Новото

Renault MEGANE Sedan

Дух на завоевател
Смел и властен, MEGANE Sedan внася нова енергия в
града. Линиите му - солидни, динамични и подчертани
с хром - бързо доминират сцената. Широките рамене,
изваяните форми и агресивните линии на капака
излъчват увереност. Вдъхновен и решителен, MEGANE
Sedan прекрачва границите.

Отличителни
знаци
Неговата светлинна идентификация е първото,
което хората забелязват. От двете страни на
изявената, хромирана, радиаторна решетка
светлинното оборудване LED PURE VISION е
оградено от C-образни LED дневни светлини,
които създават 3D ефект и придават дълбочина
на стоманения поглед. Отзад новата светлинна
идентификация следва интензивна, тъмно
червена хоризонтална линия. Гордо понесъл
своя хромиран диамант, MEGANE Sedan заявява
амбицията си и доминира на пътя.

Ексклузивни предимства

Зад волана на MEGANE Sedan усещането при шофиране се обогатява с уникални за сегмента технологии: цветният head-up дисплей ви насочва на фона на открития
хоризонт. Шофирането се подчинява на желанията със системата MULTI-SENSE. Инструменталният панел със 7-инчов TFT екран ви позволява да персонализирате
дисплея с информация за шофирането, докато свързаният таблет на R-LINK 2 ви осигурява многобройни функции, включително навигация, управление на разговорите
и четене на мултимедийно съдържание. Адаптирана към отличителната акустика на Renault MEGANE Sedan, аудиосистемата Arkamys® ви кани да се насладите на ново
музикално преживяване. Ще усетите емоциите си на съвсем ново ниво.

Споделени
високи стандарти
Вашият седан ви разпознава отдалеч. Когато
приближавате, предните фарове и задните
светлини светват, страничните огледала се
разгъват и интериорното осветление се включва.
MEGANE Sedan поздравява наравно водача
и пътниците със същите високи стандарти
за гостоприемство. Отпред широчината при
раменете и лактите е щедра. Особено внимание е
отделено на многобройните места за съхранение
на вещи, разположени в пътническия салон.
Има дори поставки за чаши както отпред, така
и отзад. С цялото пространство за краката вие
имате значителна свобода на движенията.
Сега вече сте се настанили - насладете се на
пътуването!

R-LINK 2:
централизираната
система за управление
Мултимедийната система R-LINK 2 е истински интуитивен
и свързан контролен център. Използвайте гласово
управление за достъп до навигацията или телефона,
намерете своето музикално съдържание, управлявайте
технологиите в помощ на водача и получете достъп
да различни услуги само с върха на пръстите си.
Персонализирайте дисплея, изтеглете любимите си
приложения, запомнете настройките за седалката и
климатика и конфигурирайте до 6 различни профила.

Контрол и спокойствие
Нова ера на съвременност, комфорт и безопасност чака, благодарение на технологиите в помощ на водача, които Renault са инсталирали в MEGANE Sedan. Вашият седан
анализира всяка ситуация и незабавно активира подходящото технологично решение, за да защити, предупреди или помогне на водача.

Предупреждение при излизане от лентата, при превишаване на скоростта и head-up display.
Има все повече и повече пътни знаци. Не е лесно да проследите всеки - нека камерата го
прави вместо вас. Ако превишите разрешената скорост, на арматурното табло и на цветния
head-up дисплей се появява предупреждение. Всичко, което трябва да направите, е да
адаптирате шофирането си. Ако неочаквано напуснете лентата, получавате автоматичен
звуков сигнал.

Адаптивен круиз контрол. Адаптивният круиз контрол автоматично променя зададената
скорост, за да поддържа подходящата дистанция спрямо автомобила пред вас или да се
адаптира към ограниченията за скоростта.

Активна система за аварийно спиране. Ако се наложи да спрете аварийно, системата
допълва системите ABS/ESC, за да намали спирачния път.

Помощ при паркиране. Паркиране без проблеми: системата измерва наличното пространство
и самостоятелно определя траекторията. Доверете се на кормилното ѝ управление и се
възхитете на маневрирането.

