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DRIVE THE CHANGE
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WIE ANDERS DAN RENAULT
KAN U ZÓ GOED VAN DIENST ZIJN?
GARANTIE*

Renault geeft op al haar nieuwe Mégane personenauto’s, vanaf de datum van afl evering, standaard 2 jaar 

fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking, waaronder gratis reparaties en hulpverlening vallen. De Renault-

dealer geeft 12 maanden garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Renault geeft 

op al haar personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar lakgarantie.

Renault route service. Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel 

Europa bereikbaar om u te helpen als uw auto strandt met pech of schade. De Renault-dealer zorgt voor 

vlotte reparatie en Renault Route Service zorgt voor onderdak of vervangend vervoer**. In Nederland belt u 

het gratis telefoonnummer 0800-0303.

Renault GarantiePlus verzekering**. Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor de Renault 

GarantiePlus verzekering. Met de Renault GarantiePlus verzekering verlengt u uw standaard garantie van 

24 maanden met een aanvullende garantieperiode tot 4 jaar met een maximale kilometerstand van 100.000 km. 

U kunt gedurende de looptijd van uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken van de 

diensten van Renault Route -Service. En met de GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt 

u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht.
 
MODEL RENAULT GARANTIEPLUS VERZEKERING

MÉGANE
Renault GarantiePlus

36 mnd / 60.000 km 48 mnd / 60.000 km 48 mnd / 100.000 km
€ 249,00 € 399,00 € 599,00

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault-dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie- en Onderhoudsboekje

FINANCIERING – RENAULT FINANCIAL SERVICES

Een nieuwe Renault bereikbaar voor iedereen! Renault Financial Services, huisbankier van Renault, 

helpt het u graag mogelijk maken. Met speciaal samengestelde fi nancieringen biedt Renault Financial 

Services voor iedereen een aantrekkelijke fi nancieringsoplossing met messcherpe voorwaarden.

Renault a la Carte: het nieuwe rijden. Met Renault a la Carte rijdt u iedere 2 of 3 jaar een nieuwe 

Renault. Uitgangspunt is dat ú bepaalt wat uw maximale maandbudget is. Daarbovenop weet u met de 

“Gegarandeerde Inruil Waarde” al op voorhand precies wat de inruilwaarde van uw Renault is aan het einde 

van uw fi nancieringslooptijd. U betaalt dus alleen wat u gebruikt! Vraag uw verkoopadviseur naar een offerte 

op maat!

De Renault dealer: uw gesprekspartner voor alle fi nancieringsmogelijkheden. Financieren is iets 

persoonlijks, iedereen heeft verschillende wensen. Om goed inzicht te krijgen in uw eigen behoeften en 

wensen op het gebied van fi nancieren is uw Renault dealer dé aangewezen gesprekspartner. Wenst u een 

langere looptijd, een slottermijn of de mogelijkheid om het gehele aanschafbedrag te fi nancieren? Vraag uw 

verkoopadviseur naar de mogelijkheden en deze maakt voor u graag een offerte op maat!

LEASING – RENAULT BUSINESS FINANCE

Financial Lease is een object gebonden fi nanciering. Dat wil zeggen dat de aangeschafte auto als 

onderpand dient. Bij Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus economisch eigenaar van 

de auto gedurende de looptijd van het leasecontract. Deze fi nancieringsvorm kent een vaste looptijd die 

volledig is af te stemmen op de gebruiksduur van de auto. De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief 

BTW, gefi nancierd worden met eventueel gebruikmaking van een slottermijn. De maandelijkse leasetermijn 

bestaat uit rente en afl ossing. Door aan het einde van het contract de slottermijn te voldoen, wordt u tevens 

de juridische eigenaar van de auto.

Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen. U laat alle fi nanciële, beheersmatige en 

administratieve taken over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud en vervangend vervoer 

zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een contract uitbreiden met het gebruik van een brandstofpas. Full 

Operational Lease is een “off balance” fi nancieringsvorm waarbij Renault Business Finance al uw zorgen 

uit handen neemt.

