
Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode 
Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr.  Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.  Ekstraudstyr kan være forbeholdt 
visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr.  Kontakt din Renault forhandler. Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORER HK 
CO2  

G/KM KM/L GEAR ENERGI 
HALVÅRLIG CO2-

EJERAFGIFT ZEN INTENS R.S. LINE 

E-TECH PLUG-IN HYBRID 

E-TECH 160 160 29 76,9 E-TECH, aut.  340 kr. 
205.196 kr. 
256.495 kr. 

212.990 kr. 
266.237 kr. 

220.281 kr. 
275.351 kr. 

BENZIN 

TCe 140 140 132 17,2 6, manuelt  600 kr. 
166.707 kr. 
197.716 kr. 

- - 

TCe 140 EDC 140 134 16,7-16,9 7-gear EDC aut  600 kr. 
183.367 kr. 
216.862 kr. 

198.020 kr. 
233.730 kr. 

- 

TCe 160 EDC 160 134 16,9 7-gear EDC aut  600 kr. - - 
224.120 kr. 
263.884 kr. 

DIESEL 

Blue dCi 115 115 123 21,3 6, manuelt  1880 kr. 
186.003 kr. 
220.370 kr. 

- - 

Blue dCi 115 
EDC  115 123 21,3 7-gear EDC aut  1880 kr. 

202.063 kr. 
238.862kr. 

216.819 kr. 
255.888 kr. 

- 

 
Tilvalg af udstyr kan ændre C02-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 150% afgift.  
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. 
Bemærk at forbruget på registreringsattesten er lavere (37,7-38,1 km/l) da el-forbruget ligges oveni. Dette tal anvendes kun til beregning af registreringsafgift.  
Priserne er gældende ved levering i 2022 
 

LADELØSNINGER PRIS 

LADEPAKKE – HOME 

 Ladekort* 
 Smart ladeboks med ladeeffekt op til 22 kW* 
 1-faset eller 3-faset standard installation hjemme hos dig selv 
 12 måneders forudbetalt serviceabonnement hos NewMotion (Derefter 48,75 kr. pr. måned) 
 2 års garanti på ladeboks og installation 

Fra 15.490 kr. 

LADEKORT 

 Ladekort* 0 kr. 

*Tilbuddet gælder kun ved privat/detailkøb, men ikke privatleasing. 
Ladestanderen har en maks ladekapacitet på 22 kW. Men en Megane plug-in hybrid kan maks lade med 3,7 kW. 
Ladekortet giver adgang til over 3.000 ladestandere i Danmark og til mere end 180.000 lademuligheder i Europa. 
Strøm er ikke inkluderet i nogle af pakkerne. 
Refusion af elafgift iht. Gældende skatteregler. 
 
 
 
 
 

EKSTRAUDSTYR - PAKKER ZEN INTENS R.S. LINE 

Prisliste     Gældende fra 4.april  2022 

Renault  
MEGANE Sport Tourer VAN 
 



CITYPAKKE (Ikke tilgængelig på plug-in hybrid) 

Navigation (uden trafik information) og parkeringssensor foran 
•/1.248 kr. 

1.440 kr. 
- - 

ACCESSPAKKE 

Håndfrit nøglekort, automatisk el-klapbare sidespejle 
2.236 kr. 
2.580 kr. - - 

SIKKERHEDSPAKKE 

Hastighedsadvarsel, træthedsadvarsel & automatisk nær-/fjernlys 
780 kr. 
900 kr. - - 

STYLEPAKKE 

16" aluminiumsfælge "Celsium" og mørk tonede ruder bagi 
3.068 kr. 
3.540 kr. - - 

MULTIMEDIEPAKKE (1) 

9,3" multimediesystem med navigation, head-up display og bakkamera - 6.188 kr. 
7.140 kr. 

6.188 kr. 
7.140 kr. 

KOMFORTPAKKE (2) 

Førersæde med elektrisk justerbar lændestøtte og massagefunktion, sammenklappeligt bagsæde og 
armlæn bagi med kopholdere 

- 7.228 kr. 
8.340 kr. - 

FØRERASSISTENTPAKKE (Kun på TCe EDC og Plug-in hybrid) (3) 

Adaptiv fartpilot, motorvej og trafikassistent (HTJC) + advarsel ved blinde vinkler "rear cross traffic alert", 
håndfri parkering og nødopkald 

- 5.148 kr. 
5.940 kr. 

5.148 kr. 
5.940 kr. 

