Új

Renault MEGANE

Az elegancia új
irányvonala
A forradalmian kidolgozoztt Új MEGANE bizonyára mindenkinek meglepetést okoz majd
kifinomult kialakításával. Erőteljes és dinamikus
külső vonalait a C-alakú fényjegyek és a Full LED
”Pure Vision” fényszórók teszik még látványosabbá, egyúttal növelik az éjszakai láthatóságot.
A belső térben is folytatódik az elegancia és a
legmodernebb technológia ötvözete: minőség
és kényelem jellemzi a megújult ergonómiát.
A 9,3”-os Renault LINK kijelző és a személyre
szabható MULTI-SENSE vezetésirányító rendszer,
vagy a 10,2”-os konfigurálható színes TFT
műszeregység és navigációs rendszer összekötik
Önt az egész világgal.

Hangsúlyos, sportos
jelleg
Az új MEGANE R.S. Line verziója felülmúl minden
elvárást. A belső tér minden eleme a sportosságot
suggallja, a műszerfal szénszürke kialakításától
a steppelt Alcantara kárpitig. A bőr* kormányon jól látható az R.S. jelölés, míg a pedálok
alumíniumból való kialakítása tovább növelik
az igazi sportélményt. A külső karosszérián is jól
látható az R.S Line jelzés; a 18” Diamond Dynamic
dísztárcsák, az F1 jelölés elöl, a hátsó spoiler és
a két kipufogóvég még hangsúlyosabbá teszik
a szuperdinamikus jelleget. Kivételes vezetési
élmény vár Önre…
* Nappabőr

Új
MEGANE Grandtour
E-TECH Plug-in Hybrid:
az igényekhez igazított
tölthető hibrid
A kiegyensúlyozott, szélesebb, megnagyobbított
formájú új MEGANE Grandtour a Renault
leginnnovatívabb technológiai újdonságaival büszkélkedhet, mint például a legújabb
E-TECH Plug-in Hybrid hibrid motor. Az F1-től
közvetlenül átvett technológia ugyanis valójában
egy 1,6 literes benzinmotor és két elektromos
motor kombinációja. Így hétköznap nyugodtan
használhatja a tisztán elektromos üzemmódot (városban elektromos üzemmódban akár
65 km-en át), a benzinmotorral pedig hosszabb
utakra is bátran elindulhat. Az Új MEGANE
Grandtour E-TECH Plug-in Hybrid megadja az
elektromos autók vezeté-sének élményét – csend,
gyors reakcióképesség, kényelem – és a hibridek
sokoldalúságát bármi- féle korlát nélkül.

Izgalmas mindennapi
találkozások
Új MEGANE R.S.

Új MEGANE R.S. Trophy

Az Új MEGANE R.S. kifinomult sportos jelle-

TROPHY külső jelölés,, vörös Brembo® féktár-

gével és az autóversenyek inspirálta kialakításával

csa, Fuji 19” felni, R.S. CUP futómű, R.S. kipu-

mindenkit lenyűgöz. Forma-1-es jelöléssel, ki-

fogórendszer és cápauszony antenna, sötétített

szélesített sárvédőkkel, oldalsó légterelőkkel,

oldalüvegek, az Új MEGANE R.S. Trophy meg-

hátsó spoilerrel és diffúzorral, középen elhelyezett

jelenése igazán exkluzív. A belső térben az

kipufogóval… Ikonius dizájn a teljesítmény

Alcantara® kárpitozású RECARO ülések biz-

szolgálatában. A sportos jelleg a belső kialakításban

tonságos körülményeket teremtenek a vezetéshez.

is hangsúlyt kapott. Sportos felépítés, új digitális,
10,2”-os , személyre szabható TFT műszeregységgel,
speciális R.S. bőr kormánnyal, alumínium pedálokkal és lábtartóval, rövidebb sebességváltó
karral, kiváló minőségű anyagokból exkluzív szénszürke színben, az egyedi vezetési élmény szolgálatában.

