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RENAULT MEGANE
CONQUEST

preobrazba
športnega terenca
Renault predstavlja novost - športnega terenca
Megane Conquest v izrazito drugačni preobleki.
Zaznamujejo ga tekoče linije in eleganten videz,
pa tudi robustnost ter veliko prostora za potnike
in njihovo prtljago. Že ob prihodu novega vozila
Megane Conquest na trg bosta na voljo hibridna
izvedenka in izvedenka R.S. line.

poudarjen športni
videz
Novi Megane Conquest v izvedbi R.S. line* uteleša
slog, značilen za športne terence. Z gensko
zasnovo vozil Renault Sport združuje trpežnost
in eleganco: aerodinamična letev, za katero smo
navdih našli na avtomobilskih dirkah, detajli v
svetleči črni barvi ter posebna platišča Silverstone
s poudarkom v barvi rubina.... Prav gotovo ne boste
ostali ravnodušni. Dvojni izhod izpušne cevi na
zadnjem delu še dodatno poudarja dinamičen
značaj vozila Megane Conquest. Na okrasnih
pokrovih blatnikov pa je nameščena značka R.S.
line kot simbol vrhunske družine vozil.
* Dostopno s Paketom Look: sprednji in zadnji odbijači, spodnja
zaščitna letev vrat v barvi karoserije, črna streha, spojler v svetleči
črni barvi.

Slika je simbolna. Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah, lahko
razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

športen duh
Črna streha, oblazinjenje iz usnja v kombinaciji
z alkantaro in rdečimi prešivi, enako tudi na
oblogah vrat; notranjost nedvomno izžareva
športen značaj. Za volanom v usnju je armaturna
plošča z okrasnimi vložki karbonskega videza
in rdečo obrobo. Varnostni pasovi so obrobljeni
z enako barvo. Pedali iz aluminija in prestavna
ročica “e-shifter” (pri hibridni različici E-TECH)
sta še dodatni poklon izvedenki R.S. line in izraz
pripadnosti.
Zdaj ste pripravljen na drugačno vožnjo.

bogastvo tehnologij
Svetlobni podpis v obliki črke C sestavljajo povsem
diodni žarometi, ta značilni dizajn pa najdemo
tudi na zadnjem delu. V notranjosti je sredinska
konzola z velikim 18-centimetrskim vodoravnim ali
24-centimetrskim navpičnim zaslonom na dotik*
in samodejno električno parkirno zavoro. Na voljo
je tudi več odlagalnih mest in brezžični sistem za
polnjenje pametnih telefonov*.
Udobje in ergonomija gresta z roko v roki, kar
dokazuje novi sistem Bose® z devetimi zvočniki.
Sistem multi-sense pa ponuja izbiro med tremi
načini vožnje in osmimi ambientnimi osvetlitvami
za vožnjo po meri.
* Glede na izvedenko.

prostornost
Vozilo je prostorno kot limuzina, o čemer pričata
prostor za noge in prostornost v predelu kolen.
Prtljažnik se ponaša z velikodušno prostornino
513 litrov (480 litrov pri hibridni različici E-TECH).
Premični pod lahko postavite v nizek položaj, da
povečate prostornino, ali v visok položaj za lažje
nalaganje težkih predmetov. Ko je naslonjalo
zadnje klopi, deljive v razmerju 2/3-1/3, preklopljeno,
pa vam je na voljo velika ravna površina.

