
Renault MégANE
Naujasis



Elegantiškas siluetas, idealios proporcijos ir jokių 
kompromisų – naujieji automobiliai MÉGANE traukia 
akį išraiškinga išvaizda ir savitu stiliumi. 

Išsiskiriantis išraiškingas priekinių ir užpakalinių žibintų 
išdėstymas pabrėžia jo savitumą.

Jie kviečia Jus sėstis prie vairo ir pajusti adrenalino 
užtaisą. Aistros neįmanoma apibūdinti, ją reikia patirti.

Adrenalino 
užtaisas







Pažangiosios technologijos

Sėskitės į pačiomis naujausiomis technologijomis aprūpintą vairuotojo vietą. Centriniame valdymo pulte įtaisyta 8,7“ įstrižainės jutiklinį ekraną turinti 
multimedijos įranga R-Link 2 pasirengusi padėti Jums kelyje – vienu metu pateikti įvairią informaciją. Galite naudotis prie Jūsų vairavimo stiliaus prisitaikančiu 
TFT ekranu ir odometru. Prieš Jūsų akis – projekcinis ekranas, po ranka – prie vairaračio įtaisytos dvi svirtelės, leidžiančios akimirksniu perjungti pavaras.  
Ar Jūs pasirengęs patirti neišdildomų įspūdžių? Užveskite variklį!



Važiavimo malonumas neatsiejamas nuo komforto

Naujų automobilių RENAULT MÉGANE salone vyrauja aukšta kokybė ir 
harmonija: malonios tekstūros medžiagos, rafinuoti apmušalai, oda trauktas 
vairaratis, subtilūs chromuoti apdailos elementai.

Naujas komforto matas

Nepaprastai erdvus vidus ir patogios sėdynės užtikrins nepamirštamų 
įspūdžių kupiną kelionę. Dėl stiklinio atidaromo stogo nepakeičiama kelionės 
kompanione važiuojant naujais automobiliais RENAULT MÉGANE tampa saulė.

Iš garso įrangos Bose® sklindantys ritmingi muzikos garsai skatina leistis į 
kelionę. Rafinuotumas tampa neatsiejama potyrių dalimi.



Ženkite į ateities pasaulį ir pajuskite, koks 
nepakartojamas, intuityvus ir modernus gali 
būti vairavimas. Pasitelkite multimedijos 
įrangą R-Link 2 – naujausių vairavimui skirtų 
technologijų derinį. Jos didelis ergonomiškas 
jutiklinis ekranas – 7“ įstrižainės horizontalus 
arba 8,7“ įstrižainės vertikalus – užtikrina 
puikią vaizdo kokybę ir yra itin jautrus 
lytėjimui. Juo taip pat patogu naudotis, 
kaip ir išmaniojo telefono ar planšetinio 
kompiuterio ekranu. Vos kelis kartus jį 
palietę atsidarysite savo telefono numerių 
sąrašą, galėsite klausytis muzikos ir naudotis 
gamintojo įdiegtomis programomis. 

Multimedijos įranga R-Link 2 – patikimas 
automobilio valdymo centras, veikiantis 
kartu su įranga MULTI-SENSE, kuriuo galima 
įjungti ir išjungi įvarius vairavimo pagalbos 
įrenginius. Su ja važiavimas automobiliu 
RENAULT MÉGANE tampa tikru malonumu!

Multimedijos įrangą R-Link 2 galima 
tinkinti pagal savo norus. Jos atmintyje 
galima išsaugoti iki šešių skirtingų 
naudotojo profilių. Kiekvienas automobiliu 
besinaudojantis asmuo gali vienu prisilietimu 
atkurti savo asmeninius navigacijos, 
multimedijos ir vairuoti padedančios 
įrangos nustatymus. Tokiu būdu kiekvienas 
vairuotojas gali pasirinkti savitą vairavimo 
stilių.

Naudojantis multimedijos įranga R-Link 2 
kiekviena kelionė bus kupina naujų įspūdžių!

Multimedijos įranga R-Link 2 leidžia keliauti 
pasitelkus mobiliąsias technologijas



Aktyvusis greičio reguliatorius
Pernelyg priartėjate prie priešais važiuojančio automobilio? To išvengti padės greičio reguliatorius, 
veikiantis važiuojant 50–140 km/val. greičiu. Jis palaiko norimą greitį, jei įmanoma, ir išlaiko 
saugų atstumą iki ta pačia kelio juosta priešais važiuojančių automobilių.

