Новото

Renault MEGANE

Приток на
адреналин
Елегантни форми, изискани линии, избор без
компромис, новото Renault Megane дръзва да покаже
изразителен дизайн и утвърден стил. Вдъхновяващо,
с уникална светлинна идентификация, новото Renault
Megane ви подканва да застанете зад волана и да
откриете истинските усещания. Адреналинът е
гарантиран. Страстта не се крие. Тя се преживява.

Силни емоции
Новото Renault Megane се разпознава
от пръв поглед. Дневните светлини с LED
технология придават острота на погледа му.
Задните светлини, отново с LED технология
и 3D ефект, осветяват пътя през деня и през
нощта и допринасят за неповторима светлинна
идентичност. 18“ джанти с ефект „диамант“
налагат своя стил. Спортен, закачлив, дързък.
Шофирането се усеща по нов начин. Емоцията
е тук.

Несравнимо удоволствие от шофирането

Динамичен дизайн, идеална позиция за шофиране, спортен механизъм на педалите - новото Renault Megane изразява напълно удоволствието от
шофирането. Подсилени от технологията 4CONTROL, четирите завиващи колела предлагат несравнима маневреност и бърза реакция. Ходовата
част с подписа на Renault Sport се грижи за всичко останало. Изкачвания, завои... траекториите са прецизни, а маневреността - несравнима.
Страстта отвежда в нови измерения.

Високотехнологични преживявания

Настанете се удобно. Всички елементи са свързани с единствената цел да предложат необикновено преживяване зад волана. Цветният цифров
дисплей отразява режима на шофиране, който сте избрали. Върху централната конзола се откроява 8,7“ сензорен екран R-Link 2, готов да се
превърне във ваш навигатор. На нивото на очите е и подвижният цветен дисплей, а зад волана, удобно разположени, се намират двете пера за
светкавична смяна на предавките. Дизайнът Renault Sport гарантира пътуване към невероятни преживявания. Запалете двигателя!

Ново измерение
Ключовите думи по отношение на интериора са качество
и хармония. Широко пространство, изпипани детайли в случая забавно означава и комфортно. Включвайки в
играта широкия си панорамен покрив*, новият Mеgane
прави от слънцето свой съюзник. Стимулирано от ритмите
на аудио системата Bose®, желанието за пътуване се
налага властно и без колебание. Финесът е част от
преживяването.
* Ще се предлага втората половина на 2016 г.

Страст към детайла
Изключително внимание е отдадено на всеки детайл.
Арматурното табло, протекторите от външната страна на
вратите и конзолата са облицовани с един и същ материал.
Хромирани детайли подчертават въздуховодите и топката
на скоростния лост. Седалките, обгръщащи и изваяни,
са красиви и удобни. Колкото до волана, той е облечен
в пълнозърнеста кожа Nappa*… Вие сте взискателни,
ние - също.
* Телешка кожа.

Новото
Renault Megane,
по-силни
усещания
Да ви създаде силни емоции, да споделите
незабравими усещания… мисията на новото
Renault Megane е много амбициозна. Технология
4CONTROL, динамични двигатели - новото Renault
Megane изпълнява всички желания на пътя.
Системата MULTI-SENSE се подчинява на вашите
предпочитания, а системите за подпомагане на
водача ви гарантират безопасност. Достатъчно
е да докоснете мултимедийната конзола Renault
R-LINK 2, за да се превърнете в господар на пътя.

4CONTROL, идеално поведение на пътя
С 4 завиващи колела, новото Renault Megane GT предлага маневреност и прецизност. Благодарение на 4CONTROL, вие преодолявате и найупоритите неравности в пълно спокойствие. Поведението на пътя е оптимизирано, сцеплението е невероятно. Съчетаването с технологията
MULTI-SENSE прави шофирането изключително прецизно. Новото Renault Megane се слива с пътя, а вие се сливате с Megane.

При ниска скорост системата 4CONTROL управлява завиването на задните колела в посока, При скорост над 80 км/ч* задните колела завиват в същата посока като предните.
обратна на посоката на колелата от предния мост.