 
Tilvalg af udstyr kan ændre Co2-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 150% afgift.  
(1) Gælder kun ETECH: Skal bestilles med Førerassistentpakke. (2) Skal bestilles med sorte lædersæder (3) Skal bestilles med multimediapakke (R.S. Line & Intens) og opvarmet 
læderrat (Intens) 
 

Lav din egen nye Renault MEGANE SPORT TOURER på online-konfiguratoren: www.renault.dk 
 

EKSTRAUDSTYR - ENKELT OPTIONER ZEN INTENS R.S. LINE 

Reservehjul (Kun mulig på benzinversioner, men ikke plug-in hybrid) 
988 kr. 
1.140 kr. 

988 kr. 
1.140 kr. 

988 kr. 
1.140 kr. 

Nødreservehjul (Kun mulig på diesel) 
780 kr. 
900 kr. 

780 kr. 
900 kr. 

780 kr. 
900 kr. 

El-soltag  - 7.748 kr. 
8.940 kr. 

7.748 kr. 
8.940 kr. 

Læderrat med varme (4) 988 kr. 
1.140 kr. 

988 kr. 
1.140 kr. - 

17" aluminiumfælge ”Allium” - 3.588 kr. 
4.140 kr. - 

18" aluminiumfælge ”Hightek” - 4.108 kr. 
4.740 kr. - 

18" aluminiumfælge ”Magny Cours” - - 
4.108 kr. 
4.740 kr 

Sorte lædersæder (5) - 5.148 kr. 
5.940 kr. - 

Sorte R.S. Line lædersæder - - 
5.148 kr. 
5.940 kr. 

LAK 
Alm. lak: Hvid Glacier • • • 

Metallak: Hvid Nacré, Rød Flamme eller Sort Etoilé 
3.900 kr. 
4.500 kr. 

3.900 kr. 
4.500 kr. 

3.900 kr. 
4.500 kr. 

Metallak: Blå Iron - 
3.900 kr. 
4.500 kr. 

3.900 kr. 
4.500 kr. 

Tilvalg af udstyr kan ændre Co2-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 150% afgift. 
(4) Kun til Zen & Intens på E-TECH og diesel versioner (5) Skal bestilles med komfortpakke 
 
Se flere detaljer om ny Renault MEGANE SPORT TOURER design, farver og personaliseringer i Carlab brochuren. www.renault.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARDUDSTYR 



OVERSIGT  

BENZIN & PLUG-IN HYBRID:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

KUN PLUG-IN HYBRID:                 • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

SIKKERHED ZEN INTENS R.S. LINE 

Sideairbags (foran) og gardinairbags (foran og bagi) • • • 

Fører- og passagerairbag • • • 

ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling • • • 

Aktivt nødbremsesystem (AEBS) med registrering af fodgængere "City brake" • • • 

Nødbremseassistance (BAS) • • • 

ESC m. Hill Start Assist • • • 

Selealarm på alle pladser • • • 

ISOFIX-beslag på de yderste sæder bag • • • 

Afstandskontrol (kollisionsadvarsel) • • • 

Træthedsalarm ○ • • 

Lane keeping assist • • • 

Dækreparationskit • • • 

Dæktrykssensor • • • 
Reservehjul (Kun mulig på benzinversioner, men ikke plug-in hybrid) -/○ -/○ -/○ 
Nødreservehjul (Kun mulig på diesel) -/○ -/○ -/○ 

Advarsel ved blinde vinkler - ○ ○ 
KOMFORT 

Flexikabel + ladekabel mode 3 •/- •/- •/- 
2-zoners klimaanlæg • • • 
Varme i forsæder • • • 
Midterkonsol m. opbevaring • • • 
El-ruder for m. single touch-funktion • • • 
El-ruder for m. single touch-funktion og el-ruder bag med anti-pinch • • • 
12V-udtag for og bag • • • 
El-sidespejle m. varme • • • 
El-klapbare sidespejle med varme ○ • • 
Nakkestøtter foran, regulerbare i højde • • - 
Nakkestøtter foran, regulerbare i højde og hældning - ○ - 
Førersæder m. justerbar lændestøtte, højde og længde and passenger med længde adjustering  • - - 
Førersæder m. justerbar lændestøtte, højde og længde and passenger med højde- og længdeadjustering - • • 
El-justerbart førersæde m. massage og justerbar lændestøtte og foldbart passagersæde - ○ - 
Bakspejl med dag-/nattilstand • - - 
Aut. nedblændeligt bakspejl - • • 
Nedfældeligt splitbagsæde 1/3-2/3 • • • 
Nedfældeligt splitbagsæde 1/3-2/3 med "Easy break" funktion - • • 
Nedfældeligt splitbagsæde 1/3-2/3 med "Easy break" funktion og armlæn bagi - ○ • 
Håndfrit nøglekort ○ • • 
Elektronisk parkeringsbremse (Auto-hold) •/- • • 
Solskærm med spejl og lys - • • 
Rat m. varme - ○ - 
Parkeringssensor bag • • • 
Parkeringssensor for og bag •/○ • • 
Bakkamera - ○ ○ 
Håndfri parkering og advarsel om trafik fra siderne "Rear cross trafic alert" - ○ ○ 
Advarsel om trafik fra siderne "Rear cross trafic alert" - ○ ○ 
El-soltag - ○ ○ 

