Versiune

Motorizări

Cod sistem

Normă de
poluare

Preț tarif
Euro

Preț special
Euro

BENZINĂ
LIFE
ZEN
INTENS

See 115 CP

EA1 M0M6R EX

Euro 6

13 600

See 115 CP

EA2 M0M6R EX

Euro 6

14 500

Energy Tce 130 CP

EA2 MRM6REX

Euro 6

15 500

Energy TCe 130 CP

EA3MRM6REX

Euro 6

17 000

12 880

DIESEL
LIFE

ZEN

INTENS

Energy dCi 90 CP

EA1 A1M6REX

Euro 6

14 800

Energy dCi 90 CP

EA2A1M6REX

Euro 6

15 700

Energy dCi 110 CP

EA2 A3M6R EX

Euro 6

16 200

Energy dCi 110CP EDC

EA2 A3A6R EX

Euro 6

17 300

Energy dci 130 CP

EA2A4M6REX

Euro 6

17 900

Energy dCi 110 CP

EA3 A3M6R EX

Euro 6

17 700

Energy dCi 110CP EDC

EA3 A3A6R EX

Euro 6

18 900

Energy dCi 130 CP

EA3A4M6REX

Euro 6

19 400

13 880

Dotări Noul Renault MEGANE Estate
Versiunea LIFE
Echipamente standard
Siguranţă şi sisteme de asistenţă pentru condus:
ABS cu sistem de asistenţă la frănarea de urgenţă (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistenţă la pornirea in rampă (HSA)
Tempomat - limitator de viteză (Cruise Control)
Airbaguri frontale şofer şi pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru şofer şi pasager faţă + Airbaguri
laterale de tip cortină faţă şi spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranţă pentru locurile din faţă reglabile pe inălţime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranţă
Oglinzi retrovizoare reglabile electric şi degivrante
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)
Senzor de presiune pneuri
Roată de rezervă de dimensiuni normale
Faruri cu halogen
Post de conducere:
Tablou de bord cu indicatoare analogice şi digitale
Indicator de schimbare a treptei de viteză (numai pentru cutia de viteze manuală)
Funcţie ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant
Funcţie Stop & Start (indisponibilă pentru motorizarea Sce 115)
Sistem de recuperare a energiei la frănare Energy Smart Management (indisponibil pentru
motorizarea Sce 115)
Confort:
Aer condiţionat cu reglare manuală
Afişaj pentru temperatura exterioară
Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3
Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj retractabilă
Geamuri electrice faţă cu impuls pentru şofer şi pasagerul din faţă
Lunetă cu sistem de degivrare şi ştergător inclus
Priză accesorii 12V in consola centrală
Scaune faţă reglabile manual, cu funcţie de reglare a inălţimii pentru şofer
Volan reglabil pe inălţime şi profunzime
Multimedia:
Radio cu afişaj pe 3 linii, 4.2" , Bluetooth', USB şi mufă Jack, 4 difuzoare
Design interior/exterior:
Tapiţerie textilă de culoare neagră
Ambianţă interioară închisă
Lumini de zi faţă LED (6 led-uri)
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale
Blocuri optice spate cu lumini de zi 3D LED
Mănerele uşilor in culoarea caroseriei

Dotări Noul Renault
MEGANE Estate

Versiunea ZEN
Echipamente standard în plus diferite fată de versiunea LIFE
Sigurantă şi sisteme de asistentă pentru condus:
Proiectoare de ceată
Post de conducere:
Volan şi schimbător de viteze imbrăcate în piele
Confort:
Climatizare automată + senzor de ploaie
Geamuri electrice fată şi spate cu impuls
Scaun pentru şofer reglabil manual pe inăltime/lombar
Priză accesorii 12V pentru pasagerii spate, plasată in consola mediană
Consolă centrală inaltă cu cotieră şi spatiu de depozitare inclus
Design interior/exterior:
Lumini de zi 3D LED, "Edge Light"
Jante de oţel 16" Flexwheel, design Complea
Bare longitudinale

