
Renault MEGANE Sedan







Puternic și impunător, MEGANE Sedan aduce o nouă energie 
în spaţiul urban. Domină orașul, încă de la  prima apariție 
pe străzile sale! Cu un aspect robust, dar totodată dinamic, 
subliniat de ornamentele cromate, Renault MEGANE Sedan 
are o siluetă bine sculptată, care îi conferă eleganță și 
inspiră încredere. Renault MEGANE Sedan stabilește un 
nou etalon al prestanţei. 

Spirit de învingător





Semnătura luminoasă este primul lucru pe care-l 
observi la Renault MEGANE Sedan. Pe ambele părți 
ale grilei cromate bine definite, se remarcă designul 
blocurilor optice cu tehnologie LED PURE VISION, 
încadrate de luminile de zi sub forma literei C care 
creează un efect 3D. În partea din spate, noua 
semnătură luminoasă trasează o linie orizontală de 
culoare roșu-intens, care pune în evidenţă logo-ul 
mărcii Renault, rombul cromat. Prin designul său 
ambiţios, Renault MEGANE Sedan este o prezenţă 
pe care nu o poţi trece cu vederea. 

Elemente 
distinctive









La bordul Renault MEGANE Sedan te vei simţi 
în largul tău datorită gamei variate de tehnologii 
disponibile. Cu sistemul R-LINK2 și ecranul său 
de dimensiuni generoase cu funcţie touchscreen, 
integrat pe consola centrală, poţi controla toate 
funcţiile mașinii cu o singură atingere. Folosește 
funcția Bluetooth® și conectează-ți smartphone-ul, 
gestionează apelurile și conținutul multimedia. 
Explorează sistemul MULTI-SENSE® pentru a 
selecta modul de condus în funcţie de starea ta 
de spirit și vei trăi o experienţă unică. La bord și 
pe șosea, tu deții controlul.

Un univers 
conectat





La volanul Renault MEGANE Sedan, experiența condusului este îmbogățită de tehnologii unice în segmentul său: sistemul Head-Up Display cu afișaj color îți oferă informații importante, 
pentru mai multă siguranță în timp ce conduci. Cu sistemul MULTI-SENSE®, mașina se adaptează perfect preferinţelor șoferului. Tabloul de bord, cu afișajul digital TFT de 7’’, poate 
fi personalizat, în timp ce tableta conectată R-LINK2 îți oferă numeroase funcții, printre care navigaţie, gestionarea apelurilor și citirea conținutului multimedia. Adaptat la acustica 
deosebită a mașinii, sistemul audio Arkamys® te invită să te bucuri de o experiență muzicală nouă. Simte emoțiile la un alt nivel.

Avantaje în exclusivitate









Extinde-ți orizontul. Plafonul panoramic din sticlă al Renault 
MEGANE Sedan deschide o nouă perspectivă și permite luminii 
naturale să pătrundă în interiorul mașinii. Totul, pentru ca tu 
să descoperi calitatea finisajelor, inserțiile cromate și să te 
bucuri de un confort demn de segmentul superior. Luminile 
ambientale se pot presonaliza, punând în evidență consola 
centrală și panourile portierelor, pentru a crea o atmosferă 
în conformitate cu starea ta de spirit. În față, scaunele bine 
conturate sunt încălzite. Odată așezat confortabil, relaxează-te 
cu ajutorul funcţiei de masaj. La bordul Renault MEGANE 
Sedan, ai mereu parte de o experiență completă.

Detaliile fac 
diferența





Renault MEGANE Sedan te recunoaște de la 
distanță. Pe măsură ce te apropii, farurile și stopurile 
se activează, oglinzile laterale se deschid și luminile 
interioare se aprind. Atât șoferul, cât și pasagerii se 
bucură de aceleași standarde înalte de confort. În 
față, spațiul disponibil la nivelul umerilor și al coatelor 
este foarte generos. O atenție deosebită a fost 
acordată spațiilor de depozitare distribuite în întreg 
compartimentul pentru pasageri. Atât în față, cât și 
în spate, există suporturi pentru pahare. Având în 
vedere întreg spațiul disponibil pentru picioare, ai 
o libertate de mișcare considerabilă. Acum că te-ai 
instalat la bord – bucură-te de călătorie.

