Renault MEGANE Estate

Un design
surprinzător
Renault MEGANE Estate te atrage prin designul său
expresiv, formele elegante și silueta sportivă. Semnătura
sa luminoasă unică exprimă stil și rafinament. MEGANE
te inspiră să te urci la volan și să redescoperi ce înseamnă
confortul și senzaţiile puternice. Pasiunea nu se poate
exprima, ea se trăiește pur și simplu.

Emoții
puternice
Poți recunoaște Renault MEGANE Estate dintr-o
privire. Farurile sale de zi cu tehnologie LED îi
oferă un aspect seducător. Jantele diamantate de
17” sugerează dinamism, iar cu pachetul GT Line,
Renault MEGANE Estate afișează un aspect sportiv,
care te va face remarcat în orice situaţie.
Călătoriile tale se vor transforma și îţi vor oferi noi
senzaţii. Declanșează emoţia!

Plăcerea de
a conduce.
Reinventată.
Credeai că știi ce înseamnă plăcerea de a conduce?
Schimbă-ţi perspectiva cu Renault MEGANE Estate și
experimentează ţinuta de drum, confortul și tehnologia
la cel mai înalt nivel. Așază-te în spatele volanului și vei
avea parte de o experienţă inedită.

O experiență
high- tech
Îndrăznește să urci la volan. Totul a fost conceput pentru a-ţi
oferi o experiență deosebită. În faţa ochilor tăi vei găsi tabloul
de bord cu afișaj digital TFT, ale cărui culori reflectă modul de
condus pe care l-ai ales*: Personal, Neutru, Confort, Eco sau
Sport. Pe consola centrală vei vedea ecranul tactil de 8,7” al
sistemului R-LINK 2, care centralizează toate funcţiile mașinii
și este gata să-ţi devină copilot în toate călătoriile. Deasupra
planșei de bord, în raza vizuală, se ridică sistemul de afișaj
color Head-Up Display. Ești gata să pornești la drum?
*prin intermediul sistemului Multi-Sense®

O nouă dimensiune
În interior, cuvintele-cheie sunt calitate și armonie. La nivel
de confort, se remarcă spațiul interior generos și finisajele
atent realizate. Lumina naturală pătrunde în habitaclu și
creează o ambianţă plăcută și relaxantă, datorită plafonului
panoramic din sticlă, de mari dimensiuni. Sistemul de sunet
BOSE® transformă orice călătorie într-o experienţă unică,
datorită calităţii și preciziei sunetului. Rafinamentul definește
MEGANE Estate.

Pasiunea pentru detalii

Fiecare detaliu al MEGANE Estate a fost gândit cu atenție. Planșa de bord, partea superioară a panourilor de portiere și consola centrală sunt realizate din
același tip de material. Inserțiile cromate scot în evidență orificiile de ventilație și maneta schimbătorului de viteze. Volanul este îmbrăcat în întregime cu
piele Nappa*; în ceea ce privește scaunele, acestea sunt spaţioase și confortabile. Bancheta spate se poate rabata pentru a crea un volum de încărcare pe
suprafaţă plană de 1695 dm3. În plus, și scaunul pasagerului din față se poate rabata, pentru a permite transportul obiectelor voluminoase, creând astfel
o lungime de încărcare plană de 2,7 m. Știm că ești exigent. Și noi suntem.
* Piele veritabilă de origine bovină.

Senzaţii mai intense
ca oricând
Renault MEGANE Estate îţi oferă emoţii puternice, însă este raţional atunci
când vine vorba despre costurile de utilizare. Cu motorizări energice și
eficiente, dar și o modularitate fără egal, acesta se adaptează tuturor
exigenţelor. Sistemul Multi-Sense® modifică parametrii autovehiculului și
ambianţa interioară în funcţie de preferinţelor tale, iar sistemele de asistenţă
la condus îţi oferă siguranţă pe orice traseu. Tot ce trebuie să faci este să
accesezi sistemul multimedia R-LINK 2 pentru a a avea la dispoziţie toată
gama de tehnologii disponibile.

O gamă de motorizări pe măsură
Renault a valorificat toate cunoștințele dobândite în urma anilor de participări la competiții sportive pentru a îmbunătăți motoarele
Renault MEGANE Estate. Performanţa, consumul de carburant și nivelul emisiilor de CO2 sunt printre cele mai eficiente.

ENERGY dCi 131
Putere și consum redus
ENERGY dCi 131 este un motor diesel care îi va satisface
și pe cei mai exigenţi șoferi. Cuplul său generos asigură
o accelerare hotărâtă și eficientă. Consumul său scăzut
și lanțul de distribuție te ajută să controlezi costurile
de utilizare.