Nematomosios zonos stebėjimo sistema 
Kai nematomoje zonoje atsiranda automobilis, ši sistema įspėja vairuotoją signalizuodama 
šoniniame veidrodėlyje įtaisyta šviesadiode lempute.

Vairuoti padedanti įranga 

Aukščiausio lygio saugumas

Naujieji automobiliai RENAULT MÉGANE pelnė saugumo bandymus atliekančios nepriklausomos organizacijos EURO NCAP 5 žvaigždučių įvertinimą.





Kėbulo spalvos

BALTASIS PERLAS** PLATINOS PILKAALPIŲ BALTA*

BERLYNO ŽYDRYNĖ KAPUČINO KOPŲ SMĖLIS

JUODA

TITANO PILKA KOSMINIS MĖLISUGNINĖ RAUDONA**

Naujasis RENAULT MéGANE

*Nemetalizuojamieji dažai
**Metalizuojamieji dažai



*Nemetalizuojamieji dažai
**Metalizuojamieji dažai

BALTASIS PERLAS** PLATINOS PILKAALPIŲ BALTA*

BERLYNO ŽYDRYNĖ JUODA

TITANO PILKA MĖLYNA**UGNINĖ RAUDONA**

Naujasis RENAULT MéGANE GT



 • Antiblokavimo sistema (ABS) ir 
staigaus stabdymo pagalbos sistema 
(EBA)

 • Elektroninė stabilumo palaikymo 
sistema (ESP)

 • Įkalnę įveikti padedanti funkcija 
(HSA)

 • Slėgio pokyčių padangose jutikliai
 • Priekinės oro pagalvės (keleivio oro 
pagalvę galima išjungti)

 • Šoninės priekinės oro pagalvės, 
saugančios galvą ir krūtinės ląstą

 • Užuolaidinės oro pagalvės
 • greičio reguliatorius-ribotuvas
 • Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų 
tvirtinimo taškų saugos diržai 

 • Priekinės ir užpakalinės galvos 
atramos

 • Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei 
tvirtinti prie šoninių užpakalinių 
sėdynių

 • Elektrinis vairo stiprintuvas
 • Variklio užvedimo sistema su raktu
 • Centrinis durų užraktas
 • Rankiniu būdu valdomas 
kondicionierius

 • Elektra reguliuojami ir rankiniu 
būdu lankstomi šildomi šoniniai 
veidrodėliai 

 • Elektra valdomi priekinių durų langai
 • Radijas su jungtimi Bluetooth®, USB 
bei garso įrangos jungtimis ir 4,2“ 
įstrižainės ekranu 

 • Medžiaginiai apmušalai
 • Reguliuojamo aukščio ir atstumo 
vairas

 • Reguliuojamo aukščio vairuotojo 
sėdynė

 • Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu 
(galima nulenkti ⅓ ir ⅔)

 • Kėbulo spalvos išorinės durų 
rankenos ir veidrodėlių korpusai

 • Šviesadiodžiai dienos žibintai 
 • Trimačiai šviesadiodžiai užpakaliniai 
žibintai Edge Light (nuolat įjungti)

 • Reikmenų pradurtai padangai 
pataisyti rinkinys

 • 16” plieniniai ratlankiai

LIFE

Įranga

Medžiaginiai apmušalai 

16” plieniniai ratlankiai Florida  



 • Centrinis valdymo pultas su 
slankiuoju porankiu, kuriame įtaisyta 
dėtuvė ir du puodelių laikikliai

 • Reguliuojamo aukščio vairuotojo 
sėdynė su reguliuojama juosmens 
atrama

 • Oda trauktas vairaratis
 • Elektra valdomi priekinių ir 
užpakalinių durų langai

 • Chromuota šoninių langų apačios 
apdailos juosta 

 • Rūko žibintai
 • Stogo laikikliai (tik varianto Mégane 
grandtour)

 • 16” plieniniai ratlankiai

ZEN (LIFE +)

Įranga

Medžiaginiai apmušalai 

16” plieniniai ratlankiai Complea 16” lengvojo lydinio ratlankiai Silverline 
(pasirenkama įranga)



 •  Automatinis dviejų zonų 
kondicionierius

 • Kintamo judėjimo dažnio priekinio 
stiklo valytuvai, šviesos ir lietaus 
jutikliai

 • Laisvų rankų Renault kortelė
 • Užpakaliniai atstumo jutikliai
 • Valdymo sistema Multi-Sense, 
bazinis variantas*

