
Renault MEGANE SL Business

Versiune Motorizări Cod sistem Normă
de poluare

Preț tarif Euro 
fără TVA

Preț tarif Euro 
cu TVA

BENZINĂ
Business TCe 116 GPF BU1 N9M6T EX Euro 6 12.815 15.250

MOTORINĂ
Business Blue dCi 95  BU1 A2M6T EX Euro 6 14.286 17.000

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA. Toate prețurile sunt exprimate în €.

Condiții de garanție:
- garanție constructor 36 luni/ 100.000 km
-6 ani garanție anticoroziune pentru caroserie
-3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei

Vehiculul este echipat cu roată de rezervă ale cărei dimensiuni pot să difere de cele 4 roți montate pe vehicul. Pentru condițiile de utilizare ale roții de 
rezervă, vă rugăm să consultați instrucțiunile inscripționate pe aceasta.

Document valabil la data realizării, martie 2019.
Mașina din imagine este cu titlu de prezentare.



Versiunea SL Business

Dotări Renault MEGANE SL Business

Echipamente standard (selecție)

Siguranță și sisteme de asistență pentru condus
ABS cu sistem de asistență la frânarea de urgență (AFU)
ESP cu asistență la pornirea în pantă (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 dimensiuni normale
Proiectoare de ceață

Post conducere
Tablou de bord cu indicatoare analogice și digitale
Indicator de schimbare a treptei de viteză
Funcție ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant
Funcție Stop & Start
Sistem de recuperare a energiei la frânare (Energy Smart Management)

Confort
Aer condiționat cu reglaj manual
Afișaj pentru temperatura exterioară
Bancheta spate rabatabilă 1/3 - 2/3
Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj retractabilă
Geamuri electrice față cu impuls pentru șofer și pasagerul din față
Lunetă cu sistem de încălzire și ștergător inclus
Priză accesorii 12V în consola centrală
Scaune față reglabile manual, cu funcție de reglare a înălțimii pentru șofer
Volan reglabil în 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
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED
Mânerele ușilor culoarea caroseriei
Jante de oțel 16” Flexwheel, design Complea



Dotări Renault MEGANE SL Business

Denumire opțional Cod sistem Renault
Preț tarif Euro

SL Business
fără TVA cu TVA

Siguranță și sisteme de asistență pentru condus
Culoare opacă (Blanc Glacier/369) 0 0 •
Culori metalizate 328 390 •

S = standard   • = opțional    - = indisponibil   0 = opțional cu preț zero 

Culori disponibile

Cod sistem Renault Denumire culoare
369 (opacă) BLANC GLACIER

D69 GRIS PLATINE
GNE NOIR ETOILE
HNP BEIGE DUNE
KPN GRIS TITANIUM
NNP ROUGE FLAMME
QNC BLANC NACRE
RPR BLEU COSMOS
RQE BLEU BERLIN

Blanc Nacré Gris PlatineBlanc Glacier

Bleu Berlin Beige Dune

Gris Titanium Bleu CosmosRouge Flamme

Noir Étoilé



Caracteristici tehnice Renault MEGANE SL Business
Motorizare TCe 116 GPF Blue dCi 95 

Normă de poluare Euro 6 Euro 6

MOTOR ȘI CUTIE DE VITEZE

Carburant Benzină Motorină

Postprocesare depoluare Filtru de particule DOC + SCRF

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

Tip de motor Integral din
aluminiu 4 cilindri Integral din fontă 4 cilindri

Capacitate (cmc) 1.332 1.461

Alezaj x cursă (mm) 72,2x81,2 76 x 80,5

Număr de cilindri/supape  4 / 16  4 / 8

Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm) 85 (116) la 4.500 70 (95) / 3.750

Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm) 220 la 1.500 240 / 1.750

Tip de distribuție Pe lanț Pe curea

Filtru de particule Da Da

Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare Da Da

Tip de cutie de viteze Cutie de viteze manuală Cutie de viteze manuală

Numărul treptelor de viteză 6 6

PERFORMANȚE**

Coeficient aerodinamic  SCx 0,716 0,724

Viteză maximă (km/h) 195 180

Distanța de oprire la 400 m (s)  - 18,5

Distanța de oprire la 1.000 m (s) 32,3 33,9

0-100 km/h (s) 10,7 12,1

Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a 
(și viteza a 5-a unde există date comunicate) 9,2 / 11,5 10 / 13,3

CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII NEDC BT (MIN - MAX) * / **

Protocol de omologare WLTP WLTP

Ciclu combinat (l/100km) 5,4 - 5,7 3,9 - 4

Ciclu urban (l/100km) 7 - 7,2 4,4 - 4,6

Ciclu extra-urban (l/100km) 4,5 - 4,8 3,6 - 3,7

CO2, ciclu combinat (g/km) 124 - 130 102 - 106

Capacitatea rezervorului de carburant (l) 47 40

Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l) - 16

ASISTENȚĂ PENTRU ECONOMIE DE CARBURANT

Modul Eco Da Da

DIRECȚIE

Servodirecție variabilă Da Da

Diametrul de bracaj între trotuare (m) 11,2 11,2

FRÂNARE

Față: diametru discuri ventilate (mm) 280x24 ø 54 280x24 ø 54

Spate: diametru discuri pline (mm) 260x8 ø 34 260x8 ø 34

Asistență pentru frânare de urgență (AFU) Da Da

ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) 
cu asistență la pornirea în rampă (HSA) Da Da

PNEURI

Dimensiune standard pneuri 205/55R16 
205/50R17

205/55R16 
205/50R17

MASE** (KG)

Masă proprie 1.231/1.353 1.315/1.437

Masă maximă autorizată (MMA)  1.814 1.898

Sarcină utilă 583 / 461 583 / 461

Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare 1.650 1.650

Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare 650 695

Masă maximă pe pavilion (kg) 80 80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv 
conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan 
al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)  
Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale 
consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție 
diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html.
** Valori supuse procesului final de omologare locală



Dimensiuni Renault MEGANE SL Business

Plan dimensiuni (mm)

A Lungime totală 4.359

B Ampatament 2.669

C Consolă față 919

D Consolă spate 771

E Ecartament față 1.591

F Ecartament spate 1.586

G Lățime totală cu oglinzi 2.058

G1 Lățime totală fără oglinzi 1.814

H Înălțimea fără încărcătură 1.447

H1 Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură) 2.044

J Înălțime prag portbagaj fără încărcătură 750

K Garda la sol a vehiculului neîncarcat 145

L Rază genunchi pe rândul din spate 179

M Lățime la nivelul coatelor față 1.418

M1 Lățime la nivelul coatelor spate 1.420

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 886

Q Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană 886

Y Lățime intrare portbagaj partea superioară 1.081

Y1 Lățime intrare portbagaj partea inferioară 904

Y2 Lățime interioară între pasajele roților 1.111

Z1 Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată 1.582

Z2 Lungime de încărcare în spatele banchetei 469

Volume (dm3, metoda VDA)*

Volum total portbagaj 384

Volum total portbagaj (litri) 434

Volum sub podeaua detasabila a portbagajului 44

Volum total cu bancheta spate rabatată până la scaunele 
din față 1.247

* Valori supuse procesului final de omologare locală


