
Renault MEGANE Sedan







Yeni MEGANE Sedan şehre iniyor, sağlam, dinamik ve 
kromla vurgulanan hatlarıyla sınırları zorluyor. Geniş ve 
kaslı yapısıyla duruşu hiç olmadığı kadar kendinden emin... 
Dönüşü muhteşem olan MEGANE Sedan ile buluşmaya 
hazır mısın?

Tavrın ruhunu 
yansıtsın!





İddialı krom ızgaranın her iki yanında yer alan PURE 
VISION FULL LED ön farlar, 3D efekti yaratan ve 
otomobile derinlik katan C şeklinde LED gündüz 
farları ile daha da dikkat çekici hale geliyor. 
Arka lambalarda ise ışık imzası koyu kırmızı yatay 
bir hat oluşturuyor. Krom elmasın hakkını gururla 
veren MEGANE Sedan ışığıyla göz kamaştırıyor.

Işığın yolunu 
aydınlatsın!









Ön panelle uyum içinde olan 8,7’’ lik büyük 
multimedya ekranı ve R-LINK 2 sistemi sayesinde 
otomobili tamamen kontrol altında tutmak senin 
elinde.
Akıllı telefonu bağlamak ve tüm aramalarla birlikte 
multimedya içeriğini yönetmek için Bluetooth® 
teknolojisi de parmaklarının ucunda. 
MULTI-SENSE sistemiyle ruh haline uygun sürüş 
modunu seçip her gün farklı bir sürüş deneyimi 
yaşayabilirsin.

Hayata bağlan!





Eşi benzeri görülmemiş sürüş teknolojileri MEGANE Sedan’da! Renkli Head-up Display yola odaklanmayı kolaylaştırıyor, MULTI-SENSE sistemiyle ruh haline göre sürüş modunu 
ayarlıyor, 7” TFT ekranı sürüş bilgilerini kişiselleştiriyor, R-LINK 2 multimedya sistemi navigasyon, arama, yönetim ve multimedya içeriklerinin okunması gibi sayısız fonksiyon sunuyor. 
Arkamys® ses sistemi sıra dışı akustik performansla duyguları bambaşka bir boyuta taşıyor.

Ayrıcalıklar şimdi standart!









Yeni MEGANE Sedan elektrikli açılır panoramik cam tavanıyla 
daha aydınlık, daha ferah… Kişiselleştirilebilir ortam 
ışıklandırması orta konsolu ve kapı panellerini ortaya çıkararak 
sürücünün ruh haline uygun atmosferi yaratıyor. Ön koltuklar 
yolcuyu çepeçevre sararak rahat bir yolculuk sunuyor.
Her detayda bir sürüş keyfi, her sürüşte yeni deneyimler saklı.

Sürüş keyfi 
ayrıntılarda saklı!





MEGANE Sedan sürücüsünü uzaktan tanıma 
özelliğine sahip.
Sürücü otomobiline yaklaştığında ön farlar ve arka 
lambalar yanıyor, kapı aynaları açılıyor, iç mekan 
ışıkları devreye giriyor. 
Sadece sürücü değil, yolcuları rahat ettirmek için de 
her şey düşünüldü. Önde omuz ve dirsek mesafeleri, 
arkada ise diz mesafesi geniş bırakıldı. Hem önde 
hem de arkada bardak tutucuları dahi unutulmadı. 
Şimdi MEGANE Sedan her yolculuğu keyfe 
dönüştürmek için hazır.

Tavrın, uzaktan 
farkedilsin!











MEGANE Sedan’ın içindeki tüm teknolojiler ve inovatif yenilikler 
güvenli bir yolculuk için… R-LINK 2 multimedya sisteminin 
büyük dokunmatik ekranı, MULTI-SENSE sistemi ve bağlantı 
teknolojileri gibi çeşitli fonksiyonlar başarıya giden yoldaki en 
büyük destekçiler.

