Новото

Renault MEGANE

Съвършенство във всеки детайл

Новите правила
за елегантност
Отличителният дизайн на новото Renault
MEGANE излъчва стил и усет за модерното.
По-плавните извивки в предната част,
емблематичният C-образен светлинен подпис
и новите предни фарове с технология Full
LED Pure Vision, която подобрява видимостта
през нощта, го правят наистина съвършен.
Динамичните задни мигачи, променената
задна броня и новите джанти изтъкват
елегантността на новото Renault MEGANE,
вече налично и с напълно нов цвят на
каросерията: меденокафяв.

Качество
в интериора
Оборудването в интериора на новото
Renault MEGANE отговаря на същите
високи изисквания за елегантност и найнови технологии. Комбинирахме комфорт
с
висококачествени
материали,
които
ви предлагат приятна и съвременна
среда: кожен* салон, седалка на водача
с електрическо регулиране**, хромирани
кантове на контролните бутони и др.
9,3-инчовият екран на мултимедийната
система EASY LINK и системата MULTI-SENSE
(или 10,2-инчовият дигитален инструментален
панел с възможност за персонализация и с
репликиране на навигацията) ви пренасят
в един нов свят на силни и технологични
усещания.
* Волска кожа.
** Налична с определени версии.

Renault MEGANE
R.S. Line
Във версия R.S. Line новото Renault MEGANE
демонстрира
своята
забавна
страна.
Детайлите в стила на Формула 1, интегрирани
в предната броня, обещават вълнуващо
преживяване зад волана. Що се отнася до
новия дизайн на алуминиеви джанти, те са
налични във версия 17-инчови Montlhéry
и 18-инчови Magny-Cours. Отзад двата
ауспуха оформят аеродинамичен* спойлер,
който подчертава супер спортния стил на
каросерията, завършена с добре познатата
емблема R.S. Line.
* Опционално.

R.S. Line –
въплъщение на
спортния дух
Дизайнът в купето на новото Renault MEGANE
R.S. Line излъчва спортен дух. То притежава
всички отличителни черти на истински спортeн
шедьовър: спортният волан с перфорирана
кожа е декориран с логото с двоен диамант
R.S., а педалите от полиран алуминий са от
състезателен клас. Усилените седалки са с
декоративни външни шевове. От карбоновото
покритие на корпуса на инструменталния
панел до интериора в черен цвят, подчертан с
червени кантове, ние обърнахме внимание на
всеки детайл и изисквахме качество във всеки
компонент.
* Волска кожа.

Елегантността
на Grandtour
Със своя характерен силует, атлетична форма,
високотехнологичен кокпит и изтънчени
детайли, новото Renault MEGANE Grandtour
изглежда величествено. С хармонични линии,
нова радиаторна решетка с хромирани
елементи, специално проектирани джанти
и със С-образния светлинен подпис емблематичен за идентичността на Renault,
това е модерно изглеждащ автомобил във
всяко отношение. Динамичните Full LED
предни фарове завършват характерния му
облик. Независимо дали за професионална
или за лична употреба, новото Renault
MEGANE Grandtour ще ви спечели, защото
е функционално, адаптивно, лесно за
маневриране и комфортно за шофиране.

Състезателен дух
С предна решетка в стила на Формула 1, Full LED
Pure Vision предни фарове, уширени калници
с 60 мм отпред и с 45 мм отзад, странични
въздушни екстрактори, централен ауспух,
антена тип „перка на акула“, заден дифузьор
и много други компоненти, новите Renault
MEGANE R.S. и R.S. Trophy гордо демонстрират
своя спортен характер. Уникалните им линии
са допълнени с широка гама цветове и
специално проектирани джанти, например
ексклузивните 19-инчови джанти Interlagos
с ефект „диамант“, джантите Full Black или
19-инчовите джанти Fuji Light с червени
спирачни апарати Brembo за ексклузивен
дизайн, отговарящ на тяхната динамика.
Спортен дух без компромис е изразен и в
пътническия салон. Нов 10,2-инчов дигитален
екран с възможност за персонализация, R.S.
кожен(1) волан с пера за смяна на предавките(2),
алуминиеви педали и подложка за крака, къс
скоростен лост... първокласни материали
и покрития в ексклузивна интериорна
персонализация в сив цвят гарантират
уникално удоволствие при шофиране. Като
опция, пакетът Alcantara(3) с новото Renault
MEGANE R.S. и обгръщащите седалки Recaro
с тапицерия от Alcantara® с новото Renault
MEGANE R.S. Trophy предоставят идеалните
условия за всеки състезател зад волана.
(1) Волска кожа.
(2) Само със скоростна кутия EDC.
(3) R.S. тапицерия от Alcantara® с контрастни шевове в
червен, черен и технически сив цвят, волан, частично
облицован с Alcantara®.

