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Uus



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. 

Eristuva ja väljendusrikka disainiga esi- ja tagatuled 
rõhutavad selle unikaalset iseloomu. Ergastav kogemus 
ja adrenaliinisüst on garanteeritud. 

Sa pead elama, et kogeda kirge.

adrenaliinisüst







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 ja anna gaasi!



Ka nauding sõltub mugavusest

Uue Renault MéganE’i interjööris domineerivad kõrge kvaliteet ja harmoonia. 
Materjalid, mida on mõnus puudutada, rafineeritud polster, nahaga kaetud 
rool, maitsekad kroomdetailid…

Mugavuse uus tase

Eriliselt ruumikas ja hästi vormitud sõitjateruum, koos mugavate istmetega, 
tagab sõidu täis unustamatuid mälestusi. Tänu avatavale klaaskatusele 
muutub päike uue Renault’ asendamatuks kaaslaseks.

Bose® helisüsteem täidab salongi rütmidega, mis tekitavad vastupandamatu 
tahtmise  teele asuda. Täiuslikkus on selle kogemuse lahutamatu osa. 



Sisene tulevikumaailma ja tunne kui uni-
kaalne, intuitiivne ja kaugele arenenud 
võib olla üks sõidukogemus. avasta mul-
timeediasüsteem R-LInK 2, milles seisneb 
juhtimise tipptehnoloogia tuum. Selle 7” 
läbimõõduga horisontaalne või 8,7” lä-
bimõõduga vertikaalne puuteekraan on 
mahukas ja ergonoomiline, suuremõõt-
meline, hea puutetundlikkuse ja intuitiivse 
kasutajaliidesega ning pakub nutitelefoni 
või tahvelarvuti tasemel kasutusmugavust.

Mõne puudutusega pääsed sa kergelt ligi 
oma kontaktidele, muusikale ja tehases 
eelpaigaldatud rakendustele.

R-LInK 2 on ka täielik auto juhtimiskeskus, 
mille kaudu saab juhtida nii MULTI-SEnSE 
süsteemi kui ka aktiveerida või deaktiveeri-
da juhtimisabisüsteeme. See kõik muudab 
sõitmise veelgi nauditavamaks!

Ka R-LInK 2 pakub võimalusi isikupärasta-
miseks. Mällu on võimalik talletada kuni kuus 
erinevat kasutajaprofiili. Iga autokasutaja 
saab ühe puutega taastada oma isiklikud 
navigatsiooni, multimeedia ja juhtimis-
abisüsteemide seaded. nii saab iga juht 
mugavalt oma isiklikke seadeid kasutada!

R-LInK 2 kirgastab su igat teekonda uute 
emotsioonidega.

Multimeediasüsteem R-LInK 2 – kasuta reisimisel 
mobiilseid tehnoloogiaid



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.

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

Tõhusad sõiduabi süsteemid

Kõrgeim turvalisuse tase

Uus Renault MéganE pälvis sõltumatu Euro nCaP organisatsiooni poolt läbi viidud kokkupõrketestis turvalisuse eest maksimaalsed 5 tärni.





Värvivalik

Pärlvalge** PlaatinahallAlpivalge*

Berlin sinine Cappuccino pruun Dune beež

Säravmust

Titanium hall Cosmos sinineLeekpunane**

Uus Renault MéGANE

* mittemetallikvärv
** metallik erivärv



* mittemetallikvärv
** metallik erivärv

Pärlvalge** PlaatinahallAlpivalge*

Berlin sinine Säravmust

Titanium hall Iron sinineLeekpunane**

Uus Renault MéGANE GT



 • 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
 • 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” 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

LIFE

Varustus

Tekstiilpolster

16” terasveljed Florida



 • Pikisuunas reguleeritava käetoe, 
integreeritud panipaiga ja kahe 
topsihoidjaga keskkonsool

 • Reguleeritava kõrguse ja 
nimmetoega juhiiste

 • nahkkattega rool
 • elektrilised aknatõstukid tagaustel
 • Kroomitud liist küljeakende all
 • Udutuled
 • Katusereelingud (ainult mégAne 
grandtour’il)

 • 16“ disainitud terasveljed

ZEN (LIFE +)

