
Renault MEGANE
Renault MEGANE Sport Tourer



Linhas inspiradas







Emoções fortes
Formas elegantes, linhas vigorosas, sinónimo 
de escolha sem cedências, o Renault MEGANE 
reconhece-se ao primeiro olhar. As luzes diurnas 
com tecnologia LED conferem-lhe um olhar audaz. 
Atrás, as luzes igu almente dotadas de LEDs 
com efeito 3D realçam a singularidade de uma 
personalidade única. As jantes em liga leve de 
18”* impõem um estilo muito próprio. A condução 
muda de ritmo. A emoção é inevitável.

* Consoante o nível de equipamento.



Paixão pelo detalhe
No interior, a qualidade e harmonia são as palavras-
chave: Cada detalhe foi alvo de um cuidado muito 
especial: o painel de bordo, a parte superior das 
bandas das portas e a consola estão revestidos 
com o mesmo material. As inserções em cromado 
realçam os arejadores e o punho da alavanca de 
velocidades. O volante é em couro*, os bancos, por 
sua vez, são envolventes e acolhedores. As suas 
exigências nunca são demais.

* Couro de origem bovina.





MEGANE R.S. 
Um design saído das 
boxes
O Renault MEGANE R.S. impressiona. Os guarda-
lamas 60 mm mais largos e os para-choques 
específicos, com lâmina F1 à frente e grande 
difusor traseiro, despertam o seu instinto de 
piloto. Firmemente apoiado em jantes em liga leve  
de 18 ou 19 polegadas, exibe uma face dianteira 
dotada de faróis LED reforçados pela multi-
iluminação adicional R.S. Vision.
Com saída de escape central, saídas de ar laterais, 
grande defletor traseiro e cor exclusiva Laranja 
Tonic, o Renault MEGANE R.S. afirma o seu design 
concebido para desempenhos de excelência.





As melhores tecnologias 







Uma experiência 
intuitiva e conectada
Entre e sente-se confortavelmente. Está tudo 
reunido para lhe oferecer uma experiência fora do 
comum. O ecrã digital a cores em tecnologia TFT 
de 7’’* reflete o estilo de condução que escolheu, 
através do sistema MULTI-SENSE*. O ecrã vertical 
tátil R-LINK 2 de grandes dimensões* convida-o a 
comandar as múltiplas funções, como o Android 
AutoTM** e Apple CarPlayTM**, que tornam as suas 
deslocações ainda mais confortáveis... a menos 
que prefira não utilizar o reconhecimento de voz 
para ligar para um contacto da sua lista, ditar um 
endereço ou abrir uma aplicação.

 Visualize os principais parâmetros de 
condução. O Head-Up Display* a cores, retrátil, representa 
uma segurança adicional.

®*  
Desfrute de cada timbre da sua música preferida, graças 
ao sistema de som premium BOSE®* composto por 
uma caixa de graves e 10 colunas distribuídas por todo 
o habitáculo.

* Consoante o nível de equipamento.
** Disponível consoante o país.



Uma modularidade 
adaptada
O Renault MEGANE Sport Tourer tem um verdadeiro 
porta-bagagens: uma capacidade máxima de 
580 litros. Mas este volume pode ser multiplicado 
se utilizar o sistema Easy Break: duas pegas, 
situadas no porta-bagagens, permitem inclinar 
automaticamente o banco traseiro 1/3-2/3; depois, 
basta rebater o banco do passageiro dianteiro* para 
obter um comprimento de carga absolutamente 
recorde de 2,7 m! E a modularidade não fica por 
aqui: o porta-bagagens pode ser dividido em duas 
partes para oferecer um espaço de arrumação 
prático e organizado. Em posição elevada, o piso 
plano do porta-bagagens permite-lhe transportar 
facilmente os objetos mais volumosos. Na posição 
inferior, oferece um volume de carga máximo de 
1695 litros.

* Funcionalidade não disponível na versão GT Line.





1.

2.