Head-up display - ○ ○ 

 
 
 
 
 
STANDARDUDSTYR 

   

OVERSIGT 



BENZIN & PLUG-IN HYBRID:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

KUN PLUG-IN HYBRID:                 • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

KØRSEL ZEN INTENS R.S. LINE 

Lys- og regnsensor • • • 
Pure Vision LED-forlygter • • • 
Tågelygter • • • 
Bremselys med LED • • • 
4,2” analoginstrument med delvis digital visning (speedometer og omdrejningstæller) -/• -/• -/• 
10,2" fuld digital førerskærm med spejling af navigation (Spejling af navigation kun mulig ved valg af EASY 
LINK 9,3": Multimediesystem) 

•/- •/○ •/○ 

Automatisk tænding af kørelys • • • 
Renault Multi-Sense: Individuelle indstillinger af speeder- og styrerespons, gearskift, motorlyd, 
instrumentpanel og kabinebelysning 

•/- • • 

Automatisk tænding af nær-/fjernlys ○ • • 
Hastighedsbegrænser og fartpilot • • • 
Adaptiv fartpilot - ○ ○ 

Advarsel v. vognbaneskift • • • 
Elektronisk stabilitetskontrol ○ ○ ○ 
Motorvej og trafikassistent (HTJC) – (Kun tilgængelig på TCe EDC og Plug-in hybrid) - ○ ○ 
UDVENDIGT 
Tagrails • • • 
Mørktonede sideruder + bagrude ○ • • 
Haj-antenne - • • 
16" stålfælge "Elliptik" • - - 
16" aluminiumsfælge "Celsium" ○ - - 
16" aluminiumsfælge "Impulse" - • - 
17" aluminiumsfælge "Allium" - ○ - 
18" aluminiumsfælge "Hightek" - ○ - 
17" aluminiumsfælge "Monthlery" - - • 
18" aluminiumsfælge "Magny Cours" - - ○ 
R.S. Line eksteriørpakke - - • 
R.S. Line logoer på forskærm og bagklap - - • 
E-TECH Hybrid logoer på forskærm og bagklap •/- •/- - 
R.S. Line E-TECH Hybrid logoer på forskærm og bagklap - - •/- 
INDVENDIGT 
Nakkestøtter bagi • • • 
Sorte stofsæder • - - 
Sorte Intens stofsæder ”Carbone” - • - 
Læderrat ○ ○ - 
Sorte lædersæder - ○ - 
R.S. Line læderrat - - • 
R.S. Line interiørpakke - - • 
R.S. Line signatur - - • 
R.S. Line rat - - • 
Sorte R.S. Line stofsæder - - • 
Sorte R.S. Line lædersæder - - ○ 
MULTIMEDIA 

EASY LINK 7’’ Multimediesystem med smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, 
og traditionel FM/AM-radio 

-/• - - 

EASY LINK 7" Multimediesystem med navigation, smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple 
Carplay), DAB+, og traditionel FM/AM-radio 

•/○ • • 

EASY LINK 9,3": Multimediesystem med navigation, smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple 
Carplay), DAB+, traditionel FM/AM-radio og haj antenne 

- ○ ○ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER BENZIN/PLUG-IN HYBRID 



MOTORTYPER E-TECH 160 TCe 140 TCe 140 EDC TCe 160 EDC 

Brændstof Benzin/Hybrid Benzin Benzin Benzin 

Max effekt (hk) / omdrejningshastighed (o/m) 160 140 / 5000 140 / 5000 160 / 5000 