Başarıya giden yolda 
MEGANE Sedan’a güven!



R-LINK 2 multimedya sistemi bağlantı teknolojili bir 
kontrol merkezidir. Navigasyona ve telefona erişim sesle 
yönlendirilebilir. Ayrıca müzik dinlemek, sürüş destek 
teknolojilerini yönetmek ve çeşitli hizmetlere erişim sağlamak 
için ekrana dokunmak yeterli. Bu arada koltuk ve klima ayarlarını 
hafızaya kaydetmek ve altı farklı profile kadar konfigürasyon 
yapmak da R-LINK 2’nin özellikleri arasında.

R-LINK 2: 
Merkezi Kontrol 
Sistemi





Teknolojiye güven!
Renault’nun MEGANE Sedan’da kullandığı sürüş destek teknolojileri sayesinde konfor ve güvenlikte yepyeni bir çağ başlıyor. Sürücüyü korumak için her durumu analiz eden Megane 
Sedan, en uygun teknolojik çözümleriyle her anı güven dolu bir yolculuk yaşatıyor.

Şerit takip sistemi, Head-up display: Megane Sedan, sinyal vermeden beklenmedik biçimde şerit 
değiştirildiğinde ön panel ve Head-up display’de uyarı veriyor.

Adaptif Cruise Control Sistemi: Adaptif cruise control sistemi öndeki araçla takip mesafesini 
düzenlemek ve hız sınırlamalarına uymak için hızı otomatik biçimde ayarlıyor, güvenliği asla elden 
bırakmıyor. 



Aktif Acil Fren Destek Sistemi: Acil bir durumda frenleme yapmak 
gerektiğinde aktif acil fren destek sistemi devreye giriyor ve durma 
mesafesini azaltmak amacıyla ABS/ESC sistemini tamamlıyor.

Eller Serbest Park Sistemi: Uygun boşluğu ölçerek yapılacak 
manevrayı tanımlayan bu sistem sayesinde park etmek sorun 
olmaktan çıkıp keyif haline geliyor.



Senin modun, 
senin tavrın!
Özel MULTI-SENSE sistemi beş farklı sürüş modu 
sunuyor.
Ortam aydınlatması ve gösterge tablosu konfigürasyonu 
seçilen moda göre kendini anında adapte ediyor. 
Sport moduyla motor tepkisini ayarlıyor, Eco moduyla 
yakıt tasarrufu sağlıyor, Comfort moduyla direksiyonu 
yumuşatıyor. 
Personal modda sürücünün isteğine göre konfigürasyon 
yapma imkanı sağlıyor. Herhangi bir mod seçilmediğinde 
Neutral modda kalıyor. Senin modun hangisi?
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1. Gösterge tablosu. Her mod kendi görüntüleme stili ve bilgileriyle sunuluyor. 2. Otomatik çift bölgeli klima. Eco mod, iç mekan sıcaklığını kontrol altında tutuyor ve yakıttan tasarruf sağlıyor. 3. Ortam 
aydınlatması. Mavi, sepya, kırmızı veya mor renklerde çoklu renk seçeneğiyle araç içi atmosferi değiştiriyor. 4. Direksiyon simidi eforu. Akıllı hidrolik direksiyon, direncini seçili bulunan sürüş modunu 
dikkate alarak ayarlıyor. 5. EDC şanzıman vites seçimi. Megane Sedan, esnek veya daha hızlı vites değişiklikleri ile kesintisiz bir sürüş keyfi yaşatıyor. 6. Motor tepkisi ve sesi. Hızlanma tepkisi seçili 
bulunan moda bağlı olarak değişiyor. Her sürüşte başka bir otomobil deneyimi sunuyor.



Blue dCi 115 & Blue dCi EDC 115
Dizel Blue dCi 115 tam bir verimlilik motoru... 6 ileri vitesli
manuel şanzımanı sayesinde yakıt tasarrufu ve performansı
başarıyla bir araya getiriyor. Bunun yanı sıra 7 ileri vitesli çift 
kavramalı otomatik EDC şanzıman da esnekliğe ve sürüş 
keyfine katkıda bulunuyor.