ENERGY TCe 132
Performanță și control absolut

Cutie de viteze EDC
Cu o tehnologie de ultimă generație, cutia de viteze
automată EDC cu dublu ambreiaj combină confortul unei
cutii de viteze automate cu reactivitatea și economia
de carburant asigurate de o cutie de viteze manuală.
Cu cele 6 sau 7 trepte de viteză, în funcție de tipul de
motor ales, aceasta îți oferă flexibilitate, dinamism și
un consum redus. Ce ți-ai putea dori mai mult?

Cu o capacitate de 132 CP la 5500 rpm și un cuplu de
205 Nm de la 2000 rpm, motorul ENERGY TCe 132 îți
garantează aceeași performanță ca un motor atmosferic
de 2 litri. Injecția directă și turbocompresorul îi oferă o
flexibilitate și o reactivitate extraordinare. Capacitatea
sa de a funcționa la viteze mari fără pierdere de energie
îți oferă un confort și o plăcere de a conduce unice. Este
un motor foarte silențios, care se evidențiază printr-un
zgomot foarte redus în timpul rulajului.
ENERGY TCe 132: 5,4l/100 km în ciclu NEDC*, emisii
de CO2 de 120 g/km*

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condiţiile standard impuse de reglementarile în vigoare la data fabricaţiei vehiculului,
în conformitate cu prevederile Regulamentului European 715/2007, cu modificările și completările ulterioare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică.

Mai multă siguranță*
Rulează în deplină siguranță! Renault MEGANE Estate este echipat cu multiple sisteme de asistență pentru șofer. Bazat pe tehnologii intuitive și inteligente,
aceste sisteme îți vin în ajutor în toate călătoriile, oferindu-ți siguranță deplină la volan.

Avertizare în caz de depășire a vitezei și afișaj „Head-Up Display”
Indicatoarele rutiere sunt din ce în ce mai numeroase și nu este ușor să le observi pe toate;
însă camera video poate face acest lucru în locul tău. Dacă depășești limita de viteză legală, vei
fi avertizat atât prin afișajul de pe tabloul de bord, cât și pe dispozitivul „Head-Up Display”. Tot
ce ai de făcut este să îți adaptezi modul de condus.

* doar în opțiuni

Easy Park Assist - Asistență la parcare
Execută o parcare laterală cu o simplă mișcare a încheieturii mâinii. Sistemul de asistență la
parcare te ajută să identifici configurația spațiului disponibil (pentru o parcare laterală, în spic
sau perpendiculară), măsoară acest spațiu și realizează manevrele necesare parcării. Tot ce
ai de făcut este să controlezi accelerația, frâna și schimbarea vitezelor. Are rolul unui copilot.

Avertizare unghi mort
Extinde-ți raza vizuală! Renault MEGANE Estate este echipat cu un sistem care detectează
prezența oricărui vehicul din apropiere pe care nu poți să-l observi cu ajutorul oglinzilor
retrovizoare. Activat la o viteză cuprinsă între 30km/oră și 140 km/oră, sistemul te avertizează
imediat printr-un semnal luminos.

Cruise Control Adaptiv
Această funcție te ajută să menții cu ușurință distanța de siguranță corespunzătoare între
automobilul tău și vehiculul din față. Funcția Cruise Control Adaptiv se activează la o viteză
cuprinsă între 50 km/oră și 150 km/oră. Sistemul acționează asupra frânelor atunci când
detectează o distanţă prea mică faţă de vehiculul din faţă și asupra accelerației, atunci când
drumul este din nou liber.

Renault R-LINK 2,
Control intuitiv
Cu ajutorul sistemului multimedia Renault
R-LINK 2, poți controla funcții multiple
ale automobilului care îți fac călătoriile și
mai interesante. Ecranul vertical de 8,7”
cu funcție touchscreen este ergonomic,
luminos, intuitiv – la fel de ușor de folosit
precum o tabletă. Activat prin atingere
sau cu ajutorul comenzilor de pe consolă,
îți oferă acces rapid la contactele din
agendă, la muzica preferată, la aplicațiile
preinstalate sau la aplicațiile descărcate
prin intermediul R-LINK Store.
Utilizează, de asemenea, sistemul intuitiv
de recunoaștere a vocii R- LINK Voice

