Uus

Renault mégane

Adrenaliinisüst
Elegantsed jooned, tasakaalus proportsioonid ja
kompromissitud valikud – Uue Mégane’i stiil on julge,
väljendusrikas ja isikupärane. Innustava ja omanäolise
valgussignatuuriga Uus Mégane kutsub Sind rooli
haarama. Ergastav kogemus ja adrenaliinisüst on
garanteeritud. Kirge ei saa tellida - selle kogemiseks
peab elama.

Kõrgtehnoloogiline kokpit

Võtke istet Uue Mégane’i kõrgtehnoloogilisel juhikohal, mida ümbritseb kõige kaasaegsem tehnoloogia. Keskkonsooli ilmestab 8,7“ puutetundliku ekraaniga
R-Link 2- Sinu ustav kaardilugeja. Selle jagatud ekraanisüsteem annab samaaegselt ülevaate kolmest eri infovaldkonnast. 7“ multifunktsionaalne näidikutepaneel
rooli taga on valmis kohanema Sinu sõidustiiliga. Kaks käiguvahetuslaba rooli taga Su näppude all tagavad kohese käiguvahetuse. Otse Sinu ees on üles
tõstetav Head-Up displei. Pane ennast valmis vägevateks tunneteks. Süüde!

Tõhusad sõiduabi süsteemid

Kõrgeim turvalisuse tase

Uus Mégane on varustatud paljude sõitmist kindlustavate tugisüsteemidega, mis sõidu veelgi stressivabamaks, ohutumaks ja sujuvamaks muudavad.
Nüüd võid sõita turvaliselt!

Uus Renault Mégane pälvis sõltumatu Euro NCAP organisatsiooni poolt läbi viidud kokkupõrketestis turvalisuse eest maksimaalsed 5 tähte.

Sõidukiiruse hoiatussüsteem ja liiklusmärkide tuvastussüsteem.
Aina kasvav liiklusmärkide hulk teel muudab nende jälgimise juhile keeruliseks, kuid kaamera
märkab neid kõiki. Lubatud sõidukiiruse ületamisest annab süsteem visuaalselt märku nii
näidikutepaneelil kui ka värvilisel Head-Up displeil. Lihtsalt vähenda kiirust.

Pimenurga jälgimissüsteem
See süsteem jälgib sõidukeid tahavaatepeeglite pimealal ning annab neist juhile märku
küljepeeglitel vilkuvate LED tuledega.

„Easy Park Assist” parkimisabi süsteem
Tänu „Easy Park Assist” süsteemile on paralleelne parkimine lihtsam kui kunagi varem. Süsteem
mõõdab ära vaba ruumi ning määrab auto sõidutrajektoori. Lase tal endal roolida ja pargi muretult.

Aktiivne püsikiirusehoidja
Piisava pikivahe hoidmine eessõitva autoga võib osutuda määravaks ohutusteguriks. Süsteem
töötab sõidukiirustel 50 – 140 km/h, hoides võimalusel soovitud sõidukiirust ning samas
etteantud vahemaad eessõitva autoga.

4CONTROL – täieliku kontrolli garantii
Uus Renault Mégane GT on varustatud 4CONTROL nelikroolimise süsteemiga, mis muudab juhitavuse kurvilistel teedel dünaamilisemaks ja täpsemaks.
4CONTROL tagab optimaalse teelpüsivuse ja uskumatult hea haarde. Auto juhtimine muutub täpsemaks ja turvalisemaks ning sõitmine pakub suuremat
naudingut, sõltumata Sinu sõidustiilist. 4CONTROL süsteemiga Uus Renault Mégane püsib kindlalt teel. Kirg saab uue mõõtme.

Ideaalne kombinatsioon sõidumõnust ja
efektiivsusest
Uue Renault Mégane’i mootorite arendamisel on Renault kasutanud kõiki võidusõidust saadud teadmisi ja kogemusi. Nende jõudlus, vastupidavus ja
kütusekulu on oma klassi parimate hulgas ning hoolduskulud erakordselt madalad.