Kiváló teljesítményű
technológia
300 lóerő, az F1® technológia felhasználásával
készült, közvetlen befecskendezésű 1,8 l-es motorral,
turbókompresszorral kerámia golyós-csapágyas
turbinával. A Új MEGANE R.S. duplakuplungos EDC
automata váltóval 420 Nm nyomatékot, (400 Nm
a mechanikus váltó esetében), rövid reakcióidőt
és megnövelt hatékonyságot biztosít. A motor
teljesítményéhez hozzájárul a kipufogószelep,
amellyel csökkent-hető a zajszint is. A 4CONTROL
rendszer és a hidraulikus kompressziós csapágyak
biztosítják az úttartást és az optimális meghajtást.
A MEGANE R.S. Trophy különleges korlátozott
csúszású Torsen® mechanikus differenciálműve
és az első tárcsafékek egyedülálló teljesítményt
biztosítanak. A vezetés élményét tovább gazdagítja
a Renault Sport technológia, mint például az R.S.
Drive rendszer (Sport vagy Race üzemmód) és
az opcióként kérhető telemetrikus R.S. Monitor,
amellyel megjeleníthető az autó számtalan paramétere valós időben az Renault LINK 9,3”-os
kijelzőn. Erő, mozgékonyság, hatékonyság, az
új MEGANE R.S. és R.S. Trophy a Renault Sport
technológia legjavát kínálja az egyedülálló vezetés
élményéért.

Új MEGANE R.S. Trophy
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Motor: 1,8 l TCe - 300 lóerő/ 420 Nm*		
(EDC automata váltó)
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Hidraulikus kompressziós csapágyak
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Turbókompresszor kerámia golyóscsapágyas
turbinával
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Korlátozott csúszású Torsen®		
differenciálmű
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Duplakuplungos EDC automata váltó, vagy
manuális sebességváltó
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4CONTROL rendszer
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Első kerék meghajtás független tengellyel
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R.S. Vision rendszer
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R.S. CUP alváz
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Kipufogószelepes rendszer
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Beépített telemetrikus R.S. Monitor**

* 400 Nm manuális sebességváltóval.

** Opció
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Brembo® féktárcsák és féknyergek

Fényezés

Jégfehér(1)

Gyöngyház fehér(2)

Highland szürke(2)

Titánium szürke(2)

Fekete gyémánt(2)

Kozmosz kék(2)

Ferrit kék(2)

Lángvörös(2)

Rézbarna(2)

Balti szürke(2)

Pezsgő narancs(3)

Sirius sárga(3)

(1) Nem metál fényezés. (2) Metálfényezés. (3) Speciális R.S. metálfényezés. A valós színek eltérhetnek a fotókétól.

Keréktárcsák

16” acélfelni Florida
dísztárcsával

16” acélfelni Eclipse
dísztárcsával

16” Celsium könnyűfém tárcsa

16” Diamond Impulse
könnyűfém tárcsa

17” Diamond Emotion
könnyűfém tárcsa

18” Diamond Hightech
könnyűfém tárcsa

17” Diamond Passion
könnyűfém tárcsa

18” Diamond Dynamic
könnyűfém tárcsa

18” Estoril könnyűfém tárcsa

19” Interlagos ezüst-fekete
könnyűfém tárcsa

19” Interlagos fényes fekete
könnyűfém tárcsa

19” Akio könnyűfém tárcsa

19” Fuji könnyűfém tárcsa

Felszereltség és opciók
Aktív és passzív biztonság
• ABS + Vészfékasszisztens
• Vezető és utasoldali frontlégzsák (az utasoldali légzsák
kikapcsolható)
• Függönylégzsákok elöl és hátul
• Központi ajtózár
• ESC menetstabilizátor
• Defektjavító készlet
• Tempomat sebességszabályozó és - korlátozó
• Visszapillantóba épített LED irányjelzők
• ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken
• Keréknyomás ellenőrző rendszer