hibridnost,
vsestranskost in
učinkovitost
Hibridni motor E-TECH združuje dva električna
motorja ter motor z notranjim zgorevanjem in
večnamenskim menjalnikom brez sklopke. V
mestu lahko kar do 80 % poti opravite na električni
pogon ter tako zmanjšate emisije CO2 in porabo
goriva (do -40 %). Ker vozilo vedno speljuje na
električni pogon, je pospeševanje močno in
dinamično.
Regenerativno zaviranje omogoča polnjenje
akumulatorske baterije med vožnjo. Pa tudi s
preklopom v način “B” (Brake) je mogoče obnoviti
več energije, zato je regeneracija učinkovitejša.
Tišina, odzivnost, okretnost ... Ne glede na to, ali
se vozite po mestu ali avtocesti, hibridni motor
E-TECH prinaša novo doživetje vožnje.
* V primerjavi z enakovrednim motorjem na notranje zgorevanje.
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obvladujte cesto iz
voznikovega sedeža
Novi Megane Conquest je opremljen s petnajstimi
inovativnimi sistemi za pomoč pri vožnji. Izjemno
varen SUV vam obljublja nadzorovano vožnjo.
1. Instrumentna plošča z digitalnim zaslonom* je izjemno
zmogljiva. Barvni zaslon velikosti 11, 18 ali 26 cm (odvisno
od različice) ponuja možnost zrcaljenja navigacije in
prilagajanja voznega vmesnika.
2. Pri najvišjih stopnjah opremljenosti sredinsko konzolo
pokriva velik 24-centimetrski navpični zaslon na dotik
(18-centimetrski vodoravni zaslon pri drugih izvedenkah).
Skupaj s tistim na armaturni plošči ima vaše vozilo eno
največjih prikazovalnih površin v svojem razredu.
Slike so simbolne.
* Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri
elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v besedilu,
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lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na
voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

3.

3. Z več tipali sistem za opozarjanje na prečni promet
zadaj zazna vozilo in vas na to opozori, ko se vzvratno
zapeljete s parkirnega mesta.
4. Regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje
(s funkcijo Stop & Go) deluje pri hitrosti od 0 km/h do
160 km/h, tudi v ovinkih*. Ta sistem za pomoč pri vožnji
uravnava hitrost in vzdržuje varnostno razdaljo do
spredaj vozečega vozila. Če se vozilo ustavi, se bo tudi
Megane Conquest samodejno ustavil in znova zagnal (v
treh sekundah) brez voznikovega ukrepanja. Sistem za
preprečevanje skrenitve z voznega pasu ohranja vozilo
v sredini voznega pasu in voznika opozori v primeru
nenamerne prekoračitve prekinjene ali neprekinjene črte.

4.

* Znotraj sistemskih omejitev.

izbor barv

kompleti za prilagoditev po meri

Ledeniško bela(1)

Bela Universal(2)

Komplet za prilagoditev po meri v rdeči barvi: spodnji naletni ščitnik na
prednjem in zadnjem delu, spodnja zaščitna letev vrat, spojler prtljažnih vrat.

Modra Zanzibar(2)

Črna Metalik(2)

Komplet za prilagoditev po meri v oranžni barvi: spodnji naletni ščitnik na
prednjem in zadnjem delu, spodnja zaščitna letev vrat, spojler prtljažnih vrat.

Siva Metalik(2)

Rdeča Flamme(2)

Oranžna Valencia(2)(3)

(1) Enoslojna barva.
(2) Kovinska barva.
(3) Dostopno samo pri izvedenki R.S. Line.
Slike so simbolne.

Komplet za prilagoditev po meri v beli barvi: spodnji naletni ščitnik na
prednjem in zadnjem delu, spodnja zaščitna letev vrat, spojler prtljažnih vrat.
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Dimenzije v mm.

1 584

mikrohibrid

hibrid

513
1 296
28

480
1 263
0

Prostornina prtljažnika - po standardu VDA (litri)
Minimalna prostornina
Maksimalna prostornina
Prostornina pod dvojnim podom

oprema in opcije
Serijska oprema ZEN
Varnost
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
• Varnostni sistem ESP in pomoč speljevanja navkreber
• Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev
• Sistem za samodejni klic v sili
• Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Stranski varnostni blazini
• Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
• Sistem za indirekten nadzor tlaka v pnevmatikah
• Kartica Renault za prostoročno odklepanje
in zagon vozila
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Kit za popravilo pnevmatik
(+komplet za napihovanje EPP)
• 3. zavorna luč
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov
(za vse sedeže)
• Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
• Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX
• Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila
na voznem pasu - LKA
• Zaščita zadnjih zavor

