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Arrojado e imponente, o Mégane GRAND COUPÉ traz uma nova 

energia à cidade. As suas linhas – sólidas, dinâmicas e realçadas 

com cromados – dominam rapidamente tudo à sua volta. Ombros 

largos, laterais bem esculpidas e um capô nervurado irradiam 

confiança. Inspirado e estatutário, o Mégane GRAND COUPÉ desafia 

os limites.

Espírito de conquista





A assinatura luminosa do Mégane GRAND COUPÉ 

atrai de imediato todos os olhares. De ambos os 

lados da elegante grelha cromada, o equipamento 

de iluminação LED PURE VISION é enquadrado por 

luzes LED diurnas em forma de “C” que conferem 

um efeito 3D e imprimem profundidade ao olhar 

metálico da dianteira do automóvel. Na traseira, 

a nova assinatura luminosa traça uma linha 

horizontal em vermelho-escuro intenso. Exibindo 

orgulhosamente o seu losango cromado, o Mégane 

GRAND COUPÉ confirma a sua ambição e domina 

a estrada.

Sinais distintivos









Sente-se confortavelmente ao volante do Mégane GRAND COUPÉ e 

descubra o seu universo de tecnologia conectada. Graças ao sistema 

R-LINK 2 e ao amplo ecrã tátil, o controlo absoluto do veículo está à 

distância de um toque. Escolha o modo de condução MULTI-SENSE* 

de acordo com o seu estado de espírito. Mantenha-se conectado 

com o R-LINK 2 para mais conforto:

- Android AutoTM** and Apple CarPlayTM**. Obtenha facilmente 

acesso às aplicações do seu smartphone compatíveis com a 

condução através do ecrã de grandes dimensões* do R-LINK 2.

* de acordo com o nível de equipamento ** consoante os países

Android Auto é uma marca registada da Google Inc

Apple Carplay é uma marca registada da Apple Inc

Universo conectado





Ao volante do Mégane GRAND COUPÉ, a experiência de condução é enriquecida com tecnologias de condução únicas no setor: o Head-Up Display* a cores abre-lhe o caminho para 

um horizonte mais amplo. A condução obedece aos seus desejos graças ao sistema MULTI-SENSE*. O indicador, com o seu ecrã TFT de sete polegadas*, deixa-o personalizar o visor 

de informações de condução, enquanto o tablet conectado do R-LINK 2 lhe fornece múltiplas funcionalidades, incluindo navegação, gestão de chamadas e leitura de conteúdos 

multimédia. Adaptado à acústica diferenciadora do Renault Mégane GRAND COUPÉ, o sistema de som Arkamys® convida-o a viver uma nova experiência musical. Sentirá as suas 

emoções a um nível totalmente novo.

* Disponível consoante o nível de equipamento.

Vantagens exclusivas









Para iluminar as suas viagens e deixar que a luz inunde 

o habitáculo, o Mégane GRAND COUPÉ alarga os seus 

horizontes com o seu teto de abrir em vidro*. À sua volta, 

o interior ricamente equipado exibe o seu poder de atração 

através do conforto topo de gama, das inserções em cromado 

acetinado e do requinte dos acabamentos. A iluminação 

ambiente personalizável* realça a consola central e os painéis 

das portas, criando no habitáculo uma atmosfera que combina 

com o seu estado de espírito. À frente, os bancos envolventes 

são aquecidos*. Sente-se confortavelmente e aprecie a função 

de massagem*. A bordo do Mégane GRAND COUPÉ, viva 

uma experiência incomparável.

* Disponível consoante o nível de equipamento.

Os pormenores  
importam!





O seu GRAND COUPÉ reconhece-o à distância. 

À medida que se aproxima, as luzes dianteiras 

e traseiras acendem-se, os retrovisores  

abrem-se e a iluminação interior ativa-se. O Mégane 

GRAND COUPÉ dá as boas-vindas com os mesmos 

altos padrões de cortesia, tanto ao condutores 

como a passageiros. À frente, a largura à altura 

dos ombros e dos cotovelos é muito generosa. 