Standarde 
înalte











Control asupra călătoriei tale într-un vehicul inovator și sigur: 
aceasta este promisiunea Renault MEGANE Sedane. În timp ce 
sistemele de  asistență la condus îți oferă mai multă siguranţă, 
pe ecranul tactil R-LINK2 de mari dimensiuni poţi controla 
toate funcţiile mașinii, precum sistemul MULTI-SENSE® și 
serviciile conectate. Renault MEGANE Sedan este partenerul 
tău pe drumul spre succes.

Puncte forte



Sistemul multimedia R-LINK2 este un panou de control cu 
adevărat intuitiv și conectat, prin care poţi controla toate 
funcţiile mașinii. Folosește comanda vocală pentru a accesa 
navigaţia, telefonul sau muzica preferată, gestionează 
sistemele de asistență la condus și accesează diverse servicii 
doar printr-o simplă atingere. Personalizează-ți ecranul, 
descarcă aplicațiile preferate (ghiduri Michelin®, aplicații de 
citire a e-mailului etc.), salvează parametrii pentru poziţia 
scaunului și pentru aerul condiționat și configurează până 
la șase profiluri diferite.

R-LINK2:  
sistemul de control 
multimedia





Control și călătorii fără griji
Grație tehnologiilor de asistență pe care Renault le-a instalat pe MEGANE Sedan, călătoriile tale trec la un alt nivel al confortului și siguranţei. Autovehiculul analizează fiecare situație 
și activează instantaneu soluția tehnologică potrivită pentru a-și proteja, avertiza sau asista șoferul în orice situaţie.

Avertizare la părăsirea benzii de circulație, alertă pentru depășirea vitezei legale și Head-Up 
Display. Indicatoarele rutiere sunt din ce în ce mai numeroase și nu este ușor să le observi 
pe toate. Lasă camera să se ocupe de acest lucru în locul tău. Dacă depășești limita de viteză 
regulamentară, o alertă se afișează pe tabloul de bord și pe Head-Up Display. Tot ce trebuie să 
faci este să adaptezi viteza. Dacă depășești în mod neașteptat banda de circulație, vei primi în 
mod automat un semnal sonor.

Cruise Control Adaptiv. Sistemul reglează automat viteza stabilită pentru a menține o distanță 
corespunzătoare față de vehiculul care circulă în față sau pentru a se adapta la limitările de viteză.



Sistem de frânare activă de urgență.  În cazul unei frânări de 
urgență, sistemul acționează împreună cu funcția ABS/ESC 
pentru a reduce distanța de oprire.

Easy Park Assist - Asistență la parcare. Parchează fără probleme: 
sistemul măsoară spațiul disponibil și definește singur traiectoria 
mașinii. Ai încredere în mecanismul de direcție și observă cum 
mașina realizează manevra fără probleme.



O multitudine de 
senzații
Alege între cele cinci moduri de conducere oferite de 
sistemul exclusiv MULTI-SENSE®. Luminile ambientale și 
configurația tabloului de bord se pot adapta instantaneu 
în funcţie de preferinţele tale. Modifică reactivitatea 
motorului cu modul Sport, controlează nivelul de 
răspuns al direcției și bucură-te de funcţia de masaj a 
scaunului în modul Confort, alege să conduci economic 
în modul Eco, menţine modul Neutru sau configurează 
propriul tău profil așa cum îți dorești, în modul Personal.