pentru a găsi un contact din agendă, a
dicta o adresă sau a deschide o aplicație.
Un adevărat centru de comandă, Renault
R-LINK 2 îți permite, de asemenea, să
gestionezi MULTI- SENSE, să configurezi
sistemele de asistență pentru condus și
preferințele fiecărui pasager: poți crea
până la șase profiluri diferite. Un alt mod
de a experimenta „pasiunea MEGANE
Estate”.
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1. Instrumentarul tabloulului de bord. Fiecare mod de condus selectat prin intermediul Multi-Sense® are propriul stil de afișaj și propriile informații. 2. Sistem automat de aer condiționat cu reglare
„bi-zonă”. Poți utiliza modul Eco pentru a controla temperatura din interior și consumul de carburant. 3. Lumini ambientale. Experimenteză plăcerea multisenzorială cu luminile în nuanțe de sepia,
albastru, roșu și violet (sau verde pentru MEGANE Intense și BOSE®). 4. Scaun pentru șofer cu funcție de masaj. Specifică pentru modul Confort, posibilitatea reglării intensității și a tipului de masaj
oferă un confort unic. 6. Efortul de acționare a volanului. Servodirecție inteligentă. Nivelul de răspuns al direcţiei se reglează în funcţie de modul de conducere selectat. 7. Selectarea treptelor de
viteză cu ajutorul cutiei de viteze EDC. Schimbări flexibile sau mai rapide ale treptelor de viteză pentru a-ți oferi exact ce îți dorești. 8. Reactivitatea și sonoritatea motorului. Răspunsul la accelerație
depinde de modul selectat și te face să te simți ca și cum ai fi schimbat efectiv automobilul.

Puterea alegerii
La bordul MEGANE Estate, tu iei deciziile, iar mașina se
conformează acestora: sistemul Multi-Sense îţi oferă
posibilitatea de a alege între cinci moduri de condus - „Eco”*,
„Neutru”, „Confort”, „Sport”, „Personal” - și modifică parametrii
automobilului în funcţie de preferinţele tale de moment. Alegerile
tale antrenează inclusiv modificări de natură tehnică (reactivitatea
motorului, schimbarea treptelor de viteză, manevrabilitatea,
sunetul motorului). Ambianţa interioară și confortul se pot
adapta (culoarea luminilor din interior, scaunul șoferului cu
funcţie de masaj, tipul informaţiilor afișate, culoarea tabloului
de bord). Ești o fire sportivă, calmă sau relaxată? Poți să alegi
orice experiență de condus, în funcție de dispoziția ta. Cu
sistemul MULTI-SENSE, e ca și cum ai avea mai multe modele
MEGANE Estate într-unul singur.
* disponibil pe versiunea GT

Modularitate și spirit practic

Renault MEGANE Estate dispune de un portbagaj generos, de 583 dm³. Dar acest spațiu se dublează atunci când recurgi la sistemul Easy Break: cu ajutorul
a două mânere situate în portbagaj, bancheta spate se poate rabata 1/3- 2/3 în mod automat. În plus, dacă rabatezi inclusiv scaunul pasagerului din față,
obții o lungime de încărcare record de până la 2,7 m. Modularitatea MEGANE Estate nu se oprește aici: pentru o mai bună distribuţie și aranjare a bagajelor,
portbagajul se poate compartimenta în două părți. Cu hayonul deschis, poţi transporta cu ușurinţă obiecte voluminoase datorită suprafeţei plane de care
dispui. Cu el închis, volumul maxim de încărcare ajunge la 1695 dm3.

Sistemul BOSE ,
sunet excepțional
®

Trăiește o experiență audio excepțională în fiecare
călătorie. Inginerii BOSE® și Renault au colaborat pentru
a-ți oferi un sistem audio configurat special pentru
Renault MEGANE Estate. Cu un difuzor central în față,
alte 8 difuzoare repartizate în întregul habitaclu și un
subwoofer în portbagaj, fiecare notă, fiecare detaliu sau
fiecare nuanță a instrumentului este fidel reprodusă.
Pregătește-te pentru o experiență sonoră deosebită!