Foi dada especial atenção aos múltiplos espaços 

de arrumação distribuídos por todo o habitáculo. 

Suportes de copo tanto à frente como atrás também 

não foram esquecidos. Com um espaço amplo para 

as pernas, a liberdade de movimentos é notável. 

Agora, confortavelmente sentado, aprecie a viagem!

Altos padrões  
partilhados











Controlo da sua viagem num veículo inovador e seguro: é esta a 

promessa do Mégane GRAND COUPÉ. Enquanto a tecnologia dos 

sistemas de ajuda à condução o tranquiliza, o ecrã tátil do R-LINK 2 

de grandes dimensões* coloca diversas funcionalidades ao alcance 

dos seus dedos, tais como o sistema MULTI-SENSE* e os serviços 

conectados. O seu GRAND COUPÉ é um parceiro do seu êxito.

* Disponível consoante o nível de equipamento.

Recursos vencedores



O sistema multimédia R-LINK 2 é um autêntico centro de controlo 

intuitivo e conectado. Utilize o controlo por voz para aceder à 

navegação ou ao telefone, encontrar o seu conteúdo musical, 

gerir os sistemas de ajuda à condução e aceder a vários serviços 

com um simples toque do seu dedo. Personalize as afixações 

no ecrã, descarregue as suas aplicações favoritas, guarde as 

configurações do seu banco e do ar condicionado e configure até 

seis perfis diferentes.

R-LINK 2:  
o sistema de  
controlo centralizado





Controlo e tranquilidade
Espera-o uma nova era de modernidade, conforto e segurança, graças aos sistemas de ajuda à condução que a Renault instalou no Mégane GRAND COUPÉ. O seu GRAND COUPÉ 

analisa cada situação e ativa instantaneamente a solução tecnológica apropriada para o proteger, alertar ou auxiliar.

Alerta de transposição involuntária da faixa*, alerta de excesso de velocidade com reconhecimento 
dos sinais de trânsito* e Head-Up Display*. Há cada vez mais sinais de trânsito. Não é fácil 
detetar todos os sinais; deixe que a câmara trate disso por si. Se exceder o limite de velocidade 
permitido, um alerta aparecerá no quadro de instrumentos e no Head-Up Display* a cores. Tudo o 
que precisa de fazer é adaptar a sua condução. Se sair inesperadamente da sua faixa de rodagem, 
recebe um sinal acústico automático.

Regulador de velocidade adaptativo*. O regulador de velocidade adaptativo* ajusta 
automaticamente a velocidade regulada para manter a distância de segurança adequada ao 
veículo que circula à sua frente ou adaptar-se ao limite de velocidade

* Disponível consoante o nível de equipamento.



Sistema de travagem ativa de emergência*. Se tiver de travar 
numa emergência, o sistema complementa a ação do ABS/ESP 
para reduzir a distância de paragem.

Easy Park Assist*: sistema de ajuda ao estacionamento  
mãos-livres. Estacione sem problemas: o sistema mede o espaço 
disponível e define automaticamente a trajetória. Confie-lhe a 
direção e admire a facilidade de manobra.

* Disponível consoante o nível de equipamento.



Uma abundância 
de sensações
Escolha entre os cinco modos de condução oferecidos 

pelo exclusivo sistema MULTI-SENSE*. A iluminação 

ambiente e a confi guração do quadro de instrumentos 

adaptam-se instantaneamente. Aumente a reatividade 

do motor com o modo SPORT, sinta a leveza da direção 

e aprecie a comodidade do banco com função de 

massagem em modo COMFORT, opte pela economia 

de combustível com o modo ECO, permaneça no modo 

NEUTRAL, ou confi gure o modo PERSO de acordo 

como seus desejos.