 • Elektra reguliuojami ir lankstomi 
šoniniai veidrodėliai

 • 7“ colių įstrižainės spalvotas TFT 
ekranas, integruotas prietaisų 
skydelyje 

 • Radijas su jungtimi Bluetooth®, USB 
bei garso įrangos jungtimis ir 7“ 
įstrižainės ekranu

 • Centrinis valdymo pultas su 
slankiuoju porankiu, kuriame įtaisyta 
dėtuvė, du puodelių laikikliai ir 
užpakalinių sėdynių ortakiai**

 • Veliūriniai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais

 • Apšviečiami skydelių nuo saulės 
veidrodėliai

 • Užpakalinė sėdynė su lankstomu 
atlošu (galima nulenkti ⅓ ir ⅔) ir 
funkcija Easy Break (tik varianto 
Mégane grandtour)

 • Nulenkiamas ir staleliu paverčiamas 
priekinės keleivio sėdynės atlošas (tik 
varianto Mégane grandtour)

 • Funkcionali bagažinės pertvara (tik 
varianto Mégane grandtour)

 • Priekinių durų slenksčių danga
 • Kėbulo spalvos išorinės durų 
rankenos su chromuotais intarpais

 • Chromuotas išmetamasis vamzdis
 • Šviesadiodžiai dienos žibintai        
Edge Light

 • 16” lengvojo lydinio ratlankiai 
 

*Negalima esant varikliams Energy Tce, 115 Ag ir 
100 Ag.

Salono apšvietimas: automobiliuose su rankiniu 
stovėjimo stabdžiui šviestuvai įtaisyti priekinėse / 
užpakalinėse duryse; automobiliuose su automatiniu 
stovėjimo stabdžiui (pasirenkama įranga) šviestuvai 
įtaisyti priekinėse / užpakalinėse duryse ir 
centriniame valdymo pulte.

**Užsisakius automatinį stovėjimo stabdį vietoj 
dviejų puodelių laikiklių yra papildoma uždara dėtuvė.

INTENS (ZEN +)

Įranga

Veliūriniai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais

Odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos 
odos elementais (pasirenkama įranga)

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas Intens su pasirenkama įranga (multimedijos įranga Renault R-Link 2 su 
7“ įstrižainės ekranu)

16” lengvojo lydinio ratlankiai Silverline 17” lengvojo lydinio ratlankiai Exception 
(pasirenkama įranga)



BOSE® (INTENS +)

Įranga

Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais 

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas Bose® su pasirenkama įranga (multimedijos įranga Renault R-Link 2 su 
8,7“ įstrižainės ekranu)

Odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos 
odos elementais (pasirenkama įranga)

17” lengvojo lydinio ratlankiai Celsium 18” lengvojo lydinio ratlankiai grantour 
(pasirenkama įranga)

 • garso įranga Bose® 

 • Multimedijos įranga Renault R-Link 
2 su 7“ įstrižainės jutikliniu ekranu, 
navigacijos prietaisu ir įdiegtu 
išplėstu Europos žemėlapiu

 • Valdymo sistema Multi-Sense, 
bazinis variantas

 • Užpakaliniai atstumo jutikliai
 • Automatiškai įsijungiantys artimųjų 
šviesų žibintai

 • greitį ribojančių ženklų atpažinimo ir 
įspėjimo apie greičio viršijimą funkcija

 • Automatinis stovėjimo stabdys 
(elektromechaninis)

 • Reguliuojamo aukščio ir pokrypio 
priekinės galvos atramos

 • Elektrochrominis salono veidrodėlis
 • Vairuotojo sėdynė su masažo 
funkcija

 • Reguliuojamo aukščio priekinė 
keleivio sėdynė

 • Centrinis valdymo pultas su 
slankiuoju porankiu, kuriame 
įtaisytos dvi dėtuvės ir užpakalinių 
sėdynių ortakiai

 • Oda Nappa trauktas vairaratis
 • Užpakalinė sėdynė su lankstomu 
atlošu (galima nulenkti ⅓ ir ⅔), 
porankiu ir funkcija Easy Break (tik 
varianto Mégane grandtour)

 • Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais

 • Priekinių durų slenksčiai su ženklu 
Bose®

 • Tamsinti užpakalinių langų stiklai
 • 17” lengvojo lydinio ratlankiai



 • Specialūs išorės ir vidaus dizaino 
elementai

 • Keturių varuojamųjų ratų sistema 
4Control

 • Prie vairaračio įtaisytos pavarų 
perjungimo svirtelės

 • Iškrypti iš važiuojamosios kelio dalies 
neleidžianti funkcija

 • Automatiškai įsijungiantys artimųjų 
šviesų žibintai

 • Elektrochrominis salono veidrodėlis
 • Sportinės priekinės sėdynės su 
integruotomis galvų atramomis ir 
audinio apmušalais