Различни
усещания
Изберете от пет режима на шофиране, предлагани от
изключителната система MULTI-SENSE. Вътрешното
осветление и конфигурацията на арматурното
табло се сменят незабавно. Ускорете реакцията на
двигателя в „Спортен“ режим, отпуснете кормилното
управление и се насладете на масажната функция
на седалката в режим „Комфорт“, изберете
икономичен разход на гориво с режим „Еко“,
останете в „Неутрален“ режим или конфигурирайте
„Персонален“ режим според своите желания.
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1. Данни на инструменталния панел. На всеки режим съответства различна информация и стил на извеждане на данните. 2. Автоматичен двузонов климатроник. Използвайте режим
„Еко“, за да контролирате температурата в интериора и разхода на гориво. 3. Вътрешно осветление. Потопете се в стимулиращо сетивата преживяване в цвят зелен, син, сепия, червен или
виолетов. 4. Седалка на водача с масажна функция. Характерна за режим „Комфорт“, регулируемата интензивност на масажа създава най-прекрасното усещане. 5. Съпротивление на
волана. Интелигентно сервоуправление. Съпротивлението на волана отчита избрания режим на управление. 6. Настройки за смяна на предавките на трансмисия EDC. Гладка или по-бърза
смяна на предавките, за да получите търсеното усещане. 7. Реакция и звук на двигателя. Сякаш сте сменили автомобила - степента на ускорение се променя в зависимост от избрания режим.

Икономичност, динамика и емоции
Гамата двигатели ENERGY внася нова, ефективна технология на борда, за да намали значително разхода и емисиите CO2, като същевременно
гарантира удоволствие от шофирането и високи стандарти на качество на всички нива. Всички двигатели са оборудвани със система Stop & Start
и възстановяване на енергията при използване на спирачките.
ENERGY dCi 130

ENERGY TCe 130 EDC

ENERGY dCi 130 е дизелов двигател, който ще удовлетвори
и най-взискателните водачи. Щедрият въртящ момент
осигурява решително и ефективно ускорение за
максимално удоволствие при шофиране. Ниският му
разход на гориво и ангренажната верига ви позволяват
пълен контрол върху разходите при ползване.

Двигателят ENERGY TCe 130 EDC събира заедно
удоволствието и динамиката. С директното впръскване
на бензина и вградения турбокомпресор той предлага
ЕНЕРГИЯ и изключителна бързина на реакция, като
същевременно запазва тихия си звук. С автоматична
скоростна кутия EDC с двоен съединител и седем степени,
той осигурява комфорт и гъвкавост, като поддържа
разхода и емисиите CO2 на нивата на механична скоростна
кутия. С ангренажната верига разходите за поддръжка
остават под контрол.

ENERGY dCi 110 & ENERGY dCi 110 EDC
Дизеловият двигател ENERGY dCi 110 е пример за
икономичност. С 6-степенната си механична скоростна кутия
той осигурява идеална комбинация от икономия на гориво
и динамика. Автоматичната скоростна кутия EDC с двоен
съединител, която също се предлага, добавя гъвкавост
и удобно шофиране с CO2 емисии и разход на гориво на
същото ниво като при механичната скоростна кутия.

ENERGY dCi 90
С 6-степенната си механична скоростна кутия дизеловият
двигател ENERGY dCi 90 ви помага да поддържате найниското ниво на CO2 без да отнема от динамиката на
автомобила. Насладете се на приятно и отговорно
шофиране на разумна цена.

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

* Разходът на гориво и вредните емисии съответстват на приложимите разпоредби.

Добре дошли на борда
MEGANE Sedan ви очаква! С вашата карта „свободни ръце“
отключването и заключването на вратите е автоматично.
Багажното отделение се отваря, когато кракът ви бъде
засечен под задната броня или в съседство, с помощта
на вашата карта „свободни ръце“. Възползвайте се от
обширното пространство за съхранение от 503 дм3
над пода. За адаптиране към всяка ситуация задната
седалка тип „пейка“ се сгъва в съотношение 1/3-2/3,
за да освободи до 987 дм3 пространство за товарене
върху 1,9 м.