Aktív és passzív biztonság
• Tolatóradar
Belső dizájn
• Színes 7” TFT digitalis műszeregység
• Sötét textil kárpitozás
Külső dizájn
• 16” acél keréktárcsák ECLIPSE dísztárcsákkal
• Hosszanti tetőrudak*
Aktív és passzív biztonság
• Első és hátsó parkolóradarok
• Fáradtságérzékelő rendszer
• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
• Automata távolsági fényszóróvezérlés

Belső dizájn
• Sötét textil kárpitozás
• Magasságban és mélységben állítható bőrhatású kormány
Külső dizájn
• Fekete hűtőrács króm betétekkel
• Full LED “Pure Vision” első fényszórók
• LED nappali menetfény C-alakú fényjegyekkel
• LED hátsó menetfény
• 3D hatású “Edge Light”
• hátsó LED futófényes irányjelzők
• 16” acél keréktárcsák FLORIDA dísztárcsákkal
• Külső visszapillantó tükörburkolatok karosszéria színében

Kényelem
• Eső- és fényérzékelő
• Manuális deréktámasz a vezetőülésen
• Automata kétzónás klimaberendezés
• Hátsó impulzív ablakemelők
Multimédia
• Hátsó 12V csatlakozó
• 7” Renault LINK multimédia rendszer: 7” érintőképernyő
| Bluetooth® | DAB rádió | 2 USB és 1 AUX | Okostelefon

Multimédia
• 12V első csatlakozó
• Bluetooth® DAB rádió USB- és Jack csatlakozóval,
4,2” (3 soros) kijelzővel, 4 hangsugárzóval

Kényelem
• Állítható magasságú első/hátsó fejtámlák
• 1/3 – 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla
• Manuális klima pollenszűrővel
• Impulzív első ablakemelők
• Külső elektromos, fűthető visszapillantó tükrök
• Magasságban állítható vezetőülés

Opciók
• Pótkerék
• Hosszanti tetőrúd*
• Vészhívás funkció
• LIFE csomag: 7” Renault LINK multimédia rendszer
navigációval + Nyitott középkonzol (Elöl: könyöktámasz +
2 pohártartó + 1 USB +1 AUX + 12V | Hátul: 12V) Kétzónás
automata klíma + Automata esőérzékelős ablaktörlők
+Ködfényszórók +Első és hátsó radarok

LIFE

tükrözés | 8 hangsugárzó (4 magas 4 mély)
Opciók
• Pótkerék
• Szükségpótkerék
• CITY PLUSZ csomag: Ködfényszórók + Elektromosan
behajtható tükrök + Automata Renault Kártya +
Üdvözlőfény
• TÉLI csomag: Fűthető első ülések, fűthető bőr
kormánykerék

Belső dizájn
• Ambient Lighting belső hangulatvilágítás az első és hátsó
ajtópaneleken
• Sötét kárpitozás
• Bőrkormány

Kényelem
• Első és hátsó LED utastér világítás
• Elektrokróm belső tükör
• Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök
• Automata Renault kártya
• Üdvözlőfény

Külső dizájn
• 16” könnyűfém DIAMOND IMPULSE keréktárcsák
• Krómbetétes hűtőrács
• LED ködfényszórók
• Színezett hátsó ablaküvegek

• Opciók
• 9,3” Renault LINK multimédia és navigációs rendszer:
9,3” érintőképernyő | Navigáció | 3D térkép |Bluetooth®
| DAB rádió | 2 USB és 1 AUX | Okostelefon tükrözés | 8
hangsugárzó (4 magas 4 mély)

• Pótkerék
• Szükségpótkerék
• 9,3” Renault LINK csomag: Tolatókamera + Head-up
display +10,2” digitális műszeregység + 9,3” Renault LINK
multimédia rendszer navigációval
• VEZETÉS PLUSZ csomag: Adaptív tempomat + Sávtartó
rendszer + Aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel
+ Követési távolságra figyelmeztető rendszer + Vészhívás
funkció
• KOMFORT csomag: Fűthető első ülések + Fűthető
kormánykerék + Komfort fejtámla + Elektromos vezetőülés
elektromosan állítható deréktámasszal
• Renault PARKING csomag: Holttérfigyelő rendszer + Hátsó
keresztirányú forgalomfigyelés + Első és hátsó radarok +
Automata parkolóasszisztens
• Renault LIFE csomag: Renault PILOT Forgalmi
és Autópálya Asszisztens + Adaptív tempomat +
Holttérfigyelő rendszer + Első és hátsó radarok +