1.3 TCe 140 & 1.3 TCe 140 EDC
1.3 TCe 140 motor, doğrudan benzin enjeksiyonu,
entegre turbo şarjı, sıra dışı motor tepkisi ve sessizliğiyle
enerjik bir sürüş keyfi sunuyor. 6 ileri vitesli manuel şanzımanı 
ve 7 ileri vitesli  çift kavramalı otomatik EDC şanzımanı 
sayesinde esneklik ve sürüş keyfi yaşatırken yakıt tüketimini
minimum seviyede tutuyor. 

EDC Şanzıman
Teknoloji ile donatılan çift kavramalı otomatik EDC 
şanzımanda, otomatik şanzıman keyfi ve yakıt tasarrufu 
birleşiyor.
Seçilen motora bağlı olarak 6 veya 7 vitesiyle esneklik, 
dinamizm ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 

Gerçek Duygular, Gerçek üstü Performans
Blue dCi ve TCe serisi motorlar yeni verimli teknolojileri otomobil ile buluşturarak yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını düşürmeye yardımcı oluyor. Bu 
arada her düzeyde sürüş keyfi ve yüksek kalite standartlarından da taviz vermiyor. 

* Yakıt tüketimi ve emisyon değerleri yürürlükteki yönetmelikler uyarınca onaylanmıştır..







Eller serbest özelliği sayesinde kapıların otomatik olarak açılıp 
kilitlendiği MEGANE Sedan’da bagaj kapağını açmak için eller 
serbest kartını kullanmak ya da ayağı arka tamponun altına 
göstermek yeterli.  
503-dm3 bagaj alanına ek olarak 1/3-2/3 oranlarında 
katlanabilen arka koltuk sırası 1,9 metreyi aşkın yükleme 
alanı ve 987 dm3 alan sunuyor. 

Şimdi hayat tarzını 
yaşama zamanı!





Renk Kartelası

Yaratıcı Atölye

Motor Seçenekleri ve Boyutlar

Donanımlar ve Opsiyonlar

Aksesuarlar



Beyaz (O)

Titanium Gri (M)

Sedef Beyaz (M)

Yoğun Kırmızı (M)*

Platin Gri (M)

Yıldız Siyah (M)

Renk Kartelası



M:Metalik Renk
O: Opak Renk 
*: Özel cilalı metalik renk

Vizon Kahve (M) Cosmo Mavi (M)



Yaratıcı Atölye
JOY

Güvenlik ve Sürüşe Yardımcı Sistemler
 • Elektronik Denge Programı (ESC)
 • Ön, yan ve perde hava yastıkları
 • Hız ayarlayıcı ve sınırlayıcı (Cruise Control)
 • Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder)
 • LED Gündüz Farları

Konfor
 • Manuel klima
 • Elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları
 • Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar

Multimedya
 • Radyo-MP3 çalar, direksiyondan kumandalı müzik sistemi
 • USB & Bluetooth bağlantısı 

Dış Ekipmanlar
 • 16“ çelik jant kapakları (205/55 R16)

Opsiyonlar
 • Görüş Paketi: Arka park sensörü & Ön sis farları
 • Metalik renk
 • Yedek lastik



Yaratıcı Atölye
TOUCH

Güvenlik ve Sürüşe Yardımcı Sistemler
 • Arka park sensörü
 • C şeklinde LED gündüz farları

Konfor
 • Eller serbest Renault Card sistemi 
 • Deri direksiyon
 • Ön koltuk kol dayanağı 
 • Manuel bel desteği ayarlı sürücü koltuğu

Dış Ekipmanlar
 • 16’’ alüminyum alaşımlı jantlar (205/55 R16)