ENERGY TCe 130
Suur jõudlus ja sõidumõnu

GT 205 EDC
Intensiivsem sõidukogemus

Maksimaalne võimsus 130hj pööretel 5500 p/min
ning maksimaalne pöördemoment 205 Nm pööretel
2000 p/min. Energy TCe 130 bensiinimootor on
sama võimas kui 2-liitrine vabalt hingav mootor.
Otsesissepritse ja sisseehitatud turbolaadur tagavad
erakordse paindlikkuse ja kiire reaktsiooni. Energy TCe
130 pakub ületamatut mugavust ja sõidunaudingut
ning eristub selgelt oma vaikse ja meeldiva hääle
poolest.

Võimsaim valik mootorite hulgas - 7-käigulise
topeltsiduriga EDC käigukastiga GT 205 EDC -pakub
sportlikku kiirendust igal käigul. „Launch Control”
(tunduvalt kiirem paigaltvõtt) ja „Multi-Change Down”
(mitme käigu kaupa kiirem käiguvahetus alla) on
Renault Sport’i poolt välja töötatud tehnoloogiad,
mis pakuvad võimsaid elamusi.

ENERGY dCi 110
Mugavus ja madal kütusekulu

Sõidukiirusel alla 80 km/h * pööravad tagarattad esiratastele vastupidises suunas.

* Sõidukiirusel alla 80 km/h Sport režiimis, alla 60 km/h teistes režiimides.
** Sõidukiirusel üle 80 km/h Sport režiimis, üle 60 km/h teistes režiimides.

Sõidukiirusel üle 80 km/h ** pööravad tagarattad esiratastega samas suunas.

Loodud neile, kes otsivad mõlemat – madalaid
kasutuskulusid ja sõidunaudingut. Energy dCi 110
tehnilised lahendused nagu Stop & Start süsteem
ja teraskolvid tagavad madala kütusekulu ning CO2
heitmekoguse – vaid 3,7 l/100 km ning 95 g CO2/km
kombineeritud tsüklis!*

*Kütusekulu ja CO2 heide määratakse kindlaks vastavalt mõõtmise standardmeetodile, mis on sätestatud sõidukite homologiseerimisele
rakenduvate nõuetega.

Värvid
Uus Renault MÉGANE

Uus Renault MÉGANE GT

ALPIVALGE*

PÄRLVALGE**

PLAATINAHALL

ALPIVALGE*

PÄRLVALGE**

PLAATINAHALL

TITANIUM HALL

LEEKPUNANE**

COSMOS SININE

TITANIUM HALL

LEEKPUNANE**

IRON SININE

BERLIN SININE

CAPPUCCINO PRUUN

DUNE BEEŽ

BERLIN SININE

ETOILE MUST

ETOILE MUST

* Mittemetallikvärv
** Metallik erivärv

Varustus

Varustus

LIFE

ZEN (life +)

16” terasveljed Florida

16“ terasveljed Complea

Tekstiilpolster

••ABS + hädapidurdusassistent (EBA)
••Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC)
••Veojõu kontrollsüsteem (HSA)
••Rehvirõhu kontrollsüsteem
••Esiturvapadjad juhile ja eesistmel
kaassõitjale (kaassõitjal väljalülitatav)
••Pea ja rindkere piirkonda kaitsvad
külgturvapadjad juhile ja esiistmel
kaassõitjale
••Turvakardinad
••Püsikiirusehoidja kiirusepiirajaga
••3-punkti turvavööd esi- ja
tagaistmetel
••Reguleeritava kõrgusega peatoed
esi- ja tagaistmetel
••Isofix lasteistme kinnitussüsteem
välimistel tagumistel istmetel
••Elektriline roolivõimendi
••Võtmega mootori käivitussüsteem

••Kesklukustus
••Mehaaniline kliimaseade
••Käsitsi kokku klapitavad, elektriliselt
reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid
••Elektrilised aknatõstukid esiustel
••4,2” ekraaniga ning Bluetooth, USB
ja 3,5 mm audiosisendiga raadio
••Tekstiilpolster
••Reguleeritava kõrguse ja sügavusega
roolisammas
••Reguleeritava kõrgusega juhiiste
••Tagaiste 1/3-2/3 kokkuklapitavas
süsteemis
••Kere värvi välised uksekäepidemed ja
peeglikorpused
••LED päevatuled (6 LED)
••Püsivalt põlevad 3D „Edge Light“
LED tagatuled