1

2

3

4

5

6

7

1. Afișajul instrumentarului de bord. Fiecare mod are propriul stil de afișaj și propriile informații. 2. Aer condiționat automat cu reglare bi-zonă. Folosește modul Eco pentru a controla temperatura 
interioară și a economisi combustibil. 3. Lumini ambientale. Experimentează o ambianţă plăcută în nuanţe de verde, albastru, sepia, roșu sau violet. 4. Scaun șofer cu funcţie de masaj. Specific 
modului Confort, permite reglarea intensităţii funcţiei de masaj, pentru mai multă relaxare. 5. Efortul de acționare a volanului. Servodirecție inteligentă. Nivelul de răspuns al direcţiei se reglează 
în funcţie de modul de conducere selectat. 6. Cutie de viteze cu dublu ambreiaj (EDC). Schimbarea treptelor de viteză se poate realiza mai suplu sau mai rapid, în funcţie de modul de condus pe 
care îl preferi. 7. Răspunsul și sunetul motorului. Reactivitatea accelerării depinde de modul selectat, creându-ţi impresia că ai schimbat efectiv vehiculul.



ENERGY dCi 131

ENERGY dCi 131 este un motor diesel care îi va satisface 
și 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 dCi 110 & ENERGY dCi 110 EDC

Motorul Diesel ENERGY dCi 110 stabilește un nou standard 
al eficienţei. Cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte, 
oferă o combinație perfectă între economie de combustibil 
și performanță. Este de asemenea disponibil în combinaţie 
cu o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC, pentru 
un plus de flexibilitate și confort, fără a crește nivelul emisiilor 
de CO2 și al consumului de carburant.

ENERGY dCi 90

Cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte, motorul Diesel 
ENERGY dCi 90 asigură cel mai scăzut nivel de emisii de 
CO2, păstrând același nivel al performanţelor. Bucură-te 
de călătorii plăcute, dar și de costurile scăzute de utilizare.

SCe 114

Cu cei 114 cai putere și cutia de viteze manuală cu cinci 
trepte, motorul pe benzină SCe 114 îi permite fiecărui șofer 
se bucure de plăcerea de a conduce, la cel mai bun cost. 

ENERGY TCe 132 
Performanță și confort absolut

Cu o capacitate de 132 CP la 5500 rpm și un cuplu de
205Nm 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 extraordinară. 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: 5,3 l/100 km*, emisii de CO2 de
119 g/km*

Cutia de viteze EDC

Un cumul de tehnologie, cutia de viteze automată EDC 
cu dublu ambreiaj combină confortul unei cutii de viteze 
automate cu capacitatea de reacție și economia de 
combustibil ale unei cutii de viteze manuale. Cu cele șase 
sau șapte trepte de viteză, în funcție de motorul ales, îți 
oferă flexibilitate, dinamism și un consum redus. Ce altceva 
ți-ai mai putea dori?

Eficiență și performanță
Gama de motoare ENERGY se bazează pe o nouă tehnologie eficientă, pentru a reduce semnificativ consumul de combustibil și emisiile de CO2, fără a 
limita însă plăcerea de a conduce. Toate motoarele sunt echipate cu funcția Stop & Start și cu funcţia de recuperare a energiei la 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.







Renault MEGANE Sedan te așteaptă! Cu cardul „mâini 
libere”, deschiderea și închiderea portierelor se face automat. 
Portbagajul se deschide și el automat în momentul în care 
senzorul detectează piciorul sub bara de protecție din spate 
sau în apropiere, dacă șoferul are asupra sa cardul „mâini 
libere”. Bucură-te de spațiul de depozitare generos de 503 dm3. 
Pentru a se adapta la orice situație, bancheta din spate este 
rabatabilă 1/3-2/3, pentru a crea o capacitate de încărcare 
de până la 987 dm3, cu o lungime disponibilă de peste 1,9 m.

Bine ai venit la bord!





Gamă de culori  Culorile Renault MEGANE Sedan

Atelier de creație  Design interior și elemente de personalizare

Drum bun  Motoare și dimensiuni

Echipamente și opțiuni  Lista completă

Accesorii  Echipamente care creează stilul



Blanc Glacier (CO) 

Gris Titanium (CM)

Blanc Nacré (CM)

Rouge Intense (CMS)*

Gris Platine (CM)

Noir Etoilé (CO)

Gamă de culori



Bleu Cosmos (CM)

CM: vopsea metalizată
CO: vopsea opacă 

*CMS: vopsea metalizată specială

Brun Vison (CM) Beige Dune (CM)