Segurança acrescida
Circule tranquilamente! O Renault MEGANE está 
dotado de numerosos dispositivos de ajuda à 
condução. Graças à utilização de tecnologias 
intuitivas e inteligentes, os dispositivos de ajuda 
à condução acompanham-no em todas as suas 
viagens para lhe garantir total serenidade.

1. Alerta de ângulo morto* 
Alargue o seu campo de visão! O Renault MEGANE está 
equipado com um sistema que deteta a presença de 
qualquer veículo na zona que, por vezes, não é possível 
controlar através dos retrovisores. Ativo entre os 30 e 
os 140 km/h, o sistema alerta-o imediatamente através 
de um sinal luminoso.

2. Regulador de velocidade adaptativo*
Mantenha facilmente a distância de segurança adequada 
para o veículo da frente. Para adaptar a sua velocidade, 
o regulador de velocidade adaptativo* intervém entre 
os 50 km/h e os 150 km/h. O sistema atua nos travões, 
quando a distância é demasiado curta, e no acelerador, 
quando a estrada está novamente desimpedida.



4.

3.

3. Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento 
dos sinais de trânsito e Head-Up Display* 
Os sinais de trânsito são cada vez mais numerosos. Não é 
fácil estar atento a todos; uma câmara faz isso por si. Se 
ultrapassar a velocidade autorizada, um alerta afixa-se no 
quadro de instrumentos e no Head-Up Display* a cores. 

4. Easy Park Assist* (estacionamento mãos livres) 
Estacione num piscar de olhos! O sistema Easy Park 
Assist* ajuda-o a identificar a configuração do lugar 
de estacionamento (em paralelo, em espinha ou na 
perpendicular), mede o espaço disponível e realiza as 
manobras. O condutor só tem de gerir o acelerador, 
o travão e as mudanças de velocidade.

* Consoante o nível de equipamento.





Chromo zone  Cores do MEGANE

Atelier criativo  Estofos e harmonias interiores

Jantes  Estilo garantido

Dimensões  Dimensões do MEGANE

Equipamentos e opções  Lista completa

Acessórios  Equipamentos que definem um estilo



CARLAB Chromo zone

Branco Glaciar (OV)

Cinzento Titanium (TE)

Branco Nacarado (TEE) Cinzento Platina (TE)

Vermelho Flamme (TEE) Azul Cosmos (TE)

OV: opaca envernizada. TE: pintura metalizada. TEE: pintura metalizada especial. (1) Apenas no MEGANE GT Line (2) Apenas no MEGANE R.S. Fotografias não contratuais.



Bege Dune (TE)

Azul Iron(1) Azul Berlim (TE) Castanho Cappuccino (TE)

Laranja Tonic(2)

Amarelo Sirius(2)

Preto Estrela (TE)



CARLAB Atelier creativo

Segurança e sistemas de ajuda à condução Condução

Conforto
Multimédia

Design exterior

Design interior

OPÇÕES

ZEN



Segurança e sistemas de ajuda à condução 

Condução

Conforto

Multimédia

Design exterior

Design interior

Opções:

LIMITED (Zen+)



CARLAB Atelier criativo

Segurança e sistemas de ajuda à condução 

Condução

Conforto

Design Exterior

Design interior

Opções:

GT LINE (Limited+)



Segurança e sistemas de ajuda à condução

Multimédia

®

Condução

Conforto

Design exterior

Design interior

Opções:

BOSE EDITION (GT Line+)



CARLAB Atelier criativo

Estofos em tecido (ZEN)

Estofos em tecido GT Line (GT LINE)Estofos em tecido/TEP (BOSE EDITION)



CARLAB Jantes

Jantes em liga leve de 16” Limited Jantes em liga leve de 17” GT Line Jantes em liga leve de 17” BOSE Edition Jantes em liga leve de 18” (em opção)