Varustus

Tekstiilpolster

16“ terasveljed Complea 16“ valuveljed Silverline (lisavarustus)



 • Automaatne kahetsooniline 
kliimaseade

 • muutuva intervalliga 
klaasipuhastajad, valguse- ja 
vihmasensoriga

 • Renault käed-vabad võtmekaart
 • Tagumine parkimisabi
 • mULTI-SenSe süsteemi 
baasversioon*

 • elektriliselt kokkuklapitavad 
küljepeeglid

 • 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**

 • Ökonahast elementidega 
veluurpolster

 • 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitavad 
tagaistmed koos “easy Break” 
süsteemiga (ainult mégAne 
grandtour’il)

 • Lauaks kokkuklapitav kaasreisijaiste 
(ainult mégAne grandtour’il)

 • Pakiruumi funktsionaalne jaotus 
(ainult mégAne grandtour’il)

 • Valgustusega meigipeeglid
 • Liistud esiuste lävepakkudel
 • 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.

INTENS (ZEN +)

Varustus

Ökonahast elementidega veluurpolster Ökonahast elementidega kombineeritud 
nahkpolster (lisavarustus)

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

16“ valuveljed Silverline 17“ valuveljed exception (lisavarustus)



BOSE® (INTENS +)

Varustus

Ökonahast elementidega tekstiilpolsterPildil on lisavarustusega Bose® versioon (8,7“ ekraaniga R-LInK 2 multimeediasüsteem) Ökonahast elementidega kombineeritud 
nahkpolster (lisavarustus)

17“ valuveljed Celsium 18“ valuveljed grantour (lisavarustus)

 • Bose® Sound System
 • 7” ekraaniga R-LInK 2 
multimeediasüsteem koos 
laiendatud euroopa kaartidega 
navigatsioonisüsteemiga

 • Sõidurea kontrollsüsteem
 • Automaatne kaug- ja lähitulede 
vahetus

 • Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos 
liiklusmärkide tuvastussüsteemiga

 • Aktiivne püsikiirusehoidik koos 
liiklusmärkide tuvastussüsteemiga

 • Reguleeritava kõrguse ja kaldega 
esiistmete peatoed

 • Isetumenev  tahavaatepeegel

 • massaažifunktsiooniga juhiiste
 • Reguleeritava kõrgusega kaassõitja 
iste

 • Keskkonsool pikisuunas 
reguleeritava käetoe, integreeritud 
panipaiga, kattega lisapanipaiga ja 
ventilatsiooniavadega tagaistujatele

 • nappa nahaga kaetud rool
 • Ökonahast elementidega 
tekstiilpolster

 • Bose® märgistusega lävepakuliistud
 • Toonitud tagumised klaasid
 • 17“ valuveljed



 • Väliste ja sisemiste detailide eriline 
disain

 • 4COnTROL nelikroolimise süsteem
 • Käiguvahetuslabad roolil
 • Sõidurea kontrollsüsteem
 • Automaatne kaug- ja lähitulede 
vahetus

 • Isetumenev tahavaatepeegel
 • Reguleeritava kõrguse ja kaldega 
esiistmete peatoed

 • Reguleeritava kõrgusega 
kaasreisijaiste (mégAne grandtour’il 
ilma “lauaks” kokkuklappimise 
võimaluseta)

 • „Pure Vision“ täis LeD esituled
 • Ilma esiudutuledeta
 • Toonitud tagumised klaasid
 • 17“ valuveljed

GT (INTENS +)

Varustus

TekstiilpolsterPildil on lisavarustusega gT versioon (8,7“ ekraaniga R-LInK 2 multimeediasüsteem, automaatne 
elektromehhaaniline parkimispidur)

mustade Alcantara detailidega nahkpolster

17” valuveljed DeCaro 18” valuveljed magny-Cours



Tehnilised andmed

MOOTOR SCe 115 Energy TCe 100 Energy TCe 130 Energy TCe 130 
EDC

GT 205  
EDC

dCi 90 dCi 110 dCi 110  
EDC

dCi 130

Keretüüp luukpära / universaal
Kütuse tüüp bensiin bensiin bensiin bensiin bensiin diisel diisel diisel diisel
emissioonistandard eURO 6 eURO 6 eURO 6 eURO 6 eURO 6 eURO 6 eURO 6 eURO 6 eURO 6