Opsiyonlar
 • Elektronik klima & Otomatik yanan farlar & Yağmur sensörü
 • High-tech Paket: R -Link 2.0 & 7’’ multimedya ekranı
 • TouchScreen Paket: 7“ multimedya ekranı
 • Eller Serbest Bagaj Kapağı
 • Geri görüş kamerası
 • Ön sis farları
 • 17“ alüminyum alaşımlı jantlar (205/50 R17)
 • Yedek lastik
 • Metalik renk



ICON

Güvenlik ve Sürüşe Yardımcı Sistemler
 • Geri görüş kamerası
 • Pure Vision Full LED ön farlar 
 • Yorgunluk tespit sistemi

Sürüş Dinamikleri
 • 7’’ TFT renkli LED gösterge ekranı
 • Multi-Sense Sistemi (farklı sürüş modları)

Konfor
 • Elektronik klima
 • Otomatik yanan farlar
 • Yağmur sensörü
 • Elektrikli park freni
 • Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
 • Elektrikli katlanan dış dikiz aynaları
 • Ön ve arka koltuk kol dayanağı

Multimedya
 • 7’’ multimedya ekranı
 • Apple CarPlay

Dış Ekipmanlar
 • 17’’ Alüminyum  Alaşımlı Jantlar (205/50 R17)
 • Karartılmış camlar

Opsiyonlar
 • LongScreen Paket: 8,7“ multimedya ekranı & R-Link 2.0
 • Kontrol Paketi: Eller Serbest Park Sistemi & Kör Nokta Uyarı Sistemi & 
360° park destek sistemi

 • Sürüş Paketi: Adaptif Cruise Control & Şerit Takip Sistemi & Güvenli 
Mesafe Uyarı Sistemi & Aktif Acil Fren Destek Sistemi & Otomatik 
Uzun/Kısa Farlar

 • Elektrikli açılır panoramik cam tavan
 • Deri döşeme
 • Eller Serbest Bagaj Kapağı
 • 18“ alüminyum alaşımlı jantlar (225/40 R18)
 • Yedek lastik
 • Metalik renk

Yaratıcı Atölye



Teknik Özellikler
MEGANE SEDAN

Benzinli Dizel

1.3 TCe 140 bg 1.3 TCe EDC 140 bg 1.5 Blue dCi 115 bg 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

MOTOR  TİPİ

Silindir hacmi (cm3) 1332 1332 1461 1461

Silindir/ subap adedi 4/ 16 4/ 16 4/ 8 4/ 8

Maksimum güç (bg/dd) 140/ 5000 140/ 5000 115/ 3750 115/ 3750

Maksimum tork (Nm/dd) 240/ 1600 240/ 1600 260/ 2000 260/ 2000

Stop&Start Var Var Var Var

Emisiyon normu Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

AKTARMA ORGANLARI

Vites kutusu tipi 6 ileri/ Manuel 7 ileri/ EDC 
(Çift kavramalı otomatik vites) 6 ileri/ Manuel 7 ileri/ EDC 

(Çift kavramalı otomatik vites)

PERFORMANS

Maximum hız (km/s) 205 205 191 197

0 - 100 km/s hızlanma (sn) 9,7 9 11,3 10,8

TÜKETİM DEĞERLERİ

Yakıt deposu (l) 49,7 49,7 49 49

Üre deposu (l) - - 15,8 15,8

CO2 (g/km) 119 - 126 124 - 130 105 - 110 107 - 112

Yakıt tüketimi (I/100km) 

Şehiriçi 6,5 - 7,0 6,4 - 7,0 4,8 - 5,0 4,6 - 4,9

Şehir dışı 4,4 - 4,8 4,5 - 5,1 3,5 - 3,7 3,7 - 3,9

Ortalama 5,2 - 5,5 5,4 - 5,7 4,0 - 4,2 4,1 - 4,2

AĞIRLIK (kg)

Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil) 1355 1382 1450 1478

*CO2 karma salınım değerleridir
* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.
* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.