Адаптивност
и комфорт
Едно от предизвикателствата, с които новото
Renault MEGANE Grandtour се среща всеки
ден, е да прави вашето пътуване удобно. Вие
се радвате на багажник с обем до 563 литра.
А благодарение на системата Easy Break,
която ви позволява да сгънете задните
седалки с едно просто движение, равния под
на багажника и сгъващата се предна седалка,
можете да се възползвате от допълнително
пространство в купето, така че да сте в
състояние да превозите и най-обемистите
предмети, дълги до 2,7 м!

Персонализирайте
своето изживяване
зад волана
Системата
Renault
MULTI-SENSE
ви
предлага персонализирано изживяване при
шофиране. В зависимост от настроението си
можете да избирате между осем различни
цвята на амбиентно осветление и четири
режима на шофиране*: Eco за намаляване
разхода на гориво и CO2 емисиите; Comfort
за спокойно и гъвкаво шофиране; Sport за
по-интензивно шофиране и My Sense за
задаване на настройките според личните
ви предпочитания. Приложението R-Sound
ви позволява да конфигурирате своето
музикално и аудио изживяване в купето. С
EASY LINK и нейната свързана навигационна
система** е необходимо само да изпратите
своята дестинация от смартфона си към
автомобила, за да ви предложи най-добрите
възможности за пътуването от врата до врата.
Пътуването ви завършва пеша? MY Renault
ще предложи най-добрите маршрути и за
тези последни метри. Не си спомняте къде сте
паркирали автомобила си? MY Renault ще го
открие и ще ви напътства дотам.
* Лесен достъп чрез новия интерфейс EASY LINK или чрез
бутона за бърз достъп на централната конзола.
** Навигацията се репликира на 10-инчовия дигитален
инструментален панел.

1.

Гарантирана
безопасност за
повече спокойствие
Новото
Renault
MEGANE
осигурява
иновативни асистент системи при шофиране,
за да гарантира вашето спокойствие.
Дигиталният екран на инструменталния
панел или Head-up дисплеят ви предоставят
цялата нужна информация.
1. Система за поддържане на лентата на
движение и автоматично спиране и потегляне при
натоварено движение. Тази полуавтоматизирана
технология за шофиране истински ще ви подкрепя,
когато сте зад волана. Благодарение на адаптивния
круиз контрол, наличен от 0 до 160 км/ч, новото
Renault MEGANE се придържа в лентата, управлява
скоростта и поддържа безопасна дистанция спрямо
автомобила отпред, като дори напълно спира, ако е
необходимо.

2.

2. Система за предупреждение при умора на
водача. Тази функция анализира вашите движения
върху волана и ви предупреждава, когато
отчете признаци на сънливост. Системата ще ви
препоръча да направите почивка чрез съобщение
на дигиталния екран за водача.

3.

3. Автоматична система за аварийно спиране при
наличие на пешеходци. Можете да се доверите
на новото Renault MEGANE. Налага се да ударите
спирачките? Какво ще се случи, ако пешеходец
изскочи пред вас? Новото Renault MEGANE ви
предупреждава и активира системата за аварийно
спиране, ако не реагирате.

4.

4. Помощ при паркиране. С помощта на сензорите,
разположени отпред и отстрани на новото
Renault MEGANE, тази система 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.