KLANT RELATIES

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact 

opnemen met Renault Klant Relaties. U kunt ons telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800-0303, 

via onze website www.renault.nl, of per post via het volgende adres: Renault Klant Relaties Postbus 

75784 1118 ZX SCHIPHOL
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Bij Renault zijn we er van oudsher van overtuigd dat auto’s afgestemd moeten 
zijn op de individuele levensstijl en behoeften van mensen. Vanuit deze visie 
hebben we de ‘lifestyle-auto’ ontwikkeld. En vanuit diezelfde visie streven we 
nu naar duurzame, milieuvriendelijke mobiliteit, waarmee veiligheid en kwaliteit 
voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom is Renault Adaptation geïntroduceerd: 
om de vooruitgang te dienen door voertuigen te ontwerpen en te produceren voor 
mindervalide mensen. Wij willen de auto een nieuwe betekenis geven, een die 
tegemoet komt aan de diverse uitdagingen van de maatschappij van nu en die 
helpt om het leven van mensen te verbeteren. Daarom werken wij hard aan de 
ontwikkeling van een gamma elektrisch aangedreven auto’s, speciaal voor u. 

DRIVE THE CHANGE.

WE ZIJN AL 114 JAAR 

VAN MENING DAT AUTO’S 

ALTIJD MOETEN STAAN 

VOOR VOORUITGANG, 

ENTHOUSIASME EN 

DUURZAME, BETAALBARE

MOBILITEIT VOOR IEDEREEN.
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Renault Formula 2.0, de Mégane Trophy V6, de Mégane R.S. modeljaar 2012…
De drijvende kracht achter Renault Sport is de passie voor auto’s. Van het 
ontwikkelen van onze auto’s tot het organiseren van wedstrijden, steeds is deze 
passie onze drijfveer. Daarom ontwerpen onze teams alle Renault Sport-modellen 
met evenveel ambitie, of ze nu bestemd zijn voor het circuit of meer voor dagelijks 
gebruik. Het Mégane-gamma is hiervan misschien wel het beste voorbeeld. 
De laatste vrucht van dit succesverhaal is de Mégane R.S. modeljaar 2012: 
ontworpen in de lijn van de karakteristieke sportmodellen van Renault, met de 
uitstraling van zijn prestigieuze voorgangers en de ongeëvenaarde expertise 
van Renault Sport Technologies. Een weergaloos design en technologisch zeer 
geavanceerd – met maar één doel: het buitengewone mogelijk maken voor elke 
bestuurder. 

Word vrienden met Renault Sport op Facebook.

 RENAULT SPORT

 MET PASSIE
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KRACHTIG. NAUWKEURIG.
ONWEERSTAANBAAR.
MEGANE R.S.
VOLKOMEN

BUITEN ALLE 
NORMEN
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STIJL DIE ZICHZELF OVERTREFT
Een exceptionele stijl. De Renault Mégane R.S straalt pure prestatiedrang uit. Van voren oogt hij indrukwekkend 
door de brede wielkasten en de nieuwe voorbumper met aerodynamische spoiler, geïnspireerd op de Formule 1: 
het maakt meteen zijn sportieve afkomst duidelijk. In het design versmelt kracht met elegantie, vooral dankzij 
de ultramoderne belijning van de led-dagrijverlichting. Achter verfraaien de aparte spoiler en diffuser zijn 
schitterende silhouet. Om deze stijl helemaal af te maken, kunt u de Mégane R.S. personaliseren met de ruime 
keuze aan 18- en 19-inchwielen, in de kenmerkende kleur Jaune Sirius, of het Pack R.S. Design Rouge. U bent 
uniek, uw Mégane is dat ook. 
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UITDAGENDE SPORTIVITEIT…
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Wilt u elke dag de sensatie van echt sportief rijden ervaren? Dat kan met de de Renault Mégane R.S. Zijn 2.0 16V turbobenzinemotor levert een vermogen van 265 pk (195 kW) 
bij 5.500 toeren per minuut en een koppel van 360 Nm vanaf 3.000 toeren per minuut. Het resultaat: uitzonderlijk goede prestaties en een ronderecord op de Nürburgring. 
De motor heeft een bijzonder stijlvol timbre en laat tijdens het accelereren een onweerstaanbaar sportief geluid horen. De Mégane R.S. is bovendien het neusje van de 
zalm wat betreft de technologische innovaties van Renault Sport. Het onderstel garandeert maximale sportiviteit: de beroemde onafhankelijke voorwielophanging zorgt 
voor een uitzonderlijk goede wegligging en optimale wendbaarheid. Gecombineerd met het differentieel met beperkte slip (optioneel) is dit onderstel ideaal voor gebruik 
op het circuit. Exclusief bij Renault Sport: het R.S Dynamic Management-systeem. Hiermee ervaart u de veelzijdigheid van uw Mégane R.S. optimaal. In de stand Normaal 
zijn de veiligheidssystemen geactiveerd en is het verbruik beperkt. In de stand Sport is sportiever te rijden omdat het systeem een grotere afwijking toelaat voordat wordt 
ingegrepen. De pedaalafstelling wordt gewijzigd, waardoor de motor sneller reageert. U wilt heer en meester zijn van uw auto? Het ESP kan ook worden uitgeschakeld 
voor een dynamische rijervaring zonder hulpmiddelen. Bovendien kunt u dankzij de R.S. Monitor de parameters van rijgedrag en prestaties rechtstreeks volgen. 
Deze uitrusting komt voort uit de wedstrijdsport en is uniek voor een sportauto in deze categorie. Renault Mégane R.S.: gemaakt om te excelleren.
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BELEEF DE SENSATIE
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INTERIEUR ROUGE

