Renault Megane

Tundeelamuste
jõud
Ideaalses tasakaalus proportsioonid ja dünaamilised
ning sensuaalsed kerevormid ilma ühegi kompromissita.
Renault Megane üllatab sind julge ja väljendusrikka
disaini ning stiilipuhtusega, mis köidavad esimesest
pilgust.
Eristuva kujundusega esi- ja tagatuled rõhutavad selle
omanäolist iseloomu. Hoolikalt viimistletud 16-, 17- või
18-tolliste velgede stiil on muljetavaldav. Sõidukirg on
saanud uue tähenduse. Tunded on haripunktis.

Kõrgtehnoloogiline kokpit

Võta istet Renault MEGANE’I rooli taga. Mõtlesime kõigele, et pakkuda sulle erakordset sõidunaudingut. Sinu ees asetsev digitaalse kiirusmõõdikuga 7“ TFT
ekraan on valmis kohanema sinu sõidustiiliga. Su silmade ette kerkib värviline ja läbipaistev Head-Up displei. Keskkonsooli krooniv 7“ või 8,7“ puuteekraaniga
multimeediasüsteem R-LINK 2 on valmis asuma kaardilugeja rolli.

Tõhusad sõiduabi süsteemid
Kõrgeim turvalisuse tase
Uus Renault Megane pälvis sõltumatu Euro NCAP organisatsiooni poolt läbi viidud kokkupõrketestis turvalisuse eest maksimaalsed 5 tärni.

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

Aktiivne püsikiirusehoidja
Piisava pikivahe hoidmine eessõitva autoga võib osutuda määravaks ohutusteguriks. Süsteem
töötab sõidukiirustel 50 – 150 km/h, hoides võimalusel soovitud sõidukiirust ning samas
etteantud vahemaad eessõitva autoga.

Mugavuse uus tase
Ka nauding sõltub mugavusest.
Uue Renault MEGANE’I interjööris domineerivad kõrge
kvaliteet ja harmoonia. Materjalid, mida on mõnus puudutada,
rafineeritud polster, nahaga kaetud rool, maitsekad
kroomdetailid…
Eriliselt ruumikas ja hästi vormitud sõitjateruum, koos
mugavate istmetega, tagab sõidu täis unustamatuid mälestusi.
Tänu avatavale klaaskatusele muutub päike uue Renault’
asendamatuks kaaslaseks.

Värvivalik

Alpivalge*

Pärlivalge**

Plaatinahall

Titaanhall

Leekpunane**

Kosmosesinine

Berliini sinine

Iron sinine**/***

Luitebeež

Säravmust

* Mittemetallikvärv
** Metallik erivärv
*** Spetsiaalne kerevärv GT LINE jaoks

Varustus
LIFE

16” terasveljed Florida

Tekstiilpolster

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

••Kesklukustus
••Mehaaniline kliimaseade
••Käsitsi kokku klapitavad, elektriliselt
reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid
••Elektrilised aknatõstukid esiustel
••4,2“ ühevärvilise ekraaniga digiraadio
(DAB) koos Bluetooth® ühenduse
ning USB ja 3,5 mm audiopistikuga
••Tekstiilpolster
••Reguleeritava kõrguse ja sügavusega
roolisammas
••Reguleeritava kõrgusega juhiiste
••Tagaiste 1/3-2/3 kokkuklapitavas
süsteemis
••Kroomitud liist küljeakende all (ainult
Megane Grandtour’il)
••Kere värvi välised uksekäepidemed ja
peeglikorpused

••LED päevasõidutuled (6 LED)
••Püsivalt põlevad 3D „Edge Light“
LED tagatuled
••Rehviparanduskomplekt
••Alarmivalmidus
••16” terasveljed

Varustus
LIMITED (life +)

16“ valuveljed Celsium

Pildil on lisavarustusega Limited 2018 versioon (7“ puuteekraaniga multimeediasüsteem R-LINK 2)

••Renault vabakäe võtmekaart
••Automaatne kahetsooniline
kliimaseade
••Muutuva intervalliga
klaasipuhastajad, valguse- ja
vihmasensoriga
••Tagumine parkimisabi
••Pikisuunas reguleeritava käetoe,
käetoe all asuva panipaiga ning kahe
topsihoidjaga keskkonsool
••Nahkkattega rool
••Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega
juhiiste
••Limited märgistusega lävepakuliistud
••Läikivmusta värvi küljepeeglite
korpused

••Kroomitud liist küljeakende all
••Dekoratiivsed Limited kirjaga
kroomitud embleemid küljepeeglite all
••Udutuled
••„Edge Light“ LED päevasõidutuled
••Katusereelingud (ainult Megane
Grandtour’il)
••Toonitud tagumised klaasid
••16“ valuveljed

Tekstiilpolster

Varustus
INTENS (LImited +)

16“ valuveljed Silverline

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

••Renault vabakäe võtmekaart
••Automaatne kahetsooniline
kliimaseade
••Muutuva intervalliga
klaasipuhastajad, valguse- ja
vihmasensoriga
••MULTI-SENSE süsteemi
baasversioon*
••Tagumine parkimisabi
••Elektriliselt kokkuklapitavad
küljepeeglid
••Isetumenev tahavaatepeegel
••7“ värvilise ekraaniga
näidikutepaneel
••7“ ekraaniga ning Bluetooth, USB ja
3,5 mm audiosisendiga raadio (DAB)