Ekipman Özellikleri
MEGANE SEDAN Joy Touch Icon

GÜVENLİK
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S S S
Elektronik Denge Programı (ESC) S S S
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) S S S
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) S S S
Sürücü ve yolcu hava yastıkları S S S
Yan hava yastıkları S S S
Perde hava yastıkları S S S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S S
Hız ayarlayıcı ve sınırlayıcı (Cruise Control) S S S
Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder) S S S
Arka park sensörü Görüş Paketi S S
Geri görüş kamerası - O2 S
Ön sis farları Görüş Paketi O S
LED gündüz farları S - -
C şeklinde LED gündüz farları - S S
Pure Vision Full LED ön farlar - - S
Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi (DW) - - Sürüş Paketi
Adaptif Cruise Control (ACC) - - Sürüş Paketi
Otomatik Uzun/Kısa Farlar (AHL) - - Sürüş Paketi
Şerit Takip Sistemi (LDW) - - Sürüş Paketi
Aktif Acil Fren Destek Sistemi (AEBS) - - Sürüş Paketi
Eller Serbest Park Sistemi - - Kontrol Paketi
360° park destek sistemi - - Kontrol Paketi
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) - - Kontrol Paketi
Lastik tamir kiti S S S
Yedek lastik O1 O1 O1
KONFOR
Manuel Klima S S -
Elektronik klima - O3 S
Merkezi kilit S S S
Eller serbest Renault Card sistemi - S S
Elektrikli park freni - - S
Otomatik yanan farlar - O3 S
Yağmur sensörü - O3 S
Refakatçi aydınlatma (Follow-me home) S S S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası - - S
Elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları S S S
Elektrikli katlanan dış dikiz aynaları - - S
Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar S S S
Deri direksiyon - S S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S S



* Ön koltuk kol dayanağı EDC vites kutusuna sahip Joy versiyonunda da bulunmaktadır
O1: Yedek lastik opsiyonu seçildiğinde lastik tamir kiti bulunmayacaktır. Benzinli motorlu araçlarda tam boy, dizel motorlu araçlarda yer tasarruflu yedek lastik bulunmaktadır.
O2: High tech paket veya Touchscreen paket ile birlikte üretilmelidir
O3: Elektronik klima, yağmur sensörü ve otomatik yanan farlar opsiyonları birlikte alınmalıdır
O4: Elektrikli bel destekli masajlı sürücü koltuğu ve Deri Döşeme birlikte alınmalıdır.
Görüş Paketi: Arka Park Sensörü & Ön Sis Farları
Sürüş Paketi: Adaptif Cruise Control + Şerit Takip Sistemi + Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi + Aktif Acil Fren Destek Sistemi + Otomatik Uzun/Kısa Farlar
TouchScreen paketi: 7'' Dokunmatik Ekran -  Elektronik Klima, yağmur sensörü ve otomatik yanan farlar ile birlikte alınmalıdır
High tech paketi: R Link 2.0 & 7'' Dokunmatik Ekran - Elektronik Klima, yağmur sensörü ve otomatik yanan farlar ile birlikte alınmalıdır
LongScreen paketi: 8,7'' Dokunmatik Ekran & R Link 2.0
Kontrol Paketi: Eller Serbest Park Sistemi & Kör Nokta Uyarı Sistemi & 360 park destek sistemi