Door een subtiele combinatie van kleuren en materialen overtreft het nieuwe 
interieur met rode accenten van de Renault Mégane R.S. het begrip sportiviteit. 
Felrode stiksels, antracietkleurige deurpanelen en glanzend zwarte elementen 
zorgen voor een chic en gewaagd interieur. Verkrijgbaar met sportstoelen met 
stoffen bekleding of antracietkleurig leder *.
* Rundleder. De zitting, de rugleuning en de hoofdsteun zijn aan de voorzijde geheel met leder bekleed, 
net als de wangen van de zitting. De andere delen zijn van speciaal behandelde stof.

INTERIEUR
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INTERIEUR RECARO ®

Het Recaro® interieur is een hommage aan de wereld van Renault Sport. De kenmerkende gele stiksels, antracietkleurige deurpanelen 
en glanzend zwarte elementen (ventilatoren, console, handgrepen) spelen met contrasten en zorgen voor een interieur dat geheel in het 
teken staat van de wedstrijdsfeer. Voor de meest veeleisende bestuurders is de Renault Mégane R.S. uitgerust met Recaro-kuipstoelen 
die maximale steun garanderen onder extreme omstandigheden. Verkrijgbaar met stoffen bekleding of antracietkleurig leder *.
* Rundleder. De zitting, de rugleuning en de hoofdsteun zijn aan de voorzijde geheel met leder bekleed, net als de wangen van de zitting. De andere delen zijn van speciaal behandelde stof.
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INTERIEUR

INTERIEUR 2-TONE LICHTGRIJS / ANTRACIET

Het 2-tone Renault Sport interieur, een exclusieve 
combinatie van lichtgrijze leder* en antracietkleurig 
leder*, combineert zijn raffi nement met de dynamiek 
van de Renault Mégane R.S.. Tweekleurig stuur, grijze 
stiksels, glanzend geanodiseerde, antracietkleurige 
portierhandgrepen... elegant tot in de kleinste details. 

* Rundleder. De zitting, de rugleuning en de hoofdsteun zijn aan de 
voorzijde geheel met leder bekleed, net als de wangen van de zitting. 
De andere delen zijn van speciaal behandelde stof.
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1. R-PLUG &RADIO+ BOSE® ENERGY 

EFFICIENT SERIES SOUND SYSTEEM

Dankzij onderzoek naar de akoestiek in de 
auto en dankzij de vakkennis van Bose® 
genieten alle inzittenden van een realistisch 
geluid van hoge kwaliteit. Het is alsof ze in 
een concertzaal zitten.

2. CARMINAT TOMTOM® LIVE

Carminat TomTom® Live is het nieuwe 
ingebouwde online navigatiesysteem 
van Renault. Bijzonder toegankelijk 
en eenvoudig te bedienen: een zeer 
complete combinatie van praktische 
functies. De centrale bediening geeft 
op intuïtieve en veilige manier toegang 
tot de diverse functies. De eenvoudig 
bruikbare applicatie TomTom® Home biedt 
u een breed spectrum van diensten en 
downloadmogelijkheden.

3. ACHTERUITRIJCAMERA*

De achteruitrijcamera maakt inparkeren 
wel héél makkelijk. In combinatie met 
geluidssignalen en beelden van de 
parkeersensoren voor en achter is met 
deze camera het waarschuwingssysteem 
compleet.

4. MEESTURENDE BI-XENON LAMPEN

Deze krachtige, aangename verlichting 
benadert het daglicht en zorgt voor 
optimale anticipatie en controle. Dit 
gemotoriseerde, zelfsturende systeem 
zorgt ervoor dat de lampen het traject van 
uw auto exact verlichten; ze verlichten 
de bochten met nog meer precisie en 
beheersing.