••Rehviparanduskomplekt
••16” terasveljed

Tekstiilpolster

••Pikisuunas reguleeritava käetoe,
integreeritud panipaiga ja kahe
topsihoidjaga keskkonsool
••Reguleeritava kõrguse ja
nimmetoega juhiiste
••Nahkkattega rool
••Elektrilised aknatõstukid tagaustel
••Kroomitud liist küljeakende all
••Udutuled
••16“ disainitud terasveljed

16“ valuveljed Silverline (lisavarustus)

Varustus

Varustus

INTENS (zen +)

BOSE® (INTENS +)

16“ valuveljed Silverline

Pildil on lisavarustusega Intens versioon (7“ ekraaniga R-Link 2 multimeediasüsteem)

••Automaatne kahetsooniline
kliimaseade
••Muutuva sagedusega
klaasipuhastajad, valguse- ja
vihmasensoriga
••Renault käed-vabad võtmekaart
••MULTI-SENSE süsteemi
baasversioon *
••Elektriliselt kokku klapitavad
välispeeglid
••7“ värvilise ekraaniga
näidikutepaneel
••7“ ekraaniga ning Bluetooth, USB ja
3,5mm audiosisendiga raadio
••Keskkonsool pikisuunas reguleeritava
käetoe, integreeritud panipaiga, kahe
topsihoidja ja ventilatsiooniavadega
tagaistujatele **
••Veluur-tekstiilpolster

••Valgustusega meigipeeglid
••Liistud esiuste lävepakkudel
••Tagumine parkimisabisüsteem
••Kere värvi ja kroomdetailidega
viimistletud välised uksekäepidemed
••Kroomitud väljalasketorud
••„Edge Light“ LED päevasõidutuled
••16“ valuveljed
* Pole saadaval mootoritele Energy TCe 115 ja
TCe 100. Salongi meeleoluvalgustus: mehaanilise
parkimispiduriga versioonidel on valgusribad
paigaldatud esi- ja tagaustele; automaatse
parkimispiduriga (lisavarustus) versioonidel on
valgusribad paigaldatud esi- ja tagaustele ning
keskkonsoolile.
** Tellides lisavarustuse Automaatne parkimispidur,
asendatakse kaks topsihoidjat kattega panipaigaga.

Veluur-tekstiilpolster

17“ valuveljed Exception (lisavarustus)

Ökonahast elementidega kombineeritud
nahkpolster (lisavarustus)

17“ valuveljed Celsium

Pildil on lisavarustusega Bose® versioon (8,7“ ekraaniga R-Link 2 multimeediasüsteem)

••Bose ® Sound System
••7” ekraaniga R-Link 2
multimeediasüsteem koos
laiendatud Euroopa kaartidega
navigatsioonisüsteemiga
••MULTI-SENSE süsteemi
baasversioon
••Sõidurea kontrollsüsteem
••Aktiivne püsikiirusehoidja koos
liiklusmärkide tuvastussüsteemiga
••Reguleeritava kõrguse ja kaldega
esiistmete peatoed
••Automaatne, elektromehhaaniline
parkimispidur
••Isetumenev tahavaatepeegel
••Massaažifunktsiooniga juhiiste
••Reguleeritava kõrgusega kaassõitja
iste

••Keskkonsool pikisuunas
reguleeritava käetoe, integreeritud
panipaiga, kattega lisapanipaiga ja
ventilatsiooniavadega tagaistujatele
••Nappa nahaga kaetud rool
••Tagaiste 1/3-2/3 kokkuklapitavas
süsteemis, käetoega
••Ökonahast elementidega
tekstiilpolster
••Bose® märgistusega lävepakuliistud
••Toonitud tagumised klaasid
••17“ valuveljed

Ökonahast elementidega kombineeritud
tekstiilpolster

18“ valuveljed Grantour (lisavarustus)