Renault MEGANE Estate

Technology for success

Gamă de culori Culorile MEGANE Estate
Atelier de creație Niveluri de echipare
Drum bun Motorizările
Echipamente și opțiuni Listă completă
Accesorii Echipamente care îți definesc stilul
Dimensiuni Volume și cote

Gamă de culori

Blanc Glacier

Blanc Nacré

Gris Titanium

Rouge Flamme

Gris Platine

Bleu Cosmos
Indisponibilă pentru pachetul GT Line și versiunea GT

Bleu Berlin

Noir Etoilé

Brun Cappuccino

Beige Dune

Indisponibilă pentru pachetul GT Line și versiunea GT

Indisponibilă pentru pachetul GT Line și versiunea GT

Bleu Iron
Disponibilă pentru pachetul GT Line și versiunea GT

Atelier de creație
LIFE

Jante oțel 16“, design Florida

Tapițerie textilă de culoare neagră

Siguranță și sisteme de asistență
pentru condus
••ABS cu sistem de asistență la
frânarea de urgență (AFU)
••ESP (sistem de stabilitate electronică
a autovehiculului) cu asistență la
pornirea în rampă (HSA)
••Tempomat - limitator de viteză
(Cruise Control)
••Airbaguri frontale șofer și pasager
+ Airbaguri laterale bazin/torace
pentru șofer și pasager față +
Airbaguri laterale de tip cortină față
și spate
••Airbag pasager deconectabil
••Centuri de siguranță pentru locurile
din față reglabile pe înălțime
••Semnal de avertizare pentru
necuplarea centurilor de siguranță
••Oglinzi retrovizoare reglabile electric
și degivrante
••Puncte de fixare Isofix pentru scaun
copil (cele două locuri laterale spate)
••Senzor de presiune pneuri

••Roată de rezervă de dimensiuni
normale
••Faruri cu halogen
Post de conducere
••Tablou de bord cu indicatoare
analogice și digitale
••Indicator de schimbare a treptei de
viteză (numai pentru cutia de viteze
manuală)
••Funcție ECO MODE pentru reducerea
consumului de carburant
••Funcție Stop & Start (indisponibilă
pentru motorizarea SCe 114)
••Sistem de recuperare a energiei la
frânare Energy Smart Management
(indisponibil pentru motorizarea SCe
114)

Confort
••Aer condiționat cu reglare manuală
••Afișaj pentru temperatura exterioară
••Închidere centralizată cu cheie de
acces/demaraj retractabilă
••Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3
••Geamuri electrice față cu impuls
pentru șofer și pasagerul din față
••Lunetă cu sistem de degivrare și
ștergător inclus
••Priză accesorii 12V în consola
centrală
••Scaune față reglabile manual, cu
funcție de reglare a înălțimii pentru
șofer
••Volan reglabil pe înălțime și
profunzime

Multimedia
••Radio cu afișaj pe 3 linii, 4.2” ,
Bluetooth®, USB și mufă Jack, 4
difuzoare
Design interior/exterior
••Tapițerie textilă de culoare neagră
••Ambianță interioară închisă
••Lumini de zi față LED (6 led-uri)
••Lumini de semnalizare LED în
oglinzile laterale
••Blocuri optice spate cu lumini de zi
3D LED
••Mânerele ușilor în culoarea caroseriei
••Jante oțel 16”, design Florida

Atelier de creație
ZEN (LIFE +)

Jante de oțel 16“ Flexwheel, design Complea

Tapițerie textilă de culoare neagră

Siguranță și sisteme de asistență
pentru condus
••Proiectoare de ceață
Post de conducere
••Volan și schimbător de viteze
îmbrăcate în piele

Confort
••Climatizare automată + senzor de
ploaie
••Geamuri electrice față și spate cu
impuls
••Scaun pentru șofer reglabil manual
pe înălțime/lombar
••Priză accesorii 12V pentru pasagerii
spate, plasată în consola mediană
••Consolă centrală înaltă cu cotieră și
spațiu de depozitare inclus

Design interior/exterior
••Lumini de zi 3D LED, „Edge Light”
••Jante de oțel 16” Flexwheel, design
Complea
••Bare longitudinale

Atelier de creație
INTENS (ZEN +)

Jante aliaj 16“, design Silverline

Tapiterie mixtă piele ecologică/velur de culoare neagră

Siguranță și sisteme de asistență
pentru condus
••Oglindă interioară retrovizoare
electrocrom (cu efect automat antiorbire)
••Frână de parcare asistată electric
••Sistem de asistență la parcarea cu
spatele (senzori acustici)
••Faruri cu tehnologie „full LED” PURE
VISION
••Senzor de ploaie/lumină cu
pornire automată a luminilor și a
ștergătoarelor de parbriz
Post de conducere
••Tablou de bord digital, afisaj TFT 7”
••Renault Multi-Sense® (personalizarea
parametrilor vehiculului în funcție de
stilul de condus)