Serijska oprema INTENS (ZEN +)
Vožnja
• Aktivni tempomat
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Sistem Multi-Sense®
• Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji

Vožnja
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)
• Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
• Sistem za prepoznavo prometnih znakov
• Opozorilnik varnostne razdalje
• Funkcija načina vožnje ECO
• Kamera za vzvratno vožnjo
Dizajn
• Full LED Pure Vision prednji žarometi
• LED dnevne luči v obliki črke C
• Oblazinjenje v temnem blagu
• Notranjost v temni barvi
• Zunanja ogledala v barvi karoserije
• 43-centimetrska (17’’) platišča iz lahke litine Bahamas
• Tonirana stekla

Udobje
• Samodejna klimatska naprava
s tipalom za zaznavo strupenih plinov
• Samodejna parkirna zavora
• Senzor za dež in samodejni vklop luči
• Ogrevano zadnje steklo
• Električno nastavljivi, ogrevani
in poklopljivi stranski ogledali
• Vzglavniki na zadnjih sedežih
• Zračnika zadaj
• Volanski obroč iz trde pene
• Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala
• Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z
impulzno funkcijo
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - osvetljena
• Dvignjeno dno prtljažnika
• Prednja sedeža nastavljiva po višini
• Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3

Multimedija
• Barvni 11-centimetrski (4,2") informacijski zaslon z merilniki
• Barvni 18-centimetrski (7") informacijski zaslon z merilniki
(HEV verzije)
• Multimedijski 18-centimetrski (7") zaslon z 2x USB
in 1x AUX + DAB
• Funkcija povezljivosti z aplikacijama
Android Auto™ in Apple CarPlay™
• Možnost povezave 4G

Zen
Dizajn
• Oblazinjenje v črnem blagu v kombinaciji z
imitacijo usnja
• 46-centimetrska (18") platišča iz lahke litine Pasadena
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Ambientalna osvetlitev potniškega prostora

Udobje
• Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
• Volanski obroč v usnju
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Brezžično polnjenje mobilnega telefona*
• Samodejni vklop/izklop dolgih luči
• Zadnja klop z naslonom za roke in 2 držali za pijačo

Multimedija
• Barvni 25-centimetrski (10") informacijski zaslon z
merilniki in prikazom navigacije*
• Multimedijski 24-centimetrski (9,3") zaslon
z navigacijo 2x USB in 1x AUX + DAB
• Kartografija Evrope

Intens
Serijska oprema RS LINE (INTENS +)
Dizajn
• RS Line zunanjost
• RS Line notranjost
• Oznake RS Line
• Oblazinjenje Alkantara v temni barvi z rdečimi prešivi
• Zunanja ogledala v drugi barvi
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
• 46-centimetrska (18") platišča iz lahke litine Silverstone

Vožnja
• Sistem za pomoč pri parkiranju 360°
• Bočni senzorji
Udobje
• Gretje sedežev spredaj
• Električno nastavljiva sprednja sedeža
• Ogrevan volanski obroč

*Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, navedeni v tej brošuri, lahko razlikujejo
glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

R.S. line

Za nova doživetja z vozilom Megane Conquest obiščite
spletno stran www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111 - 138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003 - 0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00 - 0,00016 g/km. Število delcev (x1011): 0,00 – 1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo
standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, trenutno niso na voljo. To velja med drugim za barvni 25-centimetrski (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije, brezžično
polnjenje mobilnega telefona in povezljivost navigacije. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo
napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje
pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema
(serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije
ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
Avtorji fotografij: © Renault Marketing 3D-Commerce, Recom, Pagécran.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D. O. O., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | APRIL 2021.
Renault priporoča

renault.si