Мощни технологии
Новото Renault MEGANE R.S. и R.S. Trophy:
300 конски сили са истинско удоволствие!
Оборудван с технология от F1®, неговият
1,8-литров двигател с директно впръскване(1),
съчетан с автоматична скоростна кутия
EDC с двоен съединител, предоставя
420 Нм(2) въртящ момент и по-кратко време
за реакция с цел още повече ефективност.
Производителността
на
двигателя
е
подпомогната от изпускателната система
с възвратен клапан. Клапанът, който се
контролира спрямо оборотите на двигателя,
зареждането и режима R.S. Drive (Sport или
Race), позволява на двигателя да се изрази в
пълна степен, когато е отворен.
Системата 4CONTROL с кормилно управление
на 4-те колела и с четири хидравлични
повдигача на клапаните осигурява оптимално
пътно поведение и сцепление. Със своето
шаси Sport новото Renault MEGANE R.S.
съчетава комфорт и върховна динамика
за спортно шофиране по време на вашите
ежедневни пътувания. А новото Renault
MEGANE R.S. Trophy предлага най-доброто от
спортните технологии на Renault с механичен
диференциал
Torsen®
с
ограничено
приплъзване и предни спирачни дискове,
изработени от два материала, които подсилват
динамиката на неговото снижено шаси Cup.
Спирачните апарати Brembo©, обгръщащите
седалки Recaro® с тапицерия от Alcantara®(3)
и гумите Bridgestone S007(4) означават найдобрата цялостна динамика във всяка среда.
(1) Оборудван с турбокомпресор с турбина, монтирана на
керамични сачмени лагери.
(2) 400 Нм с механична скоростна кутия.
(3) Опционално.
(4) Налични само с 19-инчови алуминиеви джанти Fuji Light.

Новото Renault MEGANE R.S. Trophy

1

1,8-литров двигател Turbo - 300 к.с./420 Нм*
(автоматична скоростна кутия EDC)

5

Хидравлични повдигачи на клапаните

2

Турбокомпресор с турбина, монтирана
на керамични сачмени лагери

6

Механичен диференциал Torsen® с
ограничено приплъзване

10

Автоматична скоростна кутия EDC с двоен
съединител (или механична скоростна кутия)

3

Система 4CONTROL с кормилно управление
на 4-те колела

7

Двураменно окачване отпред

11

Система R.S. Vision

4

Шаси Cup

8

Изпускателен клапан

12

R.S. Monitor бордова телеметрия

*400 Нм с механична скоростна кутия.

9

Спирачни дискове от два материала
и спирачни апарати Brembo®

Carlab
Цветова палитра
Тапицерия
Джанти
Размери
Аксесоари
Качество

CARLAB Цветова палитра

Ледниковобял (CO)

Перленобял (MP)

Син „Метал“ (MP)

Син „Космос“* (MP)

Меденокафяв* (MP)

Огненочервен (MP)

Сив „Хайленд“ (MP)

Сив „Балтик“ (MP)

Сив „Комета“ (MP)

Черен (MP)

Оранжев „Тоник“** (MP)

Жълт „Спорт“** (MP)

CO: боя неметалик с прозрачно покритие MP: боя металик * Меденокафяв и син „Космос“ не са налични за новото Renault MEGANE R.S. Line. ** Цветове само за Renault Sport. Снимките имат илюстративен характер.

CARLAB Тапицерии

Текстилна тапицерия в тъмносив цвят(1)

Текстилна тапицерия в карбонов цвят(2)

Текстилна тапицерия в тъмносив цвят с
червени декоративни двойни шевове R.S. Line(4)

Тапицерия от Alcantara в тъмносив цвят
с червени декоративни шевове R.S. Line(4)

Смесена тапицерия от изкуствена
кожа/текстил с карбонова текстура(3)

Тапицерия от перфорирана кожа*
в цвят черен „Титан“(3)

Джанти

16-инчови стоманени джанти Florida(1)

16-инчови стоманени джанти Elliptik(2)

16-инчови алуминиеви джанти Celsium(2)

16-инчови алуминиеви джанти Impulse(3)

17-инчови алуминиеви джанти Allium(2)

18-инчови алуминиеви джанти Hightek(3)

17-инчови джанти Montlhéry(4)

18-инчови джанти Magny-Cours(4)

(1) Предлагат се с ниво на оборудване Life.
(2) Предлагат се с ниво на оборудване Zen.
(3) Предлагат се с ниво на оборудване Intens.
(4) Предлагат се с ниво на оборудване R.S. Line.

17-инчови алуминиеви джанти Bayadère(3)

CARLAB Размери

Хечбек

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
Обем на багажника
Максимален обем на багажника (при сгънати задни седалки)

Бензин
473
1367

Дизел
394
1288

Grandtour

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
Обем на багажника
Максимален обем на багажника (при сгънати задни седалки)

Бензин
563
1543

Дизел
504
1484

CARLAB Аксесоари

1.