* Disponível de acordo com o nível de equipamento.
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1. Quadro de instrumentos. Cada modo tem associado o seu próprio estilo de visor e informação. 2. Ar condicionado automático bi-zone. Utilize o modo ECO para controlar a temperatura do 

habitáculo e a economia de combustível. 3. Iluminação ambiente*. Um prazer multissensorial em verde, azul, sépia, vermelho ou púrpura. 4. Banco do condutor com função massagem*. Específi ca 

ao modo COMFORT, a intensidade regulável da massagem leva o bem-estar ao extremo. 5. Esforço de viragem. Direção assistida inteligente. A resistência do volante tem em consideração o modo 

de condução selecionado. 6. Seleção de velocidades da caixa EDC. Mudanças de velocidade suaves ou mais rápidas para lhe oferecer as sensações que procura. 7. Resposta e ruído do motor. 

As respostas à aceleração dependem do modo selecionado. Terá a sensação de que conduz um outro automóvel.

* Disponível consoante o nível de equipamento.





O Mégane GRAND COUPÉ aguarda-o! Graças ao cartão 

mãos livres, o destrancamento e o trancamento de portas 

é automático. O portão traseiro eléctrico com acesso  

mãos-livres* abre-se quando o sistema deteta o seu pé sob o 

para-choques traseiro ou próximo de, através de um suporte 

no seu cartão mãos livres. Desfrute de um amplo espaço 

de arrumação de 503 dm3 acima do piso. Para se adaptar 

a qualquer situação, o assento do banco traseiro é rebatível 

em 1/3-2/3, para libertar um incrível espaço de arrumação 

ao longo de 1,9 m.

* Disponível consoante o nível de equipamento.

Bem-vindo a bordo





Chromo Zone  Cores do Mégane GRAND COUPÉ

Atelier criativo  Design e equipamento interior

Equipamento e opções  Lista completa

Acessórios  Equipamentos que definem um estilo



Branco Glaciar (OV) 

Cinzento Titanium (TE)

Branco Nacarado (TE)

Vermelho Intense (TEE)

Cinzento Platina (TE)

Preto Estrela (TE)

Chromo zone



OV: pintura opaco opaca especial

TE: pintura metalizada

TEE: pintura metalizada especial

Fotografias não contratuais

Castanho Vison (TE) 

Bege Dune (TE)

Azul Cosmos (TE)



Carlab

LIMITED

Segurança
 ABS
 Airbags adaptativos dianteiros do condutor e do 
passageiro (airbag do passageiro desativável)

 Airbags cabeça tipo de cortina dianteiro e traseiro
 Airbags laterais ao nível da pélvis/peito para 
condutor e passageiro dianteiro

 ESP / ASR com sistema de ajuda ao arranque em 
subida (HSA)

 Faróis diurnos LED Edge Light
 Indicadores LED integrados nos retrovisores 
exteriores

 Kit de reparação dos pneus
 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
 Sistema de fixação ISOFIX nos bancos traseiros
 Trancamento centralizado automático em 
andamento

Condução
 Faróis de nevoeiro
 Regulador e limitador de velocidade
 Sensores de chuva e luminosidade
 Sistema de monitorização da pressão dos pneus

Conforto
 Apoios de cabeça dianteiros reguláveis em altura
 Ar condicionado automático com regulação bi-zone
 Banco do condutor com regulação lombar  
e em altura

 Banco traseiro rebatível 1/3 – 2/3 sem apoio  
de braço

 Cartão Renault mãos livres
 Luzes de teto dianteiras e traseiras
 Retrovisores exteriores rebatíveis electricamente  
e com função desembaciamento

 Volante regulável em altura e profundidade

Multimédia
 R-LINK 2: rádio multimédia com ecrã capacitivo  
de 7”, 8 altifalantes, 2 entradas USB e 1 entrada 
jack

 Tomada de 12 V à frente

Design interior
 Apoio de braço central dianteiro
 Consola central dianteira com compartimento  
de arrumação