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu S S S
Manuel bel desteği ayarlı sürücü koltuğu - S S
Elektrikli bel destekli masajlı sürücü koltuğu - - O4
Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği S S S
Ön koltuk kol dayanağı * - S S
Arka koltuk kol dayanağı - - S
Parçalı deri-kumaş döşeme - - S
Deri döşeme (Siyah ya da Bej) - - O4
Nappa deri direksiyon - - O (Deri döşeme opsiyonu ile birlikte)
SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ
Head Up Display - - O
MULTISENSE SİSTEMİ
Değişken direksiyon sertliği - - S
Değiştirebilir motor sesi - - S
Değişken motor tepkiselliği - - S
Ayarlanabilir ısı konforu - - S
Ayarlanabilir ekran stilleri ve renkleri - - S
Ayarlanabilir ambiyans aydınlatması - - S
MULTİMEDYA
Radyo-MP3 çalar, direksiyondan kumandalı müzik sistemi S S S
USB & Bluetooth bağlantısı S S S
7'' multimedya ekranı - High tech paketi - TouchScreen paketi S
8,7" multimedya ekranı - - LongScreen paketi
Renault R-LINK 2.0 navigasyon ve multimedya sistemi - High tech paketi LongScreen paketi
Apple CarPlay - High tech paketi - TouchScreen paketi S
DIŞ EKİPMANLAR
Metalik boya O O O
Gövde rengi yan aynalar S S S
Gövde rengi kapı kolları S S S
Eller Serbest Bagaj Kapağı - O O
Elektrikli açılır panoramik cam tavan - - O
Karartılmış camlar  -  -  S 
16" çelik jant kapakları (205/55 R16)  S  -  - 
16" alüminyum alaşımlı jantlar (205/55 R16) - S -
17" alüminyum alaşımlı jantlar (205/50 R17) - O S
18" alüminyum alaşımlı jantlar (225/40 R18) - - O



Aksesuarlar

1. Çeki demiri üstüne bisiklet taşıma. Bisikletli 
yolculuklarınız artık çok daha pratik. 2-4 adet bisikleti 
güvenle taşır.  2. Tavan bagajı. 7711575524 (380 L) & 
7711575525 (480 L) Seyahatleriniz artık daha geniş 
bagajlı. 3. Bagaj havuzu 7711823815. Bagajınızı olası 
aşınmalardan korurken şık görünümü pekiştirin. 
4- Platinium Multimedya. 8900100317 Android 
işletim sistemli, dahili geri görüş kameralı, 9,7“ ekranlı 
multimedya ile Megane‘ınızla yapacağınız hiç bir 
yolculuk sıradan olmayacak. 

1.

Konfor ve Keyif

2. 3. 4.



1. Işıklı Kapı Eşiği. 8201577970 Kapı eşiğinize onu 
koruyacak zarif bir dokunuş ekleyin. 2. Krom Ayna 
Kapağı 8201547579 Otomobilinizin stiline ışıltı 
katın. 3. Spor Pedal Kiti. 8201629815 (Manuel)& 
8201629832 (EDC) Sürüş keyfinize sportiflik ekleyin. 
4. 17“ Alüminyum Jantlar. 403002961R Megane                   
Sedan’ınızın güçlü kişiliğini göz alıcı jantlarla ön plana 
çıkarın.

Stil

1. 3. 4.

2.



Boyutlar

Hacimler (dm3)
Toplam bagaj hacmi VDA (dm3) 503
Toplam bagaj hacmi VDA 2. Sıra koltuklar katlanmış tavana kadar (dm3) 987

Ölçülendirilmiş resim (mm)
A Toplam uzunluk 4 632
B Dingil mesafesi 2 711
C Ön dingil çıkıntısı 919
D Arka dingil çıkıntısı  1 002
E Ön tekerlek iz genişliği 1 577

Ölçülendirilmiş resim (mm)
F Arka tekerlek iz genişliği 1 574
G/G1 Toplam genişlik dış dikiz aynaları hariç / dahil 1 814/2 058
H Boş yükseklik 1 443
H1 Boş yükseklik (bagaj kapısı açık) 1 706
J Boş bagaj eşiği yüksekliği 707
K Boş zemin yüksekliği 136
L 2. sırada diz mesafesi 216
M Önde dirsek genişliği 1 492
M1 Arkada dirsek genişliği 1 413
N Önde omuz genişliği 1 441