••Keskkonsool pikisuunas reguleeritava
käetoe, integreeritud panipaiga, kahe
topsihoidja ja ventilatsiooniavadega
tagaistujatele**
••Nappa nahaga kaetud rool
••Ökonahast elementidega
veluurpolster
••Reguleeritava kõrguse ja
nimmetoega juhiiste
••Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste,
kokkuklapitava seljatoega (ainult
Megane Grandtour’il)
••1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitavad
tagaistmed koos „Easy Break”
süsteemiga (ainult Megane
Grandtour’il)

Ökonahast elementidega veluurpolster

17“ valuveljed Exception (lisavarustus)

18” valuveljed Grantour
(lisavarustus)

Ökonahast elementidega kombineeritud
nahkpolster (lisavarustus)

••Valgustusega meigipeeglid
••Kere värvi ja kroomdetailidega
viimistletud välised uksekäepidemed
••Kroomitud detailidega esivõre
••Kroomitud liist küljeakende all
••Dekoratiivsed kroomitud embleemid
küljepeeglite all
••Läikivmusta värvi tagumise
põrkeraua alaosa
••Kroomitud väljalasketorud
••Udutuled
••„Edge Light“ LED päevasõidutuled
••Katusereelingud (ainult Megane
Grandtour’il)
••16“ valuveljed

* Pole saadaval mootoritele SCe 115. 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.

Varustus
GT LINE (INTENS +)

17” valuveljed DeCaro

Pildil on lisavarustusega GT Line versioon (7“ puuteekraaniga R-Link 2 multimeediasüsteem)

••Nahkkattega rool
••Megane märgistusega
lävepakuliistud
••Kroomitud elementidega läikivmusta
värvi esivõre ning meekärjemotiiviga
kaitseraua alaosa
••Tumehalli värvi välimised
kujunduselemendid (küljepeeglite
korpused, katusereelingud Megane
Grandtouril)
••Dekoratiivsed GT Line embleemid
küljepeeglite all
••GT Line embleem pakiruumi luugil
••Tagumine difuusor

••Ilma esiudutuledeta
••Toonitud tagumised klaasid
••17“ valuveljed

Tekstiilpolster

18” valuveljed Grantour
(lisavarustus)

Mustade Alcantara detailidega nahkpolster
(lisavarustus)

Mõõdud

Mõõdud (mm)
A
B
C
D
E
F
G 
G1

Kogupikkus
Teljevahe
Esiülend
Tagaülend
Rööbe ees
Rööbe taga
Kere laius
Kogulaius koos küljepeeglitega
Koormata sõiduki kõrgus (ilma/koos katusereelinguteta/
H
ga Megane Grandtour’il)
H1 Avatud tagaluugi kõrgus (koormata sõiduk)

Megane
Megane Grandtour
4 359
4 626
2 669
2 712
919
919
771
995
1 591
1 591
1 586
1 586
1 814
1 814
2 058
2 058
1 449/
1 447
1 457
2 044
2 038

J
K
L
M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1

Koormata sõiduki tagaluugi kõrgus
Koormata sõiduki kliirens
Laius tagaistujate põlvede kõrgusel
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel
Plotis užpakalyje pečių aukštyje
Salongi kõrgus tagaistmelt 14° all mõõdetuna
Salongi kõrgus esiistme keskmiselt kõrguselt mõõdetuna
Pagasiruumi laius üleval
Pagasiruumi laius all

Megane
Megane Grandtour
750
601
145
179
216
1 418
1 492
1 420
1 412
1 441
1 441
1 390
1 377
886
886
866
871
904
854
1 081
1 036

Y2 Pagasiruumi laius rattakoonaste vahel
Maksimaalne laadimispikkus kokkuklapitud tagaistmete
Z1
seljatugedega
Z2 Laadimispikkus istmete taga

Megane
Megane Grandtour
1 111
1 109
1 582

1 754

469

950

Lisavarustus

stiil

5.

1.

2.

6.

3.

4.

1. Eristuvad lävepakud. Need kaitsevad ukse
lävepakke väiksemate löökide eest, lisades sõidukile
elegantsi ja originaalsust.
2. Alumiiniumkattega pedaalid. Lisab autole
originaalsust ja sportlikku stiili.
3. Pakiruumi lävepaku kaitseliist. Kaitseb pakiruumi
laadimisava alaosa.
4. Haiuime kujuline antenn. Rõhutab uue MEGANE
dünaamilist disaini.
5. 16“ valuveljed Silverline. Hõbehalli värvi.
6. 17“ valuveljed Celsium. Hõbehalli värvi.

Lisavarustus

Mugavus / Puhkus

1.

2.

3.

4.

5.

5.

1. Kõrgete äärtega kummist põrandamatid. Veekindlaid matte on lihtne hooldada. Kahe spetsiaalse
turvakinnituse abil kergesti paigaldatavad.
2. Väga kvaliteetsed tekstiilist põrandamatid Premium. Sobituvad ideaalselt siskujundusega, lihtsustavad põranda puhastamist ning lisavad mugavust.
3. Pakiruumi matt Kaitseb efektiivselt pakiruumi polstrit ning sobitub ideaalselt selle kujuga.
Kummisegusest materjalist, lihtsalt paigaldatav ja
puhastatav.
4. EasyFlex matt. Kaitseb pakiruumi iga istmepaigutuse korral.
5. Jalgrattahoidik ja liigendkinnitusega veokonks.
Kinnita jalgratas ühe liigutusega ning ilma tööriistu
kasutamata (kokkuklapitud konks peitub kaitseraua
taha).

Avarda oma Renault Megane‘i
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault
endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi,
valiku või tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused
on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.
Renault soovitab
Piltide kasutusõigus: J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce
01-2020