CARLAB Dimensões



CARLAB Equipamentos e opções
ZEN LIMITED GT LINE BOSE EDITION

SEGURANÇA E SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
Airbags frontais do condutor e passageiro adaptáveis (airbag do passageiro desativável)
Airbags laterais de cabeça e tórax para condutor e passageiro dianteiro
Airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros
Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) + anti-bloqueio das rodas (ABS) + sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)
Kit de reparação de pneus
Pneu sobressalente (apenas versões a gasolina) ¤ ¤ ¤ ¤
Pneu sobressalente de pequenas dimensões (apenas versões a diesel) ¤ ¤ ¤ ¤
Sistema de controlo da pressão dos pneus
Sistema ISOFIX nos 3 bancos traseiros da segunda fila
Trancamento automático das portas em andamento

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
Alerta de ângulo morto - - *Pack Easy Parking *Pack Easy Parking
Alerta de distância de segurança - *Pack Safety II *Pack Safety *Pack Safety
Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito - ¤
Alerta de transposição involuntária de faixa - ¤
Comutação automática das luzes estrada/cruzamento -
Head-up Display - -
Regulador-limitador de velocidade
Regulador de velocidade adaptativo - - *Pack Safety *Pack Safety
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - - -
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro + dianteiro - *Pack City -
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro + dianteiro + câmara de marcha atrás - - ¤
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro + dianteiro + câmara de marcha atrás + Easy Park Assist - - *Pack Easy Parking *Pack Easy Parking
Sistema de travagem de emergência ativa - *Pack Safety II *Pack Safety *Pack Safety

CONDUÇÃO
Faróis de nevoeiro ¤ ¤ / *Pack City -
Modo ECO - sistema de monitoring, scoring, coaching e conselhos sobre condução
Renault MULTI-SENSE (escolha do modo de condução) - -
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Travão de estacionamento assistido - ¤ ¤

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
Ar condicionado manual - - -
Ar condicionado automático com regulação bi-zone *Pack Clim
Banco do condutor com regulação em altura e do apoio lombar
Banco do condutor com função massagens - - - ¤

Banco do passageiro dianteiro com regulação em altura - - (Mégane) / 
(Mégane Sport Tourer)

Banco do passageiro dianteiro com rebatimento em mesa (apenas no Mégane Sport Tourer) - -
Bancos traseiros com rebatimento 1/3-2/3 sem apoio de braço - -
Bancos traseiros com rebatimento 1/3-2/3 com apoio de braço - -
Bancos traseiros com função Easy Break (rebatimento fácil) (apenas no Mégane Sport Tourer) -
Cartão Renault mãos-livres -
Elevadores de vidros dianteiros com função impulsional
Elevadores de vidros traseiros com função antientalamento
Porta-bagagens com piso duplo (apenas no Mégane Sport Tourer)
Rede de retenção das bagagens (apenas no Mégane Sport Tourer) ¤ ¤ - ¤
Retrovisores exteriores elétricos
Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente sem iluminação - - -
Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente com iluminação - *Pack City
Retrovisor interior eletrocromático - -
Sensores de chuva e luminosidade *Pack Clim
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - - ¤ ¤

MULTIMÉDIA
Rádio com ecrã de 4,2’’, Bluetooth®, comando de voz e tomadas USB e jack - - -
Sistema R-LINK 2: ecrã táctil 7” com navegação e ligação à internet, comando voz e cartografia Europa *Pack Navegação -
Sistema R-LINK 2: ecrã táctil 8,7” com navegação e ligação à internet, comando voz e cartografia Europa - - ¤ -



ZEN LIMITED GT LINE BOSE EDITION
Sistema R-LINK 2 & sistema de som premium BOSE®: ecrã 8,7’’, navegação e ligação à internet, comando voz e cartografia Europa - - -
Tomada de 12 V à frente e atrás

DESIGN
DESIGN INTERIOR
Apoios de cabeça GT Line - - -
Consola central com arrumação e apoio de braço
Ecrã TFT 4,2” - -
Ecrã TFT 7” a cores *Pack Navegação ¤
Estofos em couro** Carbono escuro - - - ¤
Estofos em couro** Alcântara GT Line - - ¤ -
Estofos em couro** Alcântara com decorações em azul GT Line - - ¤ -
Estofos em tecido preto - - -
Estofos em tecido específicos LIMITED - - -
Estofos em tecido GT Line - - -
Estofos em tecido/TEP Titanium preto - - -