Atelier de creație

Siguranță și sisteme de asistență pentru condus
 • Airbag-uri frontale șofer și pasager, airbag-uri 
laterale bazin/torace pentru șofer și pasager faţă 
+ Airbag-uri laterale de tip cortină față și spate 
(Airbag pasager deconectabil)

 • Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj 
retractabilă

 • 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)
 • Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante
 • Senzor de presiune pneuri
 • Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două 
locuri laterale spate)

 • Activare automată a semnalizatorului de avarie în 
caz de frânare bruscă sau coliziune

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) - indisponibilă pentru 
motorizarea Sce 114

Confort
 • Aer condiţionat cu reglare manuală
 • Afișaj pentru temperatura exterioară
 • Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3
 • Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj 
retractabilă

 • Geamuri electrice faţă și spate cu impuls

 • Lunetă cu sistem de încălzire (fără ștergător)
 • Priză accesorii 12V în consola centrală
 • Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime
 • Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3
 • Volan reglabil în înălţime și profunzime
 • Tetiere reglabile pentru locurile din față și din spate
 • Consolă centrală joasă, cu spaţii de depozitare 
deschise pentru șofer și pasagerii din spate

Multimedia
 • Radio cu afișaj pe 3 linii, 4.2” , Bluetooth®, USB și 
mufă Jack, 4 difuzoare

Design interior/exterior
 • Lumini de zi faţă LED (6 led-uri)
 • Lumini de semnalizare LED integrate în oglinzile 
laterale

 • Blocuri optice spate cu lumini de zi 3D LED
 • Tapiţerie textilă de culoare neagră

 • Ambianţă interioară închisă
 • Ornament cromat pentru eșapament
 • Jante 16” oţel cu design Florida
 • Mânerele ușilor în culoarea caroseriei

Opțiuni
 • Proiectoare de ceaţă
 • Culoare opacă Blanc Glacier
 • Culori metalizate

Jante oțel 16”, design Florida

LIFE



ZEN (LIFE +)

Siguranţă și sisteme de asistenţă pentru condus
 • Proiectoare de ceaţă

Post de conducere
 • Volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele

Confort
 • Climatizare automată + senzor de ploaie 
 • Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime/
lombar

 • Priză accesorii 12V pentru pasagerii spate, 
poziţionată pe consola mediană

 • Consolă centrală înaltă cu cotieră reglabilă, spaţiu 
de depozitare deschis/închis

 • Tapiţerie textilă de culoare neagră

Design interior/exterior
 • Lumini de zi 3D LED, „Edge Light”
 • Jante de oţel 16” Flexwheel, design Complea
 • Ornament cromat pentru conturul geamului

Opțiuni 
 • Sistem de asistenţă la parcarea cu spatele (senzori 
acustici)

 • Scaune faţă cu sistem de încălzire
 • Sistem multimedia cu ecran tactil de 7”:
- Ecran tactil multitouch 7” (18 cm), orientare 
„portret”
- Navigaţie tip Birdview (2,5D) cu harta României 
inclusă
- Multimedia și conectivitate extinsă la telefonul 
mobil
- Sistem de sonorizare de tip „auditoriu” în două căi, 
4 difuzoare pentru frecvenţe joase și medii, 
4 difuzoare pentru frecvenţe înalte 
- Conectivitate internet inclusă, gratuită timp de un 
an de la activare

 • Culoare opacă Blanc Glacier
 • Culori metalizate
 • Jante aliaj 16”, design Silverline

Jante oțel 16”, design Complea Jante aliaj 16”, design Silverline



INTENS (ZEN +)

Siguranţă și sisteme de asistenţă pentru condus
 • Senzor de ploaie/lumină cu pornire automată a 
luminilor și a ștergătoarelor de parbriz

 • Oglindă interioară retrovizoare electrocrom (cu 
efect automat anti-orbire)

 • Frână de parcare asistată electric
 • Sistem de asistenţă la parcarea cu spatele (senzori 
acustici)

 • Faruri cu tehnologie full LED ”PURE VISION” 
 • Alertă la depășirea/pentru păstrarea benzii de 
rulare