* В режим Sport; над 60 км/ч за останалите режими на технологията MULTI-SENSE.

Мощност с мярка
Renault надгражда своя опит, изкован в условията на силно конкурентна среда, за да подобри още повече двигателите
на новия Renault Megane. И ако нивата им на ефективност, на разход на гориво и на въглеродни емисии са сред найдобрите на пазара, то плавната им работа при шофиране на автомобила е несравнима.
ENERGY TCe 205
Силни усещания

ENERGY TCe 130
Абсолютен комфорт и динамика

Най-мощен сред предлаганите двигатели, ENERGY
TCe 205, със 7-степенна автоматична трансмисия
EDC с двоен съединител гарантира спортно
поведение и бързо ускорение. Богат на усещания,
този двигател позволява използването на Launch
Control (за значително по-бързо потегляне от
място) и Multi Change Down (бързо превключване
на по-ниска предавка), две забележителни
технологии, разработени от Renault Sport.
ENERGY TCe 205 GT: 6 л/100 км*, 134 г/км* CO2

Със 130 к.с. при 5 500 об/мин и 205 Нм при
2 000 об/мин., двигателят ENERGY TCe 130 ви
предлага същото, което и 2–литров атмосферен
двигател! Неговото директно впръскване и
вграденият турбокомпресор му носят гъвкавост и
изключителна бързина на реакция. Способността
му за преминаване на висока предавка почти без
да усетите, ви предоставя несравним комфорт и
удоволствие при шофиране. Изключително тих,
той се отличава с приглушени шумове.
ENERGY TCe 130: 5,1 л/100 км*, 119 г/км* CO2

ENERGY dCi 110 ECO2
Ефикасност на най-високо ниво

Трансмисия EDC

Горд с емблемата си ECO2, двигателят ENERGY dCi
110 гарантира най-слабо отделяне на въглеродни
емисии от цялата гама. Технологичните иновации,
като системата Stop & Start или използването на
стоманени бутала, осигуряват въглеродни емисии
и разход на гориво сред най-ниските в сегмента:
едва 3,3 л/100 км в цикъл NEDC* и въглеродни
емисии 86 г/км*!

Богата на технологии, автоматичната трансмисия
EDC с двоен съединител обединява комфорта на
автоматичната скоростна кутия с реакцията и
ефективността на механичната скоростна кутия.
Със своите 6 или 7 степени, в зависимост от вида
на двигателя, EDC ви предоставя гъвкавост,
динамика и намален разход. Какво повече да
се желае?

* Разход при смесен режим. Разходът и вредните емисии съответстват на приложимите наредби.
ECO2 обозначава двигател с вътрешно горене, който предлага най-слабо отделяне на вредни емисии от всички автомобили
от гамата Renault. Това се постига благодарение на иновативни технологии, чиято ефективност позволява отделяне на
въглеродни емисии и разход на гориво на най-добро ниво.

Повишена безопасност
Шофирайте спокойно! Новото Renault Megane е снабдено с многобройни системи за подпомагане на водача. Интуитивни и интелигентни
технологии ви придружават по всякакви маршрути, за да ви гарантират ежедневно спокойствие.

Система за известяване при превишена скорост и дисплей на нивото на очите
Пътните знаци са все повече. Не е лесно да бъдат проследени всички, затова една камера
го прави вместо вас. Ако превишавате позволената скорост, на таблото и на дисплея на
нивото на очите се появява предупреждение. Вие трябва само да адаптирате стила си
на шофиране към условията.

Помощ при паркиране
Паркирането на заден ход става с една маневра! Системата ви помага да определите
конфигурацията на мястото за паркиране (успоредно, паралелно или по диагонал), измерва
наличното пространство и се заема с маневрата. За вас остава само да регулирате газта,
спирачката и смяната на предавките. Истински навигатор!

Предупреждение за мъртвите точки на видимост
Разширете зрителното си поле! Новото Renault Megane е снабдено със система, която
отчита превозните средства, намиращи се в мъртвата точка на видимост, невидима в
огледалата за обратно виждане. Активна в диапазона 30 км/ч - 140 км/ч, тази система
незабавно предупреждава водача със светлинен сигнал.