Belső dizájn
• R.S. Line fekete kárpitozás piros betétekkel
• R.S. Line sportülések integrált fejtámlákkal elöl
• Karbonszürke betét a műszerfalon és az ajtópaneleken
• Sebességváltó piros betéttel
• R.S. Line bőrkormány
• Hátsó középső könyöktámasz, 2 pohártartóval

Külső dizájn
• 17” könnyűfém DIAMOND PASSION keréktárcsák
• Első lökhárító F1 jelölésű légbeömlőkkel
• Hátsó lökhárító diffúzorral
• R.S. Line külső jelölések
•
Opciók
• Pótkerék
• Szükségpótkerék
• 9,3” Renault LINK csomag: Tolatókamera + Head-up

display +10,2” digitális műszeregység + 9,3” Renault LINK
multimédia rendszer navigációval
• VEZETÉS PLUSZ csomag: Adaptív tempomat + Sávtartó
rendszer + Aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel
+ Követési távolságra figyelmeztető rendszer + Vészhívás
funkció
• Renault PARKING csomag: Holttérfigyelő rendszer + Hátsó
keresztirányú forgalomfigyelés + Első és hátsó radarok +
Automata parkolóasszisztens
• Renault LIFE csomag: Renault PILOT Forgalmi

* Grandtour modellen érhető el.

• Cápauszony antenna

Vezetés
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer
• Eco (takarékos) üzemmód
• Változó rásegítésű elektromos szervokormány

• Vezetés•
• Elektromos parkolófék
• Renault MULTI-SENSE

• TECHNO prémium csomag: Sebességkorlátozó táblákat
felismerő rendszer + Automata távolsági fényszórók
+ Fáradtságérzékelő rendszer + Sávtartó rendszer +
Vészhívás funkció
• 16” LOOK csomag: 16” CELSIUM könnyűfém keréktárcsák
+ Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok
• BIZTONSÁG csomag: Aktív vészfékező rendszer
gyalogosérzékelővel + Követési távolságra figyelmeztető
rendszer

ZEN (LIFE+)

Automata parkolóasszisztens + Aktív vészfékező rendszer
gyalogosérzékelővel + Követési távolságra figyelmeztető
rendszer + Hátsó keresztirányú forgalomfigyeléssel +
Vészhívás funkció
• TÉLI csomag: Fűthető első ülések + Fűthető kormánykerék
• 17” könnyűfém DIAMOND EMOTION keréktárcsák
• 18” könnyűfém DIAMOND HIGHTECH keréktárcsák
• Elektromosan nyitható panoráma üvegtető

és Autópálya Asszisztens + Adaptív tempomat +
Holttérfigyelő rendszer + Első és hátsó radarok +
Automata parkolóasszisztens + Aktív vészfékező rendszer
gyalogosérzékelővel + Követési távolságra figyelmeztető
rendszer + Hátsó keresztirányú forgalomfigyeléssel +
Vészhívás funkció
• 18” könnyűfém DIAMOND DYNAMIC keréktárcsák
• Fűthető első ülések

INTENS (ZEN+)

R.S. LINE (INTENS+)

Az Új Renault MEGANE további részletei: www.renault.hu

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault
fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Renault márkakereskedők. A különböző
országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált
színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli
beleegyezése nélkül. Új MEGANE vegyes fogyasztás l/100 km: 4,5-6,6; CO2-kibocsátás g/km: 117-150; Új MEGANE Gramdtour vegyes fogyasztás l/100km: 4,5-,6,6; CO2 kibocsátás g/km: 117-150; Új MEGANE R.S. vegyes fogyasztás l/100km: 8-8,6; CO2
kibocsátás g/km: 182-195. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp
oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi
tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként
eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében
keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
Renault recommande

renault.hu