Käigukasti tüüp 5-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. eDC 
automaat

7-k. eDC 
automaat 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. eDC 

automaat 6-k. manuaal

Töömaht (cm3) 1 598 1 197 1 197 1 197 1 618 1 461 1 461 1 461 1 598
Silindri diameeter x kolvikäik (mm) 78 x 83,6 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 79,7 x 81,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5
Silindrite / klappide arv 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16

maksimaalne võimsus kW eeC (hj DIn) pööretel (p/min) 84 (114)  
pööretel 5500

74 (100)  
pööretel 4500

97 (130)  
pööretel 5500

97 (130)  
pööretel 5500

151 (205)  
pööretel 6000

66 (90)  
pööretel 4000

81 (110)  
pööretel 4000

81 (110)  
pööretel 4000

96 (130)  
pööretel 4000

maksimaalne pöördemoment nm eeC (m.kg DIn) pööretel (p/
min)

156  
pööretel 4000

175  
pööretel 1500

205  
pööretel 2000

205  
pööretel 2000

280  
pööretel 2400

220  
pööretel 1750

260  
pööretel 1750

250  
pööretel 1750

320  
pööretel 1750

Stop & Start - jah jah jah jah jah jah jah jah

JÕUDLUS
CdA aerodünaamika (keskmine)(1) 0,71 0,71 0,69 / 0,71 0,69 / 0,71 0,69 0,69 0,69 / 0,71 0,69 0,69 / 0,71
maksimaalne kiirus (km/h) 187 182 198 199 230 175 188 188 199
1000 m paigaltstardist (s) 32''80 33''80 31''60 31''30 27''80 34''90 32''90 33''60 31''50
Kiirendus 0–100 km/h (s) 11''50 12''30 10''60 10''80 07''10 13''40 11''30 12''30 10''00

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITKOGUSED 
(NEDC STANDARDI JäRGI)(1)(2)

Kombineeritud (l/100 km) 6,3 5,4 5,3 5,4 6,0 3,7 3,7 3,7 4,0 
Linnas (l/100 km) 8,6 6,7 6,8 6,8 7,8 4,2 4,2 4,0 4,7 
maanteel (l/100 km) 5,0 4,6 4,5 4,7 4,9 3,4 3,4 3,5 3,6 
CO2 heitkogused (g/km) 142 120 119 122 134 95 95 95 103 
Kütusepaagi maht (l) 47 47 47 47 50 47 47 47 47

ROOLISÜSTEEM
elektriline roolivõimendi jah jah jah jah - jah jah jah jah
R-ePS võimendiga mehaaniline roolisüsteem - - - - yra - - - -
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) 11,2 11,2 11,2 11,2 10,4 11,2 11,2 11,2 11,2

PIDURDUSSÜSTEEM
ees: ventileeritavad kettad, Ø (mm) 269x22 Ø54 269x22 Ø54 280x24 Ø54 280x24 Ø54 320x28 Ø60 269x22 Ø54 280x24 Ø54 280x24 Ø54 296x26 Ø57
Taga: täiskettad, Ø (mm) 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 290x11 Ø38 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34

VELJED JA REHVID(3)

Veljed (‘’) J16 / 17 / 18
Rehvimõõdud (olenevalt versioonist) 205 / 55 R16; 205 / 50 R17; 225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

MASSID (kg)(4)

Tühimass 1190 / 1258 1205 / 1291 1205 / 1293 1258 / 1317 1392 / 1430 1205 / 1312 1205 / 1312 1311 / 1320 1318 / 1394
Täismass 1755 / 1835 1806 / 1868 1801 / 1869 1823 / 1900 1924 / 1980 1841 / 1911 1848 / 1914 1876 / 1932 1890 / 1952
Piduritega haagise lubatud suurim mass 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1850 / 1850

(1) Esitatud kütusekulu ja CO2 heitkogused kehtivad 16” velgede puhul ning gT 205 EDC mudelil 17” velgede puhul. (2) Kütusekulu ja CO2 heitkogused 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, seadmetest ja 
sõidustiilist. (3) Sõltuvalt versioonist. (4) Esitatud massid kehtivad lisavarustuseta baassõidukile ning võivad olla erinevad sõltuvalt auto spetsifikatsioonist.