Аксесоари

Ледниково бял (О)

Перлено бял (ТЕ)

Платинено сив (ТЕ)

Сив Титан (ТЕ)

Тъмно червен (ТЕ)

Черен (ТЕ)

Кафяв „Vision“ (ТЕ)

Син „Космос“ (ТЕ)

ТЕ : цвят металик
О: цвят неметалик

Бежов (ТЕ)

Снимките са илюстративни

Аксесоари
LIFE

Тъмна текстилна тапицерия

16’’ стоманени джанти
с тасове Florida

Тъмна текстилна тапицерия

16’’ стоманени джанти с
тасове Complea

ZEN (LIFE +)

INTENS (ZEN +)

Смесена тапицерия текстил / кожа

16’’ алуминиеви джанти
Silverline

Аксесоари

Свободно време

1. Стойка за велосипед с монтиране върху
теглича. Лесно и безопасно пренася два до четири
велосипеда. В зависимост от модела тя може да
бъде сгъната или наклонена за лесен достъп
до багажника. 2. Носач за багаж на покрива.
Комбинирайки стил, комфорт, безопасност и
практичност, Renault предлага широка гама
носачи за багаж на покрива за оптимизиран
капацитет на товарене. 3. Облицовка за багажника.
Идеална за лесно превозване на различни вещи,
като същевременно запазва чисто вътрешното
пространство на автомобила. Защитава ефективно
и предпазва стелката на багажника. Проектирана да
отговаря точно на размерите. 4. Текстилни стелки
за пода. Стелките за пода на Renault са специално
проектирани да съответстват на вътрешното
пространство на автомобила, за да защитават и
предпазват оригиналната килимена облицовка.
5. Премиум аудиосистема Focal. Задава стандарта
за автомобилните аудиосистеми. Направете
автомобила си мощно аудио преживяване.
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Стил

1. Осветени прагове на автомобила. Защитават
входовете на вратите от леки въздействия, като
същевременно добавят щрих елегантност и
оригиналност. 2. Хромирани капаци на страничните
огледала подчертават и защитават огледалата.
3. Спортни педали. Добавят спортен щрих към
страната на водача. Покритие против плъзгане
осигурява необходимото сцепление. 4. 17“ алуминиеви
джанти. Динамични и изискани.
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Размери

Обем (dm3)
Общ обем VDA на багажника (дм3)
Общ обем VDA на багажника от сгънатите задни седалки
до тавана (дм3)
Размери (мм)
A
Обща дължина
B
Междуосие
C
Преден надвес
D
Заден надвес
E
Предна следа

503
987

4 632
2 711
919
1 002
1 577

Размери (мм)
F
Задна следа
G/G1 Обща широчина без/със странични огледала
H
Височина при празен автомобил
H1 Височина с отворена врата на багажника
J
Височина на прага на багажника при празен автомобил
K
Просвет при празен автомобил
L
Широчина на нивото на коленете на 2-ри ред
M
Широчина на нивото на лактите отпред
M1 Широчина на нивото на лактите отзад
N
Широчина на нивото на раменете отпред

1 574
1 814/2 058
1 443
1 706
707
136
216
1 492
1 413
1 441

Размери (мм)
N1 Широчина на нивото на раменете отзад
Височина от седалката до тавана отпред,
P
седалката в средно положение
Q
Височина от седалката до тавана отзад
Максимална широчина на отвора на багажника в горно
Y
положение
Y1 Вътрешна широчина на багажника
Y2 Вътрешна широчина между гумите
Z1 Максимална дължина на товарене със сгънати задни седалки
Z2 Дължина на товарене зад задните седалки

1 390
840
851
945
1 114
1 108
1 904
1 084
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Renault MEGANE Sedan
Успехът е начин на мислене

Продължете да опознавате Renault Megane Sedan
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.
Renault препоръчва
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