 Quadro de instrumentos com ecrã TFT de 4,2”
 Estofos de tecido
 Volante em couro*

Design exterior
 Jantes em liga leve de 16” LIMITED
 Sequência de boas-vindas ao abrir o veículo com 
iluminação de assinatura luminosa

 Vidros traseiros sobreescurecidos

Opções
 Alerta de transposição involuntária de faixa
 Alerta de excesso de velocidade com 
reconhecimento dos sinais de trânsito (implica 
alerta de transposição involuntária de faixa)

 Ecrã TFT 7”
 Jantes em liga leve de 17”
 Pack Safety II (Sistema de travagem de emergência 
activa + Alerta de distância de segurança)  
(implica Ecrã TFT 7”) (não disponível no motor  
TCe 140 FAP)

 Pintura metalizada
 Pneu sobressalente (apenas motores a gasolina)
 Pneu sobressalente de pequenas dimensões 
(apenas motores a diesel)

 Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro
 Travão de estacionamento assistido

* Couro de origem bovina.

Jante em liga leve de 16” LIMITED Jantes em liga leve de 17’’ (em opção)



EXECUTIVE (LIMITED +)

Segurança
 Alerta de excesso de velocidade com 
reconhecimento dos sinais de trânsito

 Alerta de transposição involuntária da faixa de 
rodagem

 Retrovisor interior electrocromático

Condução
 Comutação automática das luzes de estrada/
cruzamento

 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro e 
dianteiro com câmara de marcha-atrás

 Sistema Renault MULTI-SENSE
 Travão de estacionamento assistido

Conforto
 Banco do passageiro regulável em altura
 Banco traseiro rebatível 1/3 – 2/3 com apoio  
de braço

Multimédia
 R-LINK 2: rádio multimédia com ecrã capacitivo  
de 8,7”, 8 altifalantes, 2 entradas USB e 1 entrada 
jack

Design interior
 Estofos em tecido preto
 Painéis das portas dianteiras e traseiras com 
iluminação ambiente

 Quadro de instrumentos com ecrã TFT de 7”  
a cores

Design exterior
 Faróis Full LED PURE VISION
 Jantes em liga leve de 18”
 Teto de abrir elétrico panorâmico

Opções
 Estofos em couro* carbono  
(implica Pack Massagens)

 Head-Up Display
 Jantes em liga leve de 17”
 Pack Easy Parking (Easy Park Assist + Alerta de 
ângulo morto)

 Pack Massagens (Apoios de cabeça dianteiros 
reguláveis em altura e inclinação + Banco do 
condutor com função massagem + volante em 
couro* premium) (implica estofos em couro* 
carbono)

 Pack Safety (Sistema de travagem de emergência 
activa + Alerta de distância de segurança + 
Regulador de velocidade adaptativo) (não 
disponível no motor TCe 140 FAP)

 Pintura metalizada
 Pneu sobressalente (apenas motores a gasolina)

 Pneu sobressalente de pequenas dimensões 
(apenas motores a diesel)

 Portão traseiro eléctrico com acesso mãos-livres
 Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros

* Couro de origem bovina.

Jantes em liga leve de 18’’ Jantes em liga leve de 17’’ (em opção)



Equipamentos & opções
LIMITED EXECUTIVE

SEGURANÇA & SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
ABS 
Airbags adaptativos dianteiros do condutor e do passageiro (airbag do passageiro desativável)
Airbags cabeça tipo de cortina dianteiro e traseiro
Airbags laterais ao nível da pélvis/peito para condutor e passageiro dianteiro
ESP/ASR com sistema de ajuda ao arranque em subida
Faróis de nevoeiro
Faróis diurnos LED Edge Light
Full LED PURE VISION -

Indicadores LED integrados nos retrovisores exteriores
Kit de reparação de pneu
Pneu sobressalente ¤ (apenas motores gasolina) ¤ (apenas motores gasolina)