Confort
••Sistem de închidere și demaraj mâini
libere „Full Magic”
••Oglinzi retrovizoare rabatabile
electric și degivrante
••Lumină de întâmpinare sub oglinzile
exterioare
••Scaune față cu sistem de încălzire
••Banchetă spate tip 1/3, 2/3 cu sistem
de rabatare „easy folding”, cotieră și
suport pentru două pahare
••Parasolare cu oglindă de curtoazie
iluminată
••Scaun pasager rabatabil
Multimedia
••Renault R-LINK 2, sistem multimedia
conectat la internet, cu ecran tactil
7”, harta României inclusă

Design interior/exterior
••Tapițerie mixtă piele ecologică/velur
de culoare neagră
••Lumini ambientale de interior
(corelate cu sistemul Renault
Multi-Sense®, plasate pe panourile
ușilor și pe consola mediană)
••Oglinzi exterioare degivrante,
rabatabile electric, cu lumină de
întâmpinare în partea inferioară
••Praguri cu design specific pentru
ușile față (logo „MEGANE”)
••Aeratoare cu contur cromat pentru
locurile din spate
••Mânerele ușilor cu decor cromat
••Geamuri spate și lunetă cu tentă
închisă
••Jante aliaj 16”, design Silverline

Atelier de creație
GT (INTENS +)

Jante aliaj 18“, design Magny-Cours

Tapițerie piele Alcantara de culoare neagră

Siguranță și sisteme de asistență
pentru condus
••Șasiu 4Control by Renault Sport
••Modul Sport specific, accesibil la
apăsarea butonului R.S. Drive
••Funcție Launch Control
••Roată de rezervă de dimensiuni
reduse (uz temporar)

Post de conducere
••Clapete de comandă pentru cutia
EDC și pedalier sportiv din aluminiu,
inclusiv schimbător de viteze specific
GT
••Volan din piele specific, design GT, cu
suporturi pentru odihnirea degetelor
••Scaune față sport GT, suport lateral
îmbunătățit și tetiere integrate
••Pedalier sport cu inserții din aluminiu
••Afișaj specific GT pentru tabloul de
bord

Design interior/exterior
••Jante aliaj 17”, specific GT, design
Decaro
••Bară parașoc specifică, prize de
aer integrate și admisie de aer
mărită, calandru specific (anulează
proiectoarele de ceață)
••Tapițerie textilă, specifică GT de
culoare închisa (carbon)
••Difuzor spate cu design sport tip
Formula 1
••Două canule de eșapament
••Semnături vizuale „GT” și „Renault
Sport”
••Oglinzi retrovizoare cu aspect „dark
metal”

Drum bun!
Normă de poluare

SCe 114

Energy TCe 132

Energy TCe 205

Energy dCi 90

Energy dCi 110

Energy dCi 110 EDC

Energy dCi 131

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Benzină

Benzină

Benzină

Motorină

Motorină

Motorină

Motorină

-

-

-

Filtru de particule și
catalizator de NOx

Filtru de particule și
catalizator de NOx

Filtru de particule și
catalizator de NOx

Filtru de particule și
catalizator de NOx

MOTOR ȘI CUTIE DE VITEZE
Carburant
Postprocesare depoluare
Jante/certificare
Tip de motor
Capacitate (cm3)
Alezaj x cursă (mm)
Număr de cilindri/supape
Putere maximă kW CEE la viteza de (rpm)
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)

J16/17

J16/17

J17/18

J16/17

J16/17

J16/17

J16/17

Integral din aluminiu 4 cilindri

Integral din aluminiu 4 cilindri

Integral din aluminiu 4 cilindri

Integral din fontă 4 cilindri

Integral din fontă 4 cilindri

Integral din fontă 4 cilindri

Integral din fontă 4 cilindri

1.598

1.198

1.618

1.461

1.461

1.461

1.598

78 x 83,6

72,2 x 73,1

79,7 x 81,1

76 x 80,5

76 x 80,5

76 x 80,5

80 x 79,5

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4/8

4/8

4/8

4 / 16

84 (114) la 5.500

97 (132) la 5.500

151 (205) la 6000

66 (90) la 4.000

81 (110) la 4.000

81 (110) la 4.000

96 (131) la 4.000

156 la 4.000

205 la 2.000

205 la 2.000

220 la 1.750

260 la 1.750

250 la 1.750

320 la 1.750

Tip de distribuție

Pe lanț

Pe lanț

Pe lanț

Pe curea

Pe curea

Pe curea

Pe lanț

Filtru de particule

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Stop & Start și funcție de recuperare a energiei
la frânare