Ölçülendirilmiş resim (mm)
N1 Arkada omuz genişliği 1 390
P Önde tavan yüksekliği (koltuk orta pozisyonda) 840
Q Arkada tavan yüksekliği 851
Y Bagaj üst giriş genişliği 945
Y1 Bagaj iç giriş genişliği 1 114
Y2 Çamurluklar arası iç genişlik 1 108
Z1 Maksimum yükleme uzunluğu (arka koltuklar katlanmış) 1 904
Z2 Arka koltuk gerisinde yükleme uzunluğu 1 084



RENAULT’NUZA 
EN İYİ BİZ BAKARIZ!
GARANTİ RENAULT YARDIM 

Türkiye’nin her yerinde günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı 
ve kazalı araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti 
veren Renault Yardım’a 444 62 47 numaralı telefondan 
ulaşabilirsiniz.

RENAULT MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 34771  Ümraniye-İSTANBUL

BİREBİR İLETİŞİM MERKEZİ
Renault Diyalog : 444 66 22

RENAULT
YA R D I M 
365  GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.
444 62 47

/RenaultTurkey

/RenaultTurkey

www.renault.com.tr

Whatsapp : 444 66 22

/renaultturkiye

/renaultturkiye

Yeni Araç Garantisi, malzeme, montaj ve üretim hatalarına 
karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıldır.
MEGANE sedan, 2 yıl sınırsız kilometre garantisine ek olarak 
3 yıl / 100.000 km (hangisi önce dolarsa) yeni araç garantisi 
kapsamındadır. Antikorozyon Garantisi, kilometre sınırı 
olmaksızın 12 yıl, Boya Garantisi ise kilometre sınırı 
olmaksızın 3 yıl süre için geçerlidir. Aracın yaşı ne olursa 
olsun, Renault Yetkili Servislerinde ücretli yapılan tüm 
müdahaleler, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı 2 
yıl / 60.000 km Yedek Parça ve Onarım Garantisi 
kapsamındadır.



RENAULT’DA 
SÖZÜMÜZ SÖZ

Dijital kanallardan gelen isteklerinizi, 4 çalışma saati içinde yanıtlıyoruz. HIZLI YANIT

AVANTAJLI Bakım ve mekanik onarım işlemlerinde, aracınızın yaşına göre artan 
indirim oranları sunuyoruz. 

DENEME SÜRÜŞÜ Deneme aracı parkımızdan seçeceğiniz araçla, deneme sürüşünüzü, derhal veya uygun bir 
randevu ile sağlıyoruz. 

ARAÇ TAHSİSİ Garanti kapsamındaki işlemlerde, aracınızın hareketsiz kalmasına yol açan yedek parçanın 
3 işgünü içinde temin edilememesi hâlinde, size geçici araç tahsis ediyoruz.  

SÜRPRİZ YOK Serviste aracınızı, belirtilen zamanda ve onayladığınız ödeme tutarıyla teslim ediyoruz. 

SİZDEN ONAYLI Onayınız olmadan aracınıza yapılan işlemlerden ücret almıyoruz. 

GARANTİ Ücretli yapılan tüm bakım ve onarım işlemlerine 2 yıl garanti veriyoruz.  

BİLGİLENDİRME Siparişinizden araç teslimine kadar, sizi sürekli bilgilendiriyoruz. 

Sizi her zaman dinliyoruz.
renault.com.tr
Renault Diyalog: 444 66 22









Broşürün içeriğinin, baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür, ön seri veya prototiplerden hazırlanmıştır. 
Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde Renault, broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı 
tutar. Bu değişiklikler Renault yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; bazı donanımlar 
mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için, en yakın Renault Yetkili Satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar 
nedeniyle broşürde yer alan renkler, araçların gerçek boya veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broşürün, hangi şekilde ve 
ne amaçla olursa olsun, Renault’nun ön onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.
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Renault’nun tercihi   

Renault Megane Sedan ile tanışmak için 
 www.renault.com.tr’yi ziyaret edin.