Адаптивен автопилот
Поддържайте лесно безопасна дистанция до автомобила пред вас. Адаптивният автопилот
влиза в действие в диапазона 50 км/ч - 140 км/ч, за да регулира скоростта ви. Системата
въздейства върху спирачките, когато дистанцията е твърде малка, и върху педала на
газта, когато пътят е чист.

Renault R-LINK 2,
интуитивно управление
Чрез мултимедийната система Renault R-Link
2 многобройните функции, които правят още
по-вълнуващи вашите пътувания, са на върха
на пръстите ви. Интуитивен, ергономичен,
светъл, големият 8,7-инчов дисплей предлага
лекота при използване, все едно използвате
вашия таблет. Само с едно докосване или чрез
командите от волана, вие с лекота достигате
до вашите контакти, музикално съдържание
или предварително инсталирани приложения
(имейл, R-LINK Tweet, Renault Assistance,
метеорологична прогноза) или до приложения,
които можете да изтеглите чрез R-LINK Store.

Истински контролен център, Renault R-LINK 2
позволява също управление на системата
MULTI-SENSE, системите за подпомагане на
водача и съобразяване с предпочитанията на
всеки пътник: възможно е да бъдат създадени
до 6 различни профила. Още един начин да
изживеете „страстта Megane“…
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1. Данни на инструменталния панел. На всеки режим съответства различен стил на показване на данните на таблото. 2. Двузонов климатроник. Регулирайте температурата в
автомобила и спестете енергия с режим Eco. 3. Вътрешно осветление. Потопете се в едно приятно преживяване в цвят сепия, зелен, син, червен или виолетов. 4. Седалка на водача
с масажна функция. Характерна за режим „Комфорт“, регулируемата интензивност на масажа гарантира прекрасна кондиция. 5. Шаси Renault Sport 4CONTROL. 4 завиващи колела
за несравними усещания. Бързината на реакцията варира в зависимост от избрания режим на шофиране от системата Multi-Sense. 6. Съпротивление на волана. Вие разполагате
с интелигентно подпомогнато управление. Съпротивлението на волана отчита избрания режим на управление. 7. Настройки за смяна на предавките на трансмисия EDC. Гладка
смяна на предавките или по-голяма бързина, за да получите търсеното усещане. 8. Реакция и звук на двигателя. Сякаш сте сменили автомобила - степента на ускорение се променя
в зависимост от избрания режим.

Възможност
за избор
Вие избирате, новият Megane се адаптира. Режим „Комфорт“,
„Неутрален“, „Спортен“, „Персонализиран“, „Икономичен“*,
системата MULTI-SENSE задава параметрите на вашия
автомобил, в зависимост от вашите моментни желания.
Системата въздейства върху техническите конфигурации
(реакция на двигателя, смяна на предавките, промяна в
съпротивлението на волана, звук на двигателя, реакция на
системата 4CONTROL), върху обстановката в купето (седалка
на водача с масажна функция, тоналност на вътрешното
осветление, извеждане на различна информация, цветове за
инструменталния панел). В настроение сте за спорт? Искате
спокойствие? Небрежни сте? Сменете едно преживяване
с друго. MULTI-SENSE - сякаш разполагате с няколко
автомобила Megane!
* без GT.

BOSE®,
изключителен
звук!
Изключително усещане за звук при всяко пътуване.
Инженерите на BOSE® и Renault са работили в
тясно сътрудничество, за да ви предложат звук,
специално разработен за новото Renault Megane.
С един централен високоговорител отпред, осем,
разпределени в купето, и вграден в багажника
субуфер, всяка нота, всеки детайл от музиката са
предадени безупречно. Подгответе се за несравнимо
звуково и сетивно изживяване.