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Cutie de viteze manuală

Cutie de viteze manuală

Cutie de viteze manuală

Cutie de viteze manuală

Cutie de viteze manuală

Cutie de viteze automată
EDC cu dublu ambreiaj

Cutie de viteze manuală

5

6

6

6

6

6

6

Tip de cutie de viteze
Numărul treptelor de viteză
PERFORMANȚE
Coeficient aerodinamic SCx

0,71

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

Viteză maximă (km/h)

187

197

230

174

187

187

198

0-1.000 m (s) cu plecare de pe loc

33,6

32,4

27,8

36,1

33,1

34

32

0-100 km/h (s)

11,9

11

7,4

14,1

11,6

12,7

10,6

12/20,2

10,4/13,5

5,3

11,8/15,4

9,7/12,7

10,1

8,9/10,6

8,6

6,9

7,8

4,2

4,1

4

4,7

5

4,6

4,9

3,4

3,5

3,5

3,6

Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în
viteza a 4-a
(și viteza a 5-a unde există date comunicate)
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII*
Ciclu urban NEDC (l/100km)
Ciclu extra-urban NEDC (l/100km)
Ciclu combinat (l/100km) - NEDC

6,3

5,3

6

3,7

3,7

3,7

4

CO2, ciclu combinat (g/km) - NEDC

142

119

134

95

96

95

103

Capacitatea rezervorului de carburant (l)

47

47

50

47

47

47

47

ASISTENȚĂ PENTRU ECONOMIE DE
CARBURANT
Modul Eco
Mod ECO DRIVING

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da, în funcție de versiuni

Da, în funcție de versiuni

Nu

Da, în funcție de versiuni

Da, în funcție de versiuni

Da, în funcție de versiuni

Da, în funcție de versiuni

DIRECȚIE
Servodirecție variabilă

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

11,2

11,2

11,4

11,2

11,2

11,2

11,2

Față: diametru discuri ventilate (mm)

269x22 ø 54

280x24 ø 54

320x28 ø 60

269x22 ø 54

280x24 ø 54

280x24 ø 54

296x26 ø 57

Spate: diametru discuri pline (mm)

260x8 ø 34

260x8 ø 34

290x11 ø 38

260x8 ø 34

260x8 ø 34

260x8 ø 34

260x8 ø 34

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

205/55R16
205/50R17

205/55R16
205/50R17

225/45R17
225/40R18

205/55R16
205/50R17

205/55R16
205/50R17

205/55R16
205/50R17

205/55R16
205/50R17

Diametrul de bracaj între trotuare (m)
FRÂNARE

Asistență pentru frânare de urgență (AFU)
ESC (sistem de stabilitate electronică a
autovehiculului)
cu asistență la pornirea în rampă (HSA)
PNEURI
Dimensiune standard pneuri
MASE** (KG)
Masă proprie

1.227

1.293

1.392

1.325

1.325

1.317

1.394

Masă maximă autorizată (MMA)

1.835

1.869

1.924

1.911

1.914

1.932

1.952

608

576

532

586

589

615

558

1.400

1.400

1.300

1.400

1.400

1.400

1.700

Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare

650

680

730

700

700

695

730

Masă maximă pe pavilion (kg)

80

80

80

80

80

80

80

Sarcină utilă***
Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condiţiile standard impuse de reglementările în vigoare la data fabricaţiei vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 715/2007, cu modificările și completările
ulterioare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică.
** Valori estimative, supuse procesului final de omologare locală;
*** Valoare calculată prin scăderea masei proprii din MMA.

Echipamente și opțiuni
LIFE

ZEN

INTENS

GT

Proiectoare de ceață

•

S

S

S

Sistem de asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici)