Ökonahast elementidega kombineeritud
nahkpolster (lisavarustus)

Varustus

Tehnilised andmed

GT (INTENS +)

Mootor
Kütuse tüüp
Emissioonistandard
Käigukasti tüüp
Töömaht (cm3)
Silindri diameeter x kolvikäik (mm)
Silindrite / klappide arv
Maksimaalne võimsus kW EEC (hj DIN) pööretel (p/min)
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg DIN) pööretel
(p/min)
Stop & Start
17” valuveljed DeCaro

18” valuveljed Magny-Cours

JÕUDLUS

CdA aerodünaamika (keskmine) (2)
Maksimaalne kiirus (km/h)
1000 m paigaltstardist (s)
Kiirendus 0–100 km/h (s)

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITKOGUSED (NEDC
standardi järgi) (2) (3)
Linnas (l/100 km)
Maanteel (l/100 km)
Kombineeritud (l/100 km)
CO2 heitkogused (g/km)
Kütusepaagi maht (l)

ROOLISÜSTEEM
Pildil on lisavarustusega GT versioon (8,7“ ekraaniga R-Link 2 multimeediasüsteem, automaatne
elektromehhaaniline parkimispidur)

••Väliste ja sisemiste detailide eriline
disain
••4CONTROL nelikroolimise süsteem
••Käiguvahetuslabad roolil
••Sõidurea kontrollsüsteem
•• Isetumenev tahavaatepeegel
••Integreeritud peatugedega
tekstiilpolstriga sport esiistmed
••Reguleeritava kõrgusega kaassõitja
iste
••Tagaiste 1/3-2/3 kokkuklapitavas
süsteemis, käetoega
••„Pure Vision“ täis LED esituled
••Ilma esiudutuledeta
••Toonitud tagumised klaasid
••17“ valuveljed

Tekstiilpolster

Mustade Alcantara detailidega nahkpolster

Elektriline roolivõimendi
R-EPS võimendiga mehaaniline roolisüsteem
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m)

PIDURDUSSÜSTEEM

Ees: ventileeritavad kettad, Ø (mm)
Taga: täiskettad, Ø (mm)

VELJED JA REHVID**
Veljed (‘’)

Rehvimõõdud (olenevalt versioonist)

SCe 115(1)

Energy TCe 100

Energy TCe 130

dCi 110 EDC

dCi 130

bensiin
EURO6
6-k. manuaal
1 197
72,2 x 73,1
4/16
97 (130)
pööretel 5500
205
pööretel 2000
jah

GT 205
EDC
bensiin
EURO6
7-k. EDC automaat
1 618
79,7 x 81,1
4/16
151 (205)
pööretel 6000
280
pööretel 2400
jah

dCi 110

bensiin
EURO6
6-k. manuaal
1 197
72,2 x 73,1
4/16
74 (100)
pööretel 4500
175
pööretel 1500
jah

Energy TCe 130
EDC
bensiin
EURO6
6-k. EDC automaat
1 197
72,2 x 73,1
4/16
97 (130)
pööretel 5500
205
pööretel 2000
jah

dCi 90

bensiin
EURO6
5-k. manuaal
1 598
78 x 83,6
4/16
84 (114)
pööretel 5500
156
pööretel 4000
-

diisel
EURO6
6-k. manuaal
1 461
76 x 80,5
4/8
66 (90)
pööretel 4000
220
pööretel 1750
jah

diisel
EURO6
6-k. manuaal
1 461
76 x 80,5
4/8
81 (110)
pööretel 4000
260
pööretel 1750
jah

diisel
EURO6
6-k. EDC automaat
1 461
76 x 80,5
4/8
81 (110)
pööretel 4000
250
pööretel 1750
jah

diisel
EURO6
6-k. manuaal
1 598
80 x 79,5
4/16
96 (130)
pööretel 4000
320
pööretel 1750
jah

0,71
*
*
*

0,71
182
33’’80
12’’30

0,69
198
31’’60
10’’60

0,69
*
*
*

0,69
230
27’’80
07’’10

0,69
175
34’’90
13''40

0,69
188
32’’90
11’’30

0,69
188
33’’60
12’’30

0,69
199
31’’50
10’’00

SCe 115(1)

