 11 756 946 – September 2018.
Renault s.a.s. Société par actions simpliﬁée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. : 0810 40 50 60.
Renault verkiest