-

•

S

-

-

-

•

•

-

-

•

•

-

-

•

•

-

•

S*

0

-

-

•

•

-

-

•

•

-

•

-

-

-

S*

S

S

-

•

S

S

-

-

•

•

SIGURANȚĂ ȘI SISTEME DE ASISTENȚĂ PENTRU CONDUS

Pachet „Easy Parking”
(Sistem de asistență la parcare tip „mâini libere”, cu senzori față/spate/lateral +
Cameră video marșarier + Senzor de avertizare pentru unghiul mort)
Pachet „Drive Safely”
(Frânare activă de urgență + Alertă de depășire a limitei de viteză cu recunoașterea
panourilor de semnalizare + Alertă la depășirea/păstrarea benzii de rulare +
Comutare automată între luminile de drum/întâlnire + Alertă pentru păstrarea
distanței de siguranță + Cruise Control Adaptiv)
POST DE CONDUCERE
Head-Up Display
(Afișaj integral color al informațiilor referitoare la viteză, navigație, parametrii
vehiculului, alerte și indicații provenite de la sistemele de asistență la condus; plasat
deasupra tabloului de bord, în raza vizuală, la nivelul inferior al parbrizului)
CONFORT
Scaune față cu sistem de încălzire
Pachet Confort Plus
(Tapițerie integrală din piele de culoare neagră + scaun șofer cu reglaj lombar și
funcție de masaj + tetiere cu înclinare și înălțime reglabile)
Trapă de sticlă, panoramică, cu mecanism de deschidere electric, implică lansarea în
sistem cu Pachet Confort Plus pentru versiunea INTENS
Pachet „Easy Shopping“
Sistem de compartimentare a portbagajului + funcție de rabatare automată a
banchetei spate (funcție standard pe nivelul de echipare Intens)
Climatizare automată + Senzor de ploaie
MULTIMEDIA
Sistem multimedia Renault R-LINK2:
- Ecran tactil multitouch 7” (18 cm)
- Navigație tip Birdview (2,5D) cu harta României inclusă
- Conectivitate internet și aplicații dedicate (12 luni pachet conectare gratuită)
- Multimedia și conectivitate extinsă la telefonul mobil
Sistem multimedia Renault R-LINK2, sistem de sunet BOSE®:
- Ecran tactil multitouch 8,7” (22 cm), orientare „portret”
- Navigație tip Birdview (2,5D) cu harta României inclusă
- Conectivitate internet și aplicații dedicate (12 luni pachet conectare gratuită)
- Multimedia și conectivitate extinsă la telefonul mobil
- BOSE® sound system cu 10 difuzoare (subwoofer și amplificator digital inclus)
Implică kit de reparare pene

LIFE

ZEN

INTENS

GT

DESIGN
Faruri cu tehnologie „full LED” PURE VISION

-

-

S*

S

Culoare opacă (Blanc Glacier/369)

•

•

•

•

Culori metalizate

•

•

•

•

Jante aliaj 16”, design Silverline

-

•

S

-

Jante aliaj 17”, design Celsium

-

-

•

-

Jante aliaj 18”, design Magny-Cours

-

-

-

•

Pachet design „GT Line”
Design interior: tapițerie textilă specifică GT Line, culoare gri carbon + scaune față
specifice GT Line cu tetiere integrate + centuri de siguranță cu inserții albastre +
volan specific GT Line
Design exterior: Bare de protecție design GT Line față și spate + Jante aliaj 17”,
design Decaro + Semnătura vizuală „GT Line” + Oglinzi retrovizoare cu aspect „Dark
Metal”

-

-

•

-

•

•

•

•

GARANȚIE PRODUS
Extensie garanție Renault ADAGIO + 12 luni sau 20.000 km
(total perioadă garanție 48 luni sau 120.000 km)
S = standard, S* = se adaugă manual în configurația mașinii, • = opțiune, - = indisponibil

Accesorii

Stil

1. Suporturi de schiuri pe barele de plafon, ușor
de utilizat, datorită sistemului culisant.
2. Pedale sport, care completează elementele
sportive ale cabinei printr-o notă de originalitate.
3. Jante Grand Tour 18’’ negru metalizat.
4. Covorașe din material textil Premium.
5. Antenă tip „înotătoare de rechin”, care
accentuează design-ul dinamic al automobilului
MEGANE Estate.

1.

2.

3.

4.

5.

Accesorii

Timp liber

1-2. Suport biciclete și pachet atelaj escamotabil,
retractabil printr-o singură mișcare. Invizibil în
poziție rabatată sub bara de protecție, acesta nu
afectează designul autoturismului.
3. Bare de pavilion, cu sistem de fixare rapidă
QuickFix, ușor de instalat.
4. Suport tabletă, foarte practic pentru pasagerii
din spate care urmăresc filmele preferate.
5. Protecție pentru portbagaj Easy Flex; protejează
portbagajul, oricare ar fi configuraţia scaunelor.

1.

2.

3.

4.

5.