Versiunea INTENS
Echipamente standard în plusidiferite fată de versiunea ZEN
Siguranţă şi sisteme de asistenţă pentru condus:
Oglindă interioară retrovizoare electrocrom (cu efect automat anti-orbire)
Frănă de parcare asistată electric
Sistem de asistentă la parcarea cu spatele (senzori acustici)
Faruri cu tehnologie "full LED" PURE VISION (cod sistem LEDH2 - se adaugă manual pentru versiunea INTENS)
Senzor de ploaie/lumină cu pornire automată a luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz
Post de conducere:
Tablou de bord digital, afisaj TFT 7"
Renault Multi-Sense (personalizarea parametrilor vehiculului in functie de stilul de condus)
Confort:
Sistem de închidere şi demaraj mâini libere "Full Magic"
Oglinzi retrovizoare rabatabile electric si degivrante
Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare
Scaune fata cu sistem de incalzire
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3, cotiera centrala inclusa
Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata
Scaun pasager rabatabil
Multimedia:
Renault R-LINK 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7'', harta Romaniei inclusa
Design interior/exterior:
Tapiterie mixta piele ecologica/velur de culoare neagra
Bancheta spate tip 1/3, 2/3 cu sistem de rabatare "easy folding", cotiera si support pentru doua pahare
Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor si pe consola
mediana)
Oglinzi exterioare degivrante, rabatabile electric cu lumina de intampinare in partea inferioara
Praguri cu design specific usile fata (logo "Megane")
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate
Manerele usilor cu decor cromat
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
Jante aliaj 16'', design Silverline

Echipamente opționale Noul Renault MEGANE Estate
Denumire optional
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus
Proiectoare de ceata
Sistem de asistenta la parcarea cu spatele (senzori acustici)
Pachet "Easy Parking" (Sistem de asistenta la parcare tip"maini libere" cu senzori fata/spate/lateral + Camera
video marsarier + Senzor de avertizare pentru unghiul mort )
Pachet "Drive Safely" (Franare activa de urgenta + Alerta de depasire a limitei de viteza cu recunoasterea
panourilor de semnalizare + Alerta la depasirea/pastrarea benzii de rulare + Comutare automata intre luminile de
drum/intalnire + Alerta pentru pastrarea distantei de siguranta + Cruise Control Adaptiv)
Post conducere
Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele
de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului )

Cod sistem Renault

Pret tarif Euro

LIFE

ZEN

INTENS

PROJAB
ITPK1
PK4481
DANGMO ITPK8

200
250

•
⁻

S
•

S
S

500

⁻

⁻

•

PK7420
(AEBS01 AVOSP1 DLIGM1
DWGE01 RVDIST)

700

⁻

⁻

•

PRHMD1

340

⁻

⁻

•

SGACHA

190

⁻

•

CUIR01 ATAV02 SGAV08

1000

⁻

⁻

•

TOPAN

1000

⁻

⁻

•

RANCF1 SGAR03

100

⁻

•

⁻

Confort
Scaune fata cu sistem de incalzire (se adauga ca si optional cu cost 0 pentru versiunea INTENS)
Pachet Confort Plus (Tapiterie piele integrala, culoare negru + scaun sofer cu reglaj lombar si functie de masaj +
tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare)
Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric
implica lansare cu Pachet Confort Plus pentru versiunea INTENS
Pachet "Easy Shopping" - sistem de compartimentare a portbagajului + funcntie de rabatare automata a
banchetei spate (functie standard pe nivel echipare intens)
Climatizare automata + Senzor de ploaie

0

0
(se adauga manual)

PKCLM1
(ALEVA CA03)

0

-

(se adauga
manual)

-

PK8314

580

⁻

•

-

RAD68A KTGREP

1000

⁻

⁻

•

LEDH2

0

-

-

RALU17 RDIF08

0
390
390
390

•
•
⁻
⁻

•
•
•
⁻

•
•
S
•

PKGTL4 DRAP03

800

⁻

⁻

•

Multimedia
Sistem multimedia Renault R-LINK 2:
- Ecran tactil multitouch 7"(18 cm)
- Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta Romaniei inclusa
- Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)
- Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil. Se lanseaza impreuna cu PKCLM1
Sistem multimedia Renault R-LINK 2, sistem de sunet BOSE:
- Ecran tactil multitouch 8,7"(22 cm), orientare tip "portret"
- Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta Romaniei inclusa
- Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)
- Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil
- BOSE sound system cu 10 difuzoare (subwoofer si amplificator digital inclus)
Implica kit de reparare pneuri

Design
Faruri cu tehnologie "full LED" PURE VISION
Culoare opaca (Blanc Glacier/369)
Culori metalizate
Jante aliaj 16'', design Silverline
Jante aliaj 17'', design Celsium
Pachet design "GT Line"
Design interior: tapiterie textila specifica GT Line, culoare gri carbon + scaune fata specific GT Line cu tetiere
integrate + centuri de siguranta cu insertii albastre + volan specific GT Line
Design exterior: Bare de protectie design GT Line fata si spate + Jante aliaj 17", design Decaro + Semnatura
vizuala "GT Line" + Oglinzi retrovizoare cu aspect "dark metal"

RALU16 RDIF05

0
(se adauga manual)

Jante oțel 16“,
design Florida

Jante oțel 16“ Flexwheel,
design Complea

Jante aliaj 16“,
design Silverline

Jante aliaj 17“,
design Celsium

Jante aliaj 17“ specific GT,
design Decaro