Pneu sobressalente de pequenas dimensões ¤ (apenas motores diesel) ¤ (apenas motores diesel)

Sistema de fixação ISOFIX nos bancos traseiros
Sistema de travagem de emergência activa Pack Safety II Pack Safety

Trancamento centralizado automático em andamento
Travão de estacionamento assistido ¤

SISTEMA DE AJUDA À CONDUÇÃO
Alerta de ângulo morto - Pack Easy Parking

Alerta de distância de segurança Pack Safety II Pack Safety

Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito ¤

Alerta de transposição involuntário de faixa ¤

Câmara de marcha-atrás -

Comutação automática das luzes estrada/cruzamento -

Easy Park Assist: sistema de ajuda ao estacionamento mãos-livres - Pack Easy Parking

Head-Up Display - ¤

Regulador de velocidade adaptativo - Pack Safety

Regulador e limitador de velocidade
Sensores de chuva e luminosidade
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro ¤

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro

CONDUÇÃO
Sistema Renault MULTI-SENSE -

Volante regulável em altura e profundidade

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
Apoios de cabeça dianteiros reguláveis em altura e inclinação - Pack Massagens

Ar condicionado automático com regulação bi-zone
Banco do condutor com função massagem - Pack Massagens

Banco do condutor com regulação em altura e a nível lombar -

Banco do passageiro com regulação em altura -

Banco traseiro rebatível 1/3 - 2/3
Cartão Renault mãos-livres
Elevadores de vidros eléctricos com função impulso
Portão traseiro eléctrico com acesso mãos-livres - ¤

Retrovisor interior electrocromático -

Retrovisores exteriores rebatíveis electricamente com função desembaciamento
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - ¤

Tecto de abrir eléctrico panorâmico -



LIMITED EXECUTIVE

MULTIMÉDIA
Sistema multimédia R-LINK 2 com ecrã tátil de 7”, rádio com navegação e cartografia Europa -

Sistema multimédia R-LINK 2 com ecrã vertical tátil de 8,7”, rádio com navegação e cartografia Europa -

DESIGN
DESIGN INTERIOR
Consola dianteira central com apoio de braço
Estofos em couro* carbono - ¤

Estofos em tecido escuro -

Estofos em tecido LIMITED -

Painéis das portas dianteiras e traseiras com iluminação ambiente -

Quadro de instrumentos com ecrã TFT de 4,2” -

Quadro de instrumentos com ecrã TFT de 7” ¤

Volante em couro*
Volante em couro* premium - Pack Massagens

DESIGN EXTERIOR
Jantes em liga leve de 16” LIMITED -

Jantes em liga leve de 17” ¤ ¤

Jantes em liga leve de 18” -

Pintura metalizada ¤ ¤

Sequência de boas-vindas ao abrir o veículo com iluminação de assinatura luminosa
Vidros traseiros sobreescurecidos

PACKS
Pack Easy Parking: Easy Park Assist + Alerta de ângulo morto - ¤

Pack Massagens: Apoios de cabeça dianteiros reguláveis em altura e inclinação + Banco do condutor com função massagem + Volante em couro* 
premium (implica estofos em couro* carbono) - ¤

Pack Safety II: Sistema de travagem de emergência activa + Alerta de distância de segurança - implica Ecrã TFT 7” ¤ (não disponível no motor TCe 140 FAP) -

Pack Safety: Sistema de travagem de emergência activa + Alerta de distância de segurança + Regulador de velocidade adaptativo - ¤ (não disponível no motor TCe 140 FAP)

* Couro de origem bovina.
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Acessórios