5. ELEKTRONISCH GEREGELDE 

AIRCONDITIONING MET TWEE 

KLIMAATZONES

Hiermee kunnen de bestuurder en 
de bijrijder ieder hun eigen gewenste 
temperatuur instellen. De drie standen van 
de airco beantwoorden aan de individuele 
behoeften: de stand Auto zorgt voor een 
constante temperatuur, met de standen 
Fast en Soft regelt u respectievelijk een 
vrijwel directe doeltreffende koeling of 
een gering geluidsvolume. Voor maximaal 
comfort kunnen de passagiers achterin 
hun eigen ventilatie regelen.

6. RECARO®-STOEL

De Recaro®-kuipstoelen 
garanderen maximale steun onder 

extreme omstandigheden.

7. R.S. MONITOR

De R.S. Monitor informeert de 
bestuurder over de status van de 

belangrijkste onderdelen van zijn auto: 
olietemperatuur, druk in het remsysteem, 

vermogen, koppel en turbodruk.

8. R.S. DYNAMIC MANAGEMENT

Te gebruiken in de stand ESP ‘Sport’ 
of bij uitgeschakelde ESP. De reactie 
van het gaspedaal wordt aangepast 

aan de toestand van het wegdek of het 
soort traject. Met dit scherm kan ook 

het toerental worden ingesteld, waarbij 
een licht- en geluidssignaal aangeeft 

dat er geschakeld moet worden..

*niet leverbaar in Nederland

COMFORT
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KLEUREN

BLANC GLACIER (V) BLANC NACRÉ * (SMV) JAUNE SIRIUS * (SMV) NOIR ÉTOILÉ * (MV) GRIS CASSIOPÉE * (MV) GRIS PLATINE * (MV) ROUGE VIF * (SLV)

* Optioneel. V = lak met vernislaag SLV = speciale lak met vernislaag MV = metaallak met vernislaag SMV = speciale metaallak met vernislaag

WIELEN

FOCUS TECHNIEK

1. 18-inch wiel Tibor Dark Antracite Satiné met Dunlop Sport Maxx TT-band.
2. 18-inch wiel Tibor Noir Mat met Michelin Pilot Sport 2-band (alleen bij Cup-onderstel) *.
3. 19-inch wiel Steev Diamantée met Continental Sport Contact 5 Performance-band *.
4. 19-inch wiel Steev Noir Brillant met rode bies met Bridgestone Potenza RE050A-band *.
* Optioneel.

1 2 3 4

1. TURBOMOTOR

Een soepele en krachtige motor. 
Uitgerust met nokkenasverstelling 
bij de inlaat voor maximaal koppel 
bij lage toerentallen en een turbo 

met 1,5 bar druk voor de hoge 
toerentallen. De F4Rt-motor levert 
265 pk (195 kW) in de sportstand 

en een koppel van 360 Nm.

2. ONAFHANKELIJKE 

VOORWIELOPHANGING

De onafhankelijke 
voorwielophanging is afkomstig 

uit de wedstrijdsport; hij verwerkt 
de krachten van de transmissie 
en die van de besturing, zodat 
het vermogen optimaal op het 

wegdek wordt overgebracht.

➀ WIELNAAF.

➁ FUSEESTUK.

➂ ONDERSTE DRAAGARM.

➃ REACTIESTANG.

1 2
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AFMETINGEN MÉGANE RENAULT SPORT

AFMETINGEN (mm)

A Wielbasis 2 636
B Totale lengte 4 299
C Overhang voor 860
D Overhang achter 803
E Spoorbreedte voor 1 588
F Spoorbreedte achter 1 545
G Totale breedte zonder/

met zijspiegels
1 848 / 
2 037

H Totale hoogte 1 435
H1 Hoogte met geopende achterklep 1 990
J Laadhoogte 830
K Grondspeling 120
L Lengte binnenruimte 1 702

M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 480
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 1 400
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1 420
N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 1 266
P Lengte tussen zitvlak en plafond voor (14°) 873
Q Lengte tussen zitvlak en plafond op de 2e zitrij (14°) 832
Y Breedte toegang tot bagageruimte bovenaan/maximaal 940 / 980
Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan 760
Y2 Maximale breedte bagageruimte 1 152
Z Hoogte opening bagageruimte 463
Z1 Lengte bagageruimte met neergeklapte achterbank 1 550
Z2 Hoogte bagageruimte tot aan de hoedenplank sous tablette 510
Z3 Lengte bagageruimte zonder neergeklapte achterbank 854

AFMETINGEN

14° 14°

P Q

H1

Z

H

E

G

F

Y1

Y

J

DA

K

B

M N M1 N1 Y2

C
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2012) 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 op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specifi  caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en 
accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen 
niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of 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 materialen in 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 schriftelijke toestemming van Renault.
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MEGANE R.S.
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