 • Alertă la depășirea limitei de viteză aplicată 
segmentului de drum pe care se rulează

Post de conducere
 • Tablou de bord digital, afișaj TFT 7”, cu efect 3D
 • Renault Multi-Sense® (personalizarea parametrilor 
vehiculului în funcţie de stilul de condus)

Confort
 • Sistem de închidere și demaraj mâini libere „Full 
Magic”

 • Aer condiţionat automat cu reglare bi-zonă
 • Oglinzi retrovizoare rabatabile electric și degivrante
 • Scaune faţă cu sistem de încălzire 
 • Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3, cotieră centrală 
inclusă și suport pentru două pahare

 • Parasolare cu oglindă de curtoazie și sistem de 
iluminare

 • Iluminare habitaclu cu corpuri de iluminat de tip 
LED

Multimedia
 • Renault R-LINK2, sistem multimedia cu ecran tactil 
7”, cu harta României inclusă

Design interior/exterior
 • Tapiţerie textilă de culoare închisă cu inserţii de 
velur

 • Lumini de întâmpinare sub oglinzile exterioare

 • Lumini ambientale de interior (corelate cu sistemul 
Renault Multi-Sense®, plasate pe panourile ușilor și 
pe consola mediană)

 • Praguri cu design specific pentru ușile faţă cu 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

Opțiuni
 • 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 pentru păstrarea distanței de siguranţă + 
Cruise Control Adaptiv)

 • Head-up Display (Afișaj integral color pentru 
informaţiie referitoare la viteză, navigaţie, 

parametrii vehiculului, alerte și indicaţii provenite de 
la sistemele de asistenţă la condus; plasat deasupra 
tabloului de bord, în raza vizuală, la nivelul inferior 
al parbrizului)

 • Pachet Confort Plus (Tapiţerie din piele de culoare 
gri închis „carbon” + tetieră cu înclinare și înălţime 
reglabile + scaun șofer reglabil pe înălţime cu 
funcţie pentru masaj lombar + volan îmbracat în 
piele Nappa)

 • Trapă de sticlă, panoramică, cu mecanism electric 
de deschidere

 • Sistem deschidere automată portbagaj „Magic 
Trunck Access”

 • Sistem multimedia Renault R-LINK2:
- Ecran tactil multitouch 8,7” (22 cm)
- Navigaţie tip Birdview (2,5D) cu harta Europei 
inclusă
- Multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil

 • Culoare opacă Blanc Glacier
 • Culori metalizate
 • Jante aliaj 17”, design Celsium

Atelier de creație

Jante aliaj 17“, design Celsium Jante aliaj 16”, design Silverline



Drum bun!
SCe 114 Energy TCe 132 Energy TCe 132 EDC Energy dCi 90 Energy dCi 110 Energy dCi 110 EDC Energy dCi 131

Normă de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

MOTOR ȘI CUTIE DE VITEZE
Carburant Benzină Benzină Benzină Motorină Motorină Motorină Motorină

Postprocesare depoluare - - - 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

Jante/certificare J16/17 J16/17 J16/17 J16/17 J15/16/17 J16/17 J16/17

Tip de motor 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

Capacitate (cm3) 1.598 1.198 1.197 1.461 1.461 1.461 1.598
Alezaj x cursă (mm) 78 x 83,6 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5
Număr de cilindri/supape  4 / 16  4 / 16  4 / 16  4 / 8  4 / 8  4 / 16  4 / 16
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm) 84 (114) la 5.500 97 (132) / 5.500 97 (132) / 5.500 66 (90) la 4.000 81 (110) la 4.000 81 (110) la 4.000 96 (131) la 4.000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm) 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