Estofos em veludo preto - - *Pack Interior GT 
Line (alternativo) -

Iluminação ambiente nos painéis das portas dianteiras e traseiras -
Pedais em alumínio - - -
Soleiras de portas em cromado - -
Volante em couro** - -
Volante em couro** GT Line - - -
Volante em couro** premium - - -

DESIGN EXTERIOR
Barras de tejadilho longitudinais (apenas no Mégane Sport Tourer)
Badges GT Line - - -
Uma saída de escape em cromado -
Faróis diurnos LED - - -
Faróis diurnos LED Edge Light *Pack Look 16”
Full LED - - ¤ ¤
Grelha dianteira específica GT Line - - -
Grelha dianteira em preto e cromado -
Jantes Flexwheel de 16” - - -
Jantes em liga leve de 16” *Pack Look 16” ¤ -
Jantes em liga leve de 17” - ¤
Jantes em liga leve de 18” - - ¤ ¤
Frisos nas janelas em cromado
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤ ¤
Pintura metalizada especial ¤ ¤ ¤ ¤
Puxadores das portas na cor da carroçaria - - -
Puxadores das portas em cromado -
Retrovisores exteriores em Dark Metal - - -
Teto de abrir eléctrico panorâmico - - ¤ ¤
Vidros traseiros sobreescurecidos *Pack Look 16”
Welcome Pack (iluminação de boas-vindas) -

PACKS
Pack City (Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro + Faróis de nevoeiro + Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente com 
iluminação) - ¤ - -

Pack Clim (Ar condicionado automático bi-zone + Sensores de chuva e luminosidade) ¤ - - -
Pack Easy Parking (Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro e dianteiro com câmara de marcha-atrás + sistema de ajuda ao 
estacionamento Easy Park Assist + alerta de ângulo morto) - - ¤ ¤

Pack Interior GT Line (alternativo) - - ¤ -
Pack Look 16” (Jantes em liga leve de 16” + Vidros traseiros sobreescurecidos + Faróis diurnos LED Edge Light) ¤ - - -
Pack Navegação 7” com cartografia Europa (Rádio com Navegação + ecrã de 7” + cartografia Europa) ¤ - - -
Pack Safety (Alerta de distância de segurança + sistema de travagem de emergência ativa + regulador de velocidade adaptativo) - - ¤ ¤
Pack Safety II (Alerta de distância de segurança + sistema de travagem de emergência ativa) - ¤ - -

série; ¤ opção; * disponível em pack; ** couro de origem bovina. Os bancos são totalmente revestidos de couro na parte da frente do assento, do encosto, dos apoios de cabeça e dos reforços laterais. As restantes partes têm revestimento têxtil.



1.

CARLAB Acessórios



2.

4.

3.

5.

1. Bagageira de tejadilho e barras de tejadilho Quickfix 
fáceis e rápidas de instalar (modelo apresentado não 
contratual). 

2. Proteção da bagageira EasyFlex indispensável 
para proteger a bagageira do seu Mégane, recolhe-
se e estende-se com toda a simplicidade. Adapta-se 
perfeitamente à posição dos bancos traseiros, cobrindo 
toda a superfície da bagageira.

3. A antena shark acentua o design dinâmico do 
MEGANE*.

4. O conjunto de pedais sport reforça o carácter 
desportivo do habitáculo, conferindo-lhe um toque 
de originalidade.

5. Tapetes de habitáculo em têxtil concebidos por 
medida (também disponível em borracha).

”Para mais informações, consulte a brochura acessórios 
do MEGANE”.

* De série na versão GT Line, BOSE Edition e RS.
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Wake up your passion
Renault MEGANE & Renault MEGANE Sport Tourer





Prolongue a experiência Renault Mégane & Renault Mégane Sport Tourer em 
www.renault.pt

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia 
de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi  cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas 
modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar 
disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas 
neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma 
ou por qualquer meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault. 
Renault recomienda

Crédits photo : J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce « Le Nuage Montpellier-Roxim » Architecte Philippe Starck – Printed in EC – Fevereiro 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée 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.
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