1. Soleira da porta com iluminação. Protegea entrada da porta 
contra pequenos impactos ao mesmo tempo que adiciona um 
toque de elegância e originalidade. 2. Jantes em liga leve de 17’’. 
Dinâmicas e refinadas. 3. Capas de pedais Sport. Acrescenta 
um toque desportivo ao espaço do condutor. Um revestimento 
antiderrapante que proporciona a aderência necessária.  
4. Capas cromadas de retrovisor realçam e protegem os 
espelhos retrovisores. 5. Barras e bagageira de tejadilho. 
Combinando estilo, conforto, segurança e espírito prático,  
a Renault oferece uma vasta gama de bagageiras de tejadilho 
para otimizar a capacidade de transporte. 6. Caixa fundo de 
bagageira. Ideal para transportar vários objetos, mantendo 
simultaneamente o interior do veículo limpo. Protege e conserva 
eficazmente a alcatifa da bagageira. 7. Tapetes de habitáculo em 
têxtil. São concebidos por medida, ajustando-se na perfeição ao 
interior do seu automóvel, protegendo e conservando a alcatifa 
de origem. 8. Focal Music Premium. Estabelece o padrão para 
sistemas de áudio para automóvel. Faça do seu veículo uma 
poderosa experiência sonora.

Lazer e estilo



Serviços Renault, efeito serenidade

Contratos de manutenção Renault
Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito de 
preocupações?
Opte pelos contratos de manutenção – My Revision 
ou Conforto.
Há datas e alturas em que o seu Renault precisa de 
uma atenção especial: quando chega a altura de 
fazer a revisão periódica, a reposição ao nível dos 
líquidos, a verificação das peças de desgaste e a 
sua substituição, se necessário, de acordo com as 
recomendações do construtor.
100% sereno:
 - A experiência técnica da Rede Renault e a qualidade 
das peças de origem Renault.

 - Uma melhor valorização do seu veículo aquando da 
revenda.

 - A manutenção do seu veículo a um preço 
controlado.

Contratos de Extensão de Garantia
Na Renault, no período que se segue à compra do 
seu veículo novo ou usado, assumimos o custo de 
todas as reparações e a substituição das peças 
mecânicas, elétricas e eletrónicas que se apresentem 
com defeito, até um limite de 60 meses ou  
100 000 km. No entanto, poderá prolongar esta 
garantia até 200 000 km. A extensão de garantia 
prolonga as vantagens da garantia do construtor. 
Ganhe ainda mais serenidade.
Circule sem contar dias ou quilómetros:
Circule com a máxima confiança. Beneficie de uma 
Garantia Construtor até 5 anos ou 100 000 km: 
reparação gratuita incluindo peças e mão de obra, 

assistência 24/24 h em caso de avaria imobilizante 
com reparação no local ou reboque, uma Garantia 
Pintura durante 3 anos e quilometragem ilimitada, 
uma Garantia Anticorrosão durante 12 anos e 
quilometragem ilimitada.
 - O que primeiro ocorrer, sendo ilimitada a 
quilometragem nos dois primeiros anos.

 - O seu veículo será sempre assistido na melhor rede 
de especialistas.

 - Peças de origem em todas as intervenções.
 - Uma garantia até 5 anos e/ou 100 000 km.

Serviços conectados
Com o Renault R-LINK 2, reconhecido como o melhor 
sistema multimédia europeu*, os serviços também 
estão no interior do seu veículo. Inovadores e 
intuitivos, oferecem funções atualmente essenciais: 
mantenha-se ligado ao mundo exterior, beneficie 
de ajudas à condução que irão otimizar os seus 
percursos e dos mais eficientes alertas de segurança.
Facilite a sua vida:
 - Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo, 
com atualizações gratuitas durante 3 anos.  
Se pretender prolongar a sua assinatura, nada mais 
simples. Basta fazer uma transferência online a 
partir da R-LINK Store.

 - Informação de trânsito: visualize as condições do 
trânsito no seu percurso em tempo real.

 - Catálogo de aplicações: invente a cada instante a 
vida a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store 
novas aplicações, como Michelin, R-Sound E�ect  
ou gestão do tempo de repouso.

* Fonte: estudo SBD 2014.







Next level starts 
with the a�itude

Novo Renault Mégane GRAND COUPÉ
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Renault recomenda