Max moment (Nm) / omdrejningshastighed (o/m) 
144/ 

3200 
205+50 240/1600 240/1600 260/1600 

Gearkasse 
Smart-multimode 

automatgearkasse 6-trins manuel 
7-trins                    

automatgearkasse 
med dobbeltkobling 

7-trins                    
automatgearkasse 

med dobbeltkobling 

Motortype 
Direkte indsprøjtning / 

Elektrisk 
Turbo, direkte     
indsprøjtning 

Turbo, direkte       
indsprøjtning 

Turbo, direkte       
indsprøjtning 

Cylindervolumen (cm3) 1598 1333 1333 1333 

Antal cylinder/ventiler 4/16 4/16 4/16 4/16 

ECO-teknologi E-TECH Hybrid Ja Ja Ja 

CHASSIS OG STYRETØJ 

Dækstørrelser (afhænger af hjulstørrelse) 
205/55/R16 94 
205/50/R17 93 
225/40/R18 92 

Forhjulsophæng Pseudo McPherson 

Baghjulsophæng Bagaksel med støddæmpere og fjeder 

Vendediameter (mellem kantsten) 11,3 m 

OPLADNINGSTID (1) 

Wallboks 3,7 kW (16 A) (0-100 %) 3 timer - 

Alm. Stik 2,3 kW (10 A) (0-100 %) 4 timer, 45 min - 

Alm. Stik 1,4 kW (6 A) (0-100 %) 7 timer, 30 min - 

PRÆSTATIONER 

Tophastighed (km/t) 183 205 205 205 

0 - 100 km/t (sek.) 9,8 9,7 9,3 8,6 

FORBRUG OG EMISSIONER (WLTP) 

C02 blandet kørsel (g/km) 29 129 - 141 132 - 142 133 - 141 

Blandet kørsel (km/l) 76,9 15,9 - 17,2 15,9 - 17,2 16,1 - 16,9 

RUMFANG OG VÆGTE 

Brændstoftank (Liter) 39 47 47 47 

Køreklar vægt (kg) 1603 1278 1303 1350 

Maksimalt tilladt totalvægt med last (kg) 2131 1857 1882 1886 

Totalvægt ved kørsel (kg) 2881 3670 3582 3586 

Max. tilladt anhængervægt med bremse (kg) 750 1700 1700 1700 

Max. tilladt anhængervægt uden bremse (kg) 750 675 685 710 

Bagagerumsvolumen (Liter) 447 563 563 563 

Bagagerumsvolumen med nedklappet bagsæder 
(Liter) 1408 1543 1543 1543 

(1) Opladningstiden og rækkevidden afhænger af temperaturen, slid på batteri, effekten fra wallboksen, din kørsel og dit opladningsniveau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER DIESEL 



MOTORTYPER Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC 

Brændstof Diesel Diesel 

Max effekt (hk) / omdrejningshastighed (o/m) 115/3750 115/3750 

Max moment (Nm) / omdrejningshastighed (o/m) 260/2000 260/2000 

Gearkasse 6-trins manuel 
7-trins automatgearkasse med 

dobbeltkobling 

Motortype 
Turbo, direkte          
indsprøjtning 

Turbo, direkte       
indsprøjtning 

Cylindervolumen (cm3) 1461 1461 

Antal cylinder/ventiler 4/8 4/8 

ECO-teknologi Ja Ja 

CHASSIS OG STYRETØJ 

Dækstørrelser (afhænger af hjulstørrelse) 
205/55/R16 94 
205/50/R17 93 
225/40/R18 92 

Forhjulsophæng Pseudo McPherson 

Baghjulsophæng Bagaksel med støddæmpere og fjeder 

PRÆSTATIONER 

Tophastighed (km/t) 193 193 

0 - 100 km/t (sek.) 11,4 11,1 

FORBRUG OG EMISSIONER (WLTP) 

C02 blandet kørsel (g/km) 118 - 129 121 - 123 

Blandet kørsel (km/l) 20,4 - 22,2 21,3 - 21,7 

RUMFANG OG VÆGTE 

Brændstoftank (Liter) 45 45 

Adblue beholder (Liter) 16 16 

Køreklar vægt (kg) 1364 1390 

Maksimalt tilladt totalvægt med last (kg) 1994 1970 

Totalvægt ved kørsel (kg) 3644 3670 

Max. tilladt anhængervægt med bremse (kg) 1700 1700 

Max. tilladt anhængervægt uden bremse (kg) 715 730 

Bagagerumsvolumen (Liter) 504 504 

Bagagerumsvolumen med nedklappet bagsæder (Liter) 1484 1484 
 
 
 

SECURITY+ Forlænget garanti (Benzin/diesel – Plug-in hybrid) 

– 3 år / 60 000 km 1.990 kr. / 1.990 kr.  – 5 år / 100 000 km   5.590 kr. / 7.990 kr. 

– 3 år / 100 000 km  2.890 kr. / 3.890 kr. – 6 år / 150 000 km    11.990 kr. / 17.990 kr. 
 
 
 