Dimensiuni

Volum portbagaj (dm3 VDA - conform standardului ISO 3832)
Volum total portbagaj - cu kit reparare pene (dm3/litri)
Volum total portbagaj cu bancheta rabatată (dm3/litri)
Plan lateral (mm)
A Lungime totală
B Ampatament
C Consolă față
D Consolă spate
Dimensiuni (mm)
E Ecartament față
F Ecartament spate
G Lățime totală cu oglinzi

521/580
1.504/1.695
4.626
2.712
919
995
1.591
1.586
2.058

Dimensiuni (mm)
G1 Lățime totală fără oglinzi
H Înălțimea fără încărcătură (cu/fără bare longitudinale)
H1 Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură)
J
Înălțime prag portbagaj fără încărcătură
L
Rază genunchi pe rândul din spate
M Lățime la nivelul coatelor față
M1 Lățime la nivelul coatelor spate
P Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană
Q Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană
N Lățime la nivelul umerilor față
N1 Lățime la nivelul umerilor spate

1.814
1.449/1.457
2.038
601
216
1.492
1.412
886
871
1.441
1.377

Dimensiuni (mm)
Y Lățime intrare portbagaj partea superioară
Y1 Lățime intrare portbagaj partea inferioară
Y2 Lățime interioară între pasajele roților
Z1 Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată
Z2 Lungime de încărcare în spatele banchetei

854
1.036
1.109
1.754
950

Serviciile Renault. Stai fără griji.
Contracte de întreținere
oferite de Renault
Descrierea serviciului:
• Prestații de întreținere vehicul oferite într-o gamă
simplă (2 oferte în standard: Easy și Full); cu opțiune
pentru pneuri/înlocuire sezonieră; Contractul Full
include servicii adiționale: Extensie de Garanție, ITP,
înlocuiri elemente supuse uzurii.
• Parametrabil până la 60 luni sau 200.000 km, în funcție
de nevoia clientului.
• Disponibil la momentul livrării vehiculului.
Totul în deplină siguranță, prin:
- Expertiza rețelei autorizate Renault și calitatea pieselor
originale Renault.
- Valorificarea vehiculului în cazul unei revânzări.
- Inserabil în finanțarea vehiculului.

Contracte de garanție extinsă
Descrierea serviciului:
• Prelungește avantajele garanţiei inițiale (Constructor),
cu servicii similare, piese și manoperă.
• Personalizabil după ani și kilometri, adaptat nevoii
client (până la 200.000 km).
• Disponibil din momentul livrării vehiculului până la
împlinirea unui an de la livrare.

• Include înlocuire și/sau reparare componente
mecanice, electrice și electronice defecte (piese și
manoperă incluse)
Mai multă liniște pentru tine!
- Reparații de calitate în rețeaua Renault.
- Contractul este transferabil și îți aduce plus de valoare
în cazul revânzării vehiculului.

Contracte de Asistenţă Rutieră PLUS
Descrierea serviciului:
• Asistență Rutieră Completă și Permanentă
• Disponibil în 4 variante în funcție de vârsta și tipul
vehiculului :
- Gold Europe Turisme 1 AN, Gold Europe Turisme 3 ANI.
- Gold Europe Utilitare 1 AN, Gold Europe Utilitare 3 ANI.
Avantajele tale:
- Serviciu disponibil NON-STOP, 365 zile/an, 7 zile/7,
24h/24
- Fără limită de km și fără limitarea numărului de
intervenții
- Contract disponibil pentru vehicule cu vârsta până
la 10 ani
- Preț competitiv

Serviciile și ofertele prezentate în această broșură sunt supuse unor condiții și sunt valabile la data editării broșurii (iulie 2018). Pentru informații complete, consultați condițiile
contractuale disponibile în rețeaua autorizată Renault și pe www.renault.ro

Rețeaua Renault promite
-- Să răspundă cererilor tale efectuate online în mai puțin de 24 de ore lucrătoare
-- Să îți pună la dispoziție pentru testare un vehicul din parcul de demonstrație imediat sau în 2 zile lucrătoare
-- Să te informeze asupra parcursului comenzii până la momentul livrării
-- Să îți restituie vehiculul la ora și prețul stabilite, la fiecare vizită în service
-- Să nu îți factureze intervenții efectuate fără acordul tău

Continuă experiența Renault MEGANE Estate
pe www.renault.ro

Conținutul prezentei publicații a fost actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătățire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a
modifica, în orice moment, conținutul legat de specificațiile, vehiculele și accesoriile descrise și ilustrate în prezenta publicație. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștința agenților Renault în cel mai scurt timp. În funcție de țara
de comercializare, versiunile pot fi diferite, există posibilitatea ca anumite echipamente să nu fie disponibile (în serie, ca opțiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultați agentul Renault pentru a primi cele mai recente informații.
Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau ale materialelor folosite la interior. Toate drepturile sunt
rezervate. Este interzisă reproducerea parțială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicații, fără acordul scris în prealabil al Renault.
Iulie 2018
Renault recomandă