 • Reguliuojamo aukščio priekinė 
keleivio sėdynė (varianto Mégane 
grandtour atlošo negalima nulenkti ir 
paversti staleliu)

 • Užpakalinė sėdynė su lankstomu 
atlošu (galima nulenkti ⅓ ir ⅔), 
porankiu ir funkcija Easy Break        
(tik varianto Mégane grandtour)

 • Šviesadiodžiai priekiniai žibintai    
Pure Vision

 • Be rūko žibintų
 • Tamsinti užpakalinių langų stiklai
 • 17” lengvojo lydinio ratlankiai

GT (INTENS +)

Įranga

Medžiaginiai apmušalai  Nuotraukoje parodytas įrangos variantas gT su pasirenkama įranga (multimedijos įranga Renault R-Link 2 su 8,7“ 
įstrižainės ekranu, medžiaginiais apmušalais, elektromechaniniu automatiniu stovėjimo stabdžiu)

Apmušalai su juodos dirbtinės odos 
elementais 

17” lengvojo lydinio ratlankiai DeCaro 18” lengvojo lydinio ratlankiai Magny-Cours 



Techniniai duomenys 

VARIkLIS SCe 115 Energy TCe 100 Energy TCe 130 Energy TCe 130 
EDC

GT 205  
EDC

dCi 90 dCi 110 dCi 110  
EDC

dCi 130

Kėbulo tipas hečbekas / universalas
Degalų rūšis benzinas benzinas benzinas benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas dyzelinas dyzelinas
CO2 emisijos norma EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Pavarų dėžė rankinė, 
5 pavarų

rankinė, 
6 pavarų

rankinė, 
6 pavarų

automatinė, 
6 pavarų, EDC

automatinė, 
7 pavarų, EDC

rankinė, 
6 pavarų

rankinė, 
6 pavarų

automatinė, 
6 pavarų, EDC

rankinė, 
6 pavarų

Darbinis tūris (cm3) 1 598 1 197 1 197 1 197 1 618 1 461 1 461 1 461 1 598
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (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
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16

Didžiausia galia kW (Ag) esant sūk./min. 84 (114)  
esant 5500

74 (100)  
esant 4500

97 (130)  
esant 5500

97 (130)  
esant 5500

151 (205)  
esant 6000

66 (90)  
esant 4000

81 (110)  
esant 4000

81 (110)  
esant 4000

96 (130)  
esant 4000

Didžiausias sukimo momentas Nm (m. kg pagal DIN) esant 
sūk./min.

156  
esant 4000

175  
esant 1500

205  
esant 2000

205  
esant 2000

280  
esant 2400

220  
esant 1750

260  
esant 1750

250  
esant 1750

320  
esant 1750

Įranga Stop & Start - yra yra yra yra yra yra yra yra

GREITIS
Oro pasipriešinimo koeficientas (Cx) (vidurkis)(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
Didžiausias greitis (km/val.) 187 182 198 199 230 175 188 188 199
Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s) 32''80 33''80 31''60 31''30 27''80 34''90 32''90 33''60 31''50
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 11''50 12''30 10''60 10''80 07''10 13''40 11''30 12''30 10''00

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA 
(atitinka standartą NEDC)(1)(2)

Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 6,3 / 6,3 5,4 / 5,4 5,3 / 5,3 5,4 / 5,4 6,0 / 6,0 3,7 / 3,7 3,7 / 3,7 3,7 / 3,7 4,0 / 4,0
Mieste (l/100 km) 8,6 / 8,6 6,7 / 6,7 6,8 / 6,8 6,8 / 6,8 7,8 / 7,8 4,2 / 4,2 4,2 / 4,2 4,0 / 4,0 4,7 / 4,7
Užmiestyje (l/100 km) 5,0 / 5,0 4,6 / 4,6 4,5 / 4,5 4,7 / 4,7 4,9 / 4,9 3,4 / 3,4 3,4 / 3,4 3,5 / 3,5 3,6 / 3,6
CO2 emisija (g/km) 142 / 142 120 / 120 119 / 119 122 / 122 134 / 134 95 / 95 95 / 95 95 / 95 103 / 103
Degalų bako talpa (l) 47 47 47 47 50 47 47 47 47

VAIRO MECHANIZMAS