Renault taaskasutatakse vastavalt eluea lõppu jõudnud sõidukite ümbertöötlemise seadusele ja teistele keskkonnakaitse alastele regulatsioonidele. auto ja selle kasutatud osad lammutatakse jäätmekäitluse vastavaid nõudeid arves-
tades.



Mõõdud

Mõõdud (mm) Mégane Mégane 
Grandtour

a Kogupikkus 4 359 4 626
B Teljevahe 2 669 2 712
C Esiülend 919 919
D Tagaülend 771 995
E Rööbe ees 1 591 1 591
F Rööbe taga 1 586 1 586
g Kere laius 1 814 1 814
g1 Kogulaius koos küljepeeglitega 2 058 2 058

H Koormata sõiduki kõrgus (ilma/koos katusereelinguteta/
ga MéganE grandtour’il) 1 447 1 449/ 

1 457
H1 avatud tagaluugi kõrgus (koormata sõiduk) 2 044 2 038

Mégane Mégane 
Grandtour

J Koormata sõiduki tagaluugi kõrgus 750 601
K Koormata sõiduki kliirens 145 -
L Laius tagaistujate põlvede kõrgusel 179 216
M Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 418 1 492
M1 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 420 1 412
n Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel 1 441 1 441
n1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje 1 390 1 377
P Salongi kõrgus tagaistmelt 14° all mõõdetuna 886 886
Q Salongi kõrgus esiistme keskmiselt kõrguselt  mõõdetuna 866 871
Y Pagasiruumi laius üleval 904 854
Y1 Pagasiruumi laius all 1 081 1 036

Mégane Mégane 
Grandtour

Y2 Pagasiruumi laius rattakoonaste vahel 1 111 1 109

Z1 Maksimaalne laadimispikkus kokkuklapitud tagaistmete 
seljatugedega 1 582 1 754

Z2 Laadimispikkus istmete taga 469 950

Pakiruumi maht
Pakiruumi maht VDa (dm3) 384 521
Pakiruumi maht (l) 434 580
Pakiruumi maht pagasikatte all vastavalt VDa normidele (dm3) 44 50
Pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistme korral laeni 
mõõdetuna, vastavalt VDa normidele (dm3) 1 247 1 504



1. Tahvelarvuti hoidik. esiistme peatoe külge lihtsalt paigaldatav hoidik 
võimaldab tagaistujatel tahvelarvuti ekraanilt mugavalt filmi vaadata. 
Sobib kõigi tahvelarvutitega suuruses 7” – 10”.
2. Kõlarite komplekt Focal Music Premium 8.1. Sisseehitatud suure 
heliriba laiusega HIFI Premium kõlarid. Komplektis sisalduvad 8 kõlarit 
ja  bassikõlar koguvõimsusega 400W, mis tagavad võimsa ja kvaliteetse 
heli  ükskõik millist muusikat kuulates.
3. Nutitelefoni hoidik. Vajalik nutitelefoni ohutuks kasutamiseks sõidu 
ajal. eemaldatav ja lihtsalt ühest autost teise ümber tõstetav. 

Stiil

1.

1. Välisvalgustus uste all. Aktiveerub 
uste lukust avamisel – stiilne 
väljanägemine ja suurem mugavus. 
2. Alumiiniumkattega pedaalid. Lisab 
autole originaalsust ja sportlikku stiili.
3. 17” valuveljed Expression Dark 
Anthracite. 
4. Pakiruumi lävepaku kaitseliist. 
Kaitseb pakiruumi laadimisava alaosa.
5. Haiuime kujuline antenn. Rõhutab 
uue mégAne‘i dünaamilist disaini.

Lisavarustus

2. 3.

5.4.

Multimeedia

1.

3.

2.

Lisainfo saamiseks tutvuge uue MéganE’i lisavarustuse 
brošüüriga.



Avarda oma Renault mégAne‘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
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