Палитра
Новото Renault MEGANE

Ледниково Бял (O)

Перлено Бял (ТЕ)

Платинено Сив (ТЕ)

Сив „Титан“ (TE)

Огнено Червен (TE)*

Син „Космос“ (TE)

Син „Берлин“ (TE)

Кафяв „Капучино“ (TE)

Бежов (TE)

Черен (TE)

Новото Renault MEGANE GT

Ледниково Бял (O)

Перлено Бял (TE)

Платинено Сив (TE)

Сив „Титан“ (TE)

Огнено Червен (TE)*

Син „Метал“ (TE)

Син „Берлин“ (TE)

Черен (TE)

TE: цвят металик
O: неметалик
Снимките са само за информация.
*Цвят металик със спецален слой

Оборудване
LIFE

16“ джанти с тасове Florida

Тапицерия от тъмен текстил с цвят „Въглен“

ZEN (LIFE +)

16“ джанти с тасове Complea

Тапицерия от тъмен текстил с цвят „Въглен“

INTENS (ZEN +)

16“ алуминиеви джанти Silverline

Черна тапицерия кадифе/Алкантара

GT (INTENS +)

17“ алуминиеви джанти Decaro

* визията е с опция 8,7“ сензорен дисплей на R-link 2

Черна тапицерия

Аксесоари

Стил

1. Осветени прагове на автомобила при
отключване за повече стил и комфорт при
отваряне на автомобила. 2. Спортен педал
подсилва спортния стил в интериора на
автомобила и придава щрих на оригиналност.
3. 17“ джанти Expression в цвят „Тъмен
антрацит“. 4. Стелка за багажника, отличаваща
се и дискретна, тя обгръща и защитава зоната
за багаж на автомобила. 5. Антена тип „перка
на акула“ подчертава динамичния дизайн на
Megane.

1.

2.

3.

4.

5.

Развлечение

1. Багажник и релси за покрив Quickﬁx с лесно
и бързо поставяне (представения на снимката
модел е само за информация). 2. Премиум
стелки по мярка. 3. Защита на багажника
EasyFlex, полезна защита на багажника ви при
всички конфигурации на седалките. 4. Стойка
за велосипеди и теглич, прибиращ се с едно
движение и без инструменти. Той е напълно
невидим в сгънато положение, а върху него може
да се монтира и стойка за велосипеди.

1.

2.

3.

4.

Размери

Размери (мм)

Размери (мм)

Размери (мм)

A

Обща дължина

4 359

J

Височина на прага при празен багажник

750

Y1

Широчина на багажника

B

Междуосие

2 669

K

Просвет

145

Y2

Вътрешна широчина между гумите

1 111

C

Преден надвес

919

L

Широчина на нивото на коленете на 2-ри ред

179

Z1

1 582

D

Заден надвес

771

M

Широчина на нивото на лактите отпред

1 418

Дължина при максимално натоварване
(сгънати задни седалки)

E

Разстояние между предните гуми, 17” джанти

1 591

M1

Широчина на нивото на лактите отзад

1 420

Z2

Максимална дължина на багажника зад задните седалки

F

Разстояние между задните гуми, 17” джанти

1 586

N

Широчина на нивото на раменете отпред

1 441

G

Обща дължина без външни огледала

1 814

N1

Широчина на нивото на раменете отзад

1 390

G1

Обща дължина с външни огледала

2 058

H

Височина при празен багажник

1 447

H1

Височина с отворена врата при празен багажник

2 044

P

1 081

469

Обеми (дм3)
Общ обем VDA на багажника (дм3)

384

Общ обем на багажника (литри)

434

Височина от седалката до тавана,
седалката в средно положение

886

Q

Височина от седалката до тавана отзад

866

Общ обем VDA под подвижния под на багажника (дм3)

Y

Максимална широчина на отвора на багажника

904

Общ обем VDA на багажника със сгънати
задни седалки, до тавана (дм3)

44
1 247

Новото Renault MEGANE

Открий страстта

Продължете да опознавате Renault Megane
на www.renault.bg

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на единични продукти и прототипи. В рамките на политиката за постоянно
усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Тези изменения се свеждат своевременно до знанието на дилърите
на Renault. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър,
за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила
или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Възпроизвеждането под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация се забранява без предварителното писмено
съгласие на Renault.
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