Energy TCe 100

Energy TCe 130

dCi 110 EDC

dCi 130

5,3
6,8
4,5
119
47

GT 205
EDC
6,0
7,8
4,9
134
50

dCi 110

5,4
6,7
4,6
120
47

Energy TCe 130
EDC
*
*
*
*
47

dCi 90

*
*
*
*
47

3,7
4,2
3,4
95
47

3,7
4,2
3,4
95
47

3,7
4,2
3,4
95
47

4,0
4,7
3,6
103
47

jah
11,2

jah
11,2

jah
11,2

jah
11,2

jah
10,4

jah
11,2

jah
11,2

jah
11,2

jah
11,2

269x22 Ø54
260x8 Ø34

269x22 Ø54
260x8 Ø34

280x24 Ø54
260x8 Ø34

280x24 Ø54
260x8 Ø34

320x28 Ø60
290x11 Ø38

269x22 Ø54
260x8 Ø34

280x24 Ø54
260x8 Ø34

280x24 Ø54
260x8 Ø34

296x26 Ø57
260x8 Ø34

J16/17/18
205/55 R16 225/45 R17
205/50 R17 225/40 R18

(1)
Saadaval hiljem. (2) Andmed 16” / 17” velgede kohta. (3) Kütusekulu ja CO2 heide määratakse kindlaks vastavalt mõõtmise standardmeetodile, mis on sätestatud sõidukite homologiseerimisele rakenduvate nõuetega. Kuna sama mõõtmismeetodit
rakendatakse kõigile tootjatele, võimaldab see sõidukeid võrrelda. Kütusekulu tegelikes tingimustes sõltub sõiduki töötingimustest, varustusest ja sõidustiilist.
* Andmed heakskiitmise ajal. **Sõltuvalt versioonist.
Renault taaskasutatakse vastavalt eluea lõppu jõudnud sõidukite ümbertöötlemise seadusele ja teistele keskkonnakaitse alastele regulatsioonidele. Auto ja selle kasutatud osad lammutatakse jäätmekäitluse vastavaid nõudeid arvestades.

Mõõdud

Lisavarustus

Vaba aeg

1. Katuseboks ja Quickfix ristitalad. Lihtsalt ja kiirelt
paigaldatavad (pakutav mudel võib pildil olevast
erineda). 2. Premium põrandamatid. Sobivad täpselt
auto põranda mõõtudega. 3. EasyFlex alus. Kaitseb
pakiruumi kõigi istmepaigutuste korral. 4. Rattaraam
ja kokku klapitav veokonks. Klapi see ilma tööriistu
kasutamata ühe liigutusega kokku (kokku klapituna
pole konksu näha).

1.

Mõõdud (mm)
A Kogupikkus
B Teljevahe
C Esiülend
D Tagaülend
E Rööbe ees
F Rööbe taga
G  Kere laius
G1 Kogulaius koos küljepeeglitega
H Koormata sõiduki kõrgus
H1 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga

4 359
2 669
919
771
1 591
1 586
1 814
2 058
1 447
2 044

L
M
M1
N
N1
O
P
Y
Y1
Y2
R1

Laius tagaistujate põlvede kõrgusel
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel
Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel
Salongi kõrgus esiistme keskmiselt kõrguselt mõõdetuna
Salongi kõrgus tagaistmelt 14° all mõõdetuna
Pagasiruumi laius üleval
Pagasiruumi laius all
Pagasiruumi laius rattakoonaste vahel
Maksimaalne laadimispikkus kokku klapitud tagaistmetega

179
1 418
1420
1 441
1 390
866
886
904
1 081
1 111
1 582

laadimispikkus kokku klappimata
R2 Maksimaalne
tagaistmetega
Pakiruumi maht
Pakiruumi maht VDA (dm3)
Pakiruumi maht (l)
Pakiruumi maht kokku klapitud tagaistmetega VDA (dm3)

469
384
434
1 247

2.

3.

4.