Tip de cutie de viteze Cutie de viteze manuală Cutie de viteze manuală Cutie de viteze automată EDC
cu dublu ambreiaj Cutie de viteze manuală Cutie de viteze manuală Cutie de viteze automată EDC

cu dublu ambreiaj Cutie de viteze manuală

Numărul treptelor de viteză 5 6 7 6 6 6 6

PERFORMANȚE
Coeficient aerodinamic  SCx 0,72 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Viteză maximă (km/h) 190 200 200 176 190 190 201
0-1000m (s) cu plecare de pe loc 32,8 31,2 31,7 35,7 33,1 33,8 31,9
0-100 km/h (s) 11,8 10,6 10,9 13,7 11,6 12,5 10,5
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a
(și viteza a 5-a unde există date comunicate) 10,9/18,6 9,4/11,9 8 11,4/14,8 9,7/12,6 9,9 8,8/10,4

CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII*
Ciclu urban (l/100km) - NEDC 8,6 6,8 6,8 4,2 4,2 4 4,7
Ciclu extra-urban (l/100km) - NEDC 5 4,5 4,7 3,4 3,4 3,5 3,6
Ciclu combinat (l/100km) - NEDC 6,3 5,3 5,4 3,7 3,7 3,7 4
CO2, ciclu combinat (g/km) - NEDC 142 119 122 95 95 95 103
Capacitatea rezervorului de carburant (l) 49,7 49 49 49 49 49 49

ASISTENȚĂ PENTRU ECONOMIE DE CARBURANT
Modul Eco Da Da Da Da Da Da Da
Mod ECO DRIVING Da, în funcție de versiuni Da, în funcție de versiuni Da, în funcție de versiuni 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
Diametrul de bracaj între trotuare (m) 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

FRÂNARE
Față: diametru discuri ventilate (mm) 280x24 ø 54 280x24 ø 54 280x24 ø 54 269x22 ø 54 280x24 ø 54 280x24 ø 54 296x26 ø 57
Spate: diametru discuri pline (mm) 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34
Asistență pentru frânare de urgență (AFU) Da Da Da Da Da Da Da
ESC (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului)
cu asistență la pornirea în rampă (HSA) Da Da Da Da Da Da Da

PNEURI

Dimensiune standard pneuri 205/55R16 
205/50R17

205/55R16
205/50R17

205/55R16
205/50R17

205/55R16 
205/50R17

205/55R16 
205/50R17

205/55R16 
205/50R17

205/55R16
205/50R17

MASE (KG)
Masă proprie 1.247 1.287 1.315 1.320 1.320 1.320 1.401
Masă maximă autorizată (MMA)  1.790 1.822 1.855 1.852 1.864 1.892 1.927
Sarcină utilă 543 535 540 532 544 572 526
Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.600
Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare 660 680 695 690 695 695 735
Masă maximă pe pavilion (kg) 80 80 80 80 80 80 80

* 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.



Echipamente și opțiuni

LIFE ZEN INTENS

SIGURANȚĂ ȘI SISTEME DE ASISTENȚĂ PENTRU CONDUS

Proiectoare de ceață • S S

Sistem de asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici) - • S

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 pentru păstrarea distanței de siguranță + Cruise Control Adaptiv) - - •

POST DE CONDUCERE

Head-up Display
(Afișaj integral color pentru informațiie 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 - • S

Pachet Confort Plus
(Tapițerie piele de culoare gri închis „carbon” + tetieră cu înclinare și înălțime reglabile + scaun șofer reglabil pe înălțime cu funcție pentru 
masaj lombar + volan îmbrăcat în piele Nappa)

- - •

Trapă de sticlă, panoramică, cu mecanism electric de deschidere - - •

Sistem deschidere automată portbagaj „Magic Trunck Access” - - •

S = standard, • = opțiune, - = indisponibil.



