НОВОТО

RENAULT
MEGANE SEDAN

изключителен дизайн
Спортно, завладяващо и динамично, новото
Renault MEGANE Sedan впечатлява с елегантни,
плавни линии, атлетични рамене, хромирана
решетка, мощно излъчване... и характерните
С-образни светлини, съдържащи Full LED Pure Vision
предни фарове, които правят шофирането нощем
по-безопасно.
Изтънченият силует крие остъклен панорамен
покрив, който ви приканва да пътувате в оазис от
светлина. Освободете емоциите си, изберете нещо
изключително.

ново изживяване
при пътуване
Открийте нов начин на пътуване в светлия интериор
на Renault MEGANE Sedan. Вниманието към детайлите
присъства навсякъде, от конфигурируемият дигитален
инструментален панел с 10,2-инчов екран и
репликиране на навигацията, до седалката на водача,
оборудвана с електрическо управление и функция за
запаметяване*. От 9,3-инчовия екран на най-новото
поколение мултимедийна система Easy Link
се възползвате от персонализираната система за
избор на режим на шофиране Multi-Sense.
В зависимост от настроението си можете да избирате
между осем амбиентни осветления и четири режима
на шофиране. С Renault Еasy Drive се наслаждавате на
спокойно шофиране благодарение на авангардните
технологии като адаптивен круиз контрол с функция
Stop & Go, активен спирачен асистент (AEBS)
с функция за разпознаване на пешеходци и
предупреждение за напускане лентата на движение.
Зад волана на новото Renault MEGANE Sedan ще
изпитате уникално изживяване при шофиране.
* Допълнително оборудване при избор на кожен салон .

гарантирана безопасност за повече спокойствие
Новото Renault MEGANE Sedan ви осигурява иновативна помощ при шофиране за спокойствие по време на вашите пътувания.
Дигиталният екран на инструменталния панел или head-up дисплеят ви предоставят цялата информация за шофирането.

Адаптивен круиз контрол. Системата ви помага да поддържате безопасна дистанция спрямо превозното средство пред вас. Системата задейства
спирачките, когато дистанцията е твърде къса, и ускорява, когато пътят отново е свободен.

Активен спирачен асистент с функция за разпознаване
на пешеходци. Можете да се доверите на новото Renault
MEGANE Sedan. Налага се да натиснете спирачките?
Какво ще се случи, ако пешеходец изскочи пред вас?
Новото Renault MEGANE Sedan ви предупреждава и
активира системата за аварийно спиране, ако не
реагирате.

Система за самопаркиране Easy Park Assist. С помощта
на сензорите, разположени отпред и отстрани на
новото Renault MEGANE Sedan, системата Easy Park
Assist сканира наличното пространство за паркиране и
изпълнява маневрата вместо вас. Тя може също да ви
помогне да излезете от паркомястото; всичко, което
трябва да направите, е да го поискате.

Предупреждение при напускане на лентата на
движение. Предотвратява нежелано напускане на
лентата чрез предупредителен визуален сигнал и
вибрации на волана. Когато се активира при скорост
над 70 км/ч, предупреждението за излизане от лентата
ще ви уведоми, ако пресечете непрекъсната или
прекъсната лента без подаден мигач.

Разпознаването на пътните знаци ви информира на
арматурното табло за ограниченията на скоростта по
време на пътуване с помощта на камерата.

Предупреждението за наличие на обект в „сляпата“
точка на автомобила - активно при скорост между 30
км/ч и 140 км/ч - ви известява автоматично чрез
светлинни индикатори за всяко превозно средство,
което не се вижда в страничното огледало.

Система за сигнализиране за наличие на обект при
маневриране назад ви позволява да излезете от
местоположението си с по-голямо спокойствие.
Renault MEGANE Sedan, оборудвано с радари, ви
предупреждава за приближаването на превозно
средство, което не бихте могли да видите.

цветова палитра

Ледниковобял (OV)

Бял „Кварц“ (ТЕ)

Огненочервен (TE)

Сив „Хайленд“ (TE)

Сив „Титан“ (TE)

Черен (ТЕ)

Син „Космос“ (ТЕ)

OV : цвят неметалик
TE : цвят металик
снимките имат илюстративен характер.

размери

886

844
1708

136

919

1002

2711
4632

1492

1413
1108

1443

1582

1587

1814
2058

Обем на багажника (dm3)
Обем на багажника
Максимален обем на багажника със сгъната задна седалка

бензин/дизел
503
987

Конфигурирайте и поръчайте 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 предварителни серии и прототипи.
Като част от 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. Търговските представители на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. 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 Търговски представител, 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. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата
публикация без предварителното писмено съгласие на Renault..
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