1. Покривни рейки и кутия за багаж. Възползвайте
се от допълнително пространство, като оборудвате
своето ново Renault MEGANE с покривни рейки
QuickFix. Те са лесни за монтиране и поемат
багажници за велосипеди, за ски и дори кутии за
багаж.
2. Теглич с електрическо изваждане с накланящ се
багажник за велосипеди. Вземете планинските си
велосипеди за бягство през уикенда или закачете
ремарке, благодарение на теглича с електрическо
изваждане. През останалото време дизайнът на
вашето ново Renault MEGANE остава непроменен,
тъй като можете да скриете теглича под задната
броня.

2.

3.

4.

5.

3. Адаптивна защита Easyflex. Противохлъзгаща
и водоустойчива, тя е от съществено значение
за защитата на вашия багажник и пренасянето
на обемисти или замърсени товари. Сгъва се и се
разгъва много лесно, като се адаптира спрямо
позицията на задните седалки.
4. Индуктивно зарядно устройство. Независимо
колко дълго трае пътуването, останете свързани
с помощта на интегрираното индуктивно зарядно
устройство за смартфони.
5. Защитно фолио. Защитете автомобила си от
ежедневните щети, благодарение на прозрачното
защитно
фолио.
Малките
вдлъбнатини,
надрасквания и дори повтарящото се триене вече
не са проблем.
Вижте брошурата с аксесоари за Renault MEGANE за
повече информация.

CARLAB Качество
„От създаването в нашите дизайнерски студиа през производството до разпространението
в нашата мрежа, ние винаги се водим от стремежа към качество.“
Лорънс ван ден Акер, старши вицепрезидент на Renault Corporate Design
Още по-строги проверки за качество
В нашите заводи в Паленсия проверките за качество използват най-съвременни техники:
- лазери за проверка на геометрията на каросерията,
- камери за тестване на покритията против корозия и отскачащи камъчета,
- усъвършенствани методи за радарен контрол върху функциите в помощ на водача.

Достъп до нова свързаност
Вярно на природата си, новото Renault MEGANE разчита на технологии от най-ново поколение, за да ви
създава още по-приятно изживяване зад волана:
- новата свързана система Renault EASY LINK, която предоставя достъп до мултимедия, навигация и
информационно-развлекателни услуги (съвместима с Android Auto™ и Apple CarPlay™),
- нов 9,3-инчов екран с възможност за персонализация (директен достъп до вашите любими функции и
приложения),
- системата MULTI-SENSE за персонализирано шофиране.
Достъп до нови инструменти, свързани с мобилността
- Приложението за смартфон MY Renault ви позволява да взаимодействате с автомобила си
дистанционно.
- Гамата Renault Easy Connect ви дава достъп до огромен набор от приложения, платформи и свързани
услуги, които улесняват ежедневието ви.
Тези различни инструменти се намират в технологичния кокпит и ви гарантират комфорт, безопасност и
свързаност.

Renault е до вас
Ние винаги сме до вас, за да улесним живота
и да ви спестим време за поддръжката на
вашето Renault: онлайн цени и запазване
на час, пакети с фиксирани цени, договори
за поддръжка, застраховка и помощ,
персонализирана програма MY Renault...
Възползвайте се от простите, бързи решения,
създадени специално за вашите нужди.
Вашите първи стъпки
Намерете цялата информация, която ви е
необходима:
- на нашите уебсайтове, предложения за
продукти/услуги/финансиране, записване на
час за тестдрайв и т.н.
- в нашата дилърска мрежа, срещи с нашите
търговски и технически екипи.
Renault Service, 100% покритие
Осигурете си защита от неочакваното с нашите
удължени гаранции, застрахователни полици
и пътна помощ от Renault, които винаги са на
ваше разположение.
MY Renault, вашият ежедневен партньор
Насладете се на персонализиран уеб акаунт
за достъп до съвети, оферти, ексклузивни
предложения, напомняния за програмата за
поддръжка, предстоящи записани часове и т.н.
Renault Service, безпроблемна поддръжка
Нашите договори за поддръжка Renault
Service ви предлагат предимствата на
специален ол-инклузив пакет.
Аксесоари, вашето персонално Renault
Нашата гама аксесоари съдържа всичко, от
което се нуждаете, за да направите вашия
автомобил още по-привлекателен, практичен,
удобен и персонализиран.

Продължете да изследвате 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 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. Дилърите 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 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.
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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