LIFE ZEN INTENS

MULTIMEDIA - - •

Sistem multimedia Renault R-LINK2:
- Ecran tactil multitouch 8,7” (22 cm)
- Navigație tip Birdview (2,5D) cu harta Europei inclusă
- Multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil

- - •

Sistem multimedia cu ecran tactil de 7”:
- Ecran tactil multitouch 7” (18 cm), orientare „portret”
- Navigație tip Birdview (2,5D) cu harta României inclusă
- Multimedia și conectivitate extinsă la telefonul mobil
- Sistem de sonorizare de tip „auditoriu” în două căi, 4 difuzoare
pentru frecvențe jose și medii, 4 difuzoare pentru frecvențe înalte
- Conectivitate internet inclusă, gratuită timp de un an de la activare

- • -

DESIGN 

Culoare opacă Blanc Glacier • • •

Culori metalizate • • •

Jante aliaj 16”, design Silverline - • S

Jante aliaj 17”, design Celsium - - •

GARANȚIE PRODUS

Extensie garanție Renault ADAGIO + 12 luni sau 20.000 km 
(total perioadă garanție 48 luni sau 120.000 km) • • •



Accesorii

1. Suport de biciclete montat pe cârligul de remorcare. 
Transportă în siguranță și cu ușurință două până la 
patru biciclete. Acesta poate fi pliat și înclinat, lasând 
portbagajul mereu accesibil, chiar și cu bicicletele 
montate pe suport.
2. Cutie portbagaj. Combinând stilul, confortul, 
siguranța și utilitatea, Renault oferă o gamă largă 
de cutii de portbagaj pentru o a mări capacitatea de 
încărcare.
3. Tavă de protecție portbagaj. Ideală pentru 
transportarea diferitelor obiecte, păstrând în același 
timp curat interiorul vehiculului. Protejează în mod 
eficient și păstrează intactă mocheta portbagajului. 
Concepută pentru a se potrivi perfect.
4. Covorașe textile pentru podea. Covorașele pentru 
podea Renault sunt personalizate pentru a se potrivi 
perfect cu interiorul vehiculului, astfel încât să protejeze 
și să păstreze curată mocheta originală.
5. Boxe Focal Music Premium. Stabilește standardele 
pentru sistemele audio ale vehiculului și vei avea parte 
de o experienţă audio specială!1.

Timp liber

2. 3. 4. 5.



1. Praguri de uși iluminate. Protejează pragul ușii 
de impacturi minore, oferind un plus de eleganță și 
originalitate.
2. Carcase oglinzi retrovizoare cromate. Protejează și 
oferă un aspect mai atrăgător oglinzilor retrovizoare. 
3. Pedale sport. Conferă o notă de sportivitate. Învelișul 
antiderapant asigură o bună aderență.
4. Jante aliaj 17“. Exprimă dinamism și rafinament.

Stil

1. 3. 4.

2.



Dimensiuni

Volum portbagaj (dm3 VDA - conform standardului ISO 3832) 
Volum total portbagaj - cu roată de rezervă (dm3)  503
Volum total portbagaj cu bancheta rabatată (dm3) 987
Volum total cu bancheta spate rabatată până la scaunele din față 1.247

Plan lateral (mm)
A Lungime totală 4.632
B Ampatament 2.711
C Consolă față 919
D Consolă spate 1.002

Dimensiuni (mm)
E Ecartament față 1.577
F Ecartament spate 1.574
G Lățime totală cu oglinzi 2.058
G1 Lățime totală fără oglinzi 1.814
H Înălțimea fără încărcătură 1.443
H1 Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură) 1.706
J Înălțime prag portbagaj fără încărcătură 707
K Garda la sol a vehiculului neîncărcat 136
L Rază genunchi pe rândul din spate 216
M Lățime la nivelul coatelor față 1.492

Dimensiuni (mm)
M1 Lățime la nivelul coatelor spate 1.413
N Lățime la nivelul umerilor față 1.441
N1 Lățime la nivelul umerilor spate 1.390
P Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană 840
Q Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană 851
Y Lățime intrare portbagaj partea superioară 1.114 
Y1 Lățime intrare portbagaj partea inferioară 945
Y2 Lățime interioară între pasajele roților 1.108
Z1 Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată 1.904
Z2 Lungime de încărcare în spatele banchetei 1.084



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







Technology for success
Renault MEGANE Sedan



Continuă experiența Renault MEGANE Sedan
pe www.renault.ro

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault 
își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile 
pot fi diferite, există posibilitatea ca anumite echipamente să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a primi cele mai recente informaţii. 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 parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris 
în prealabil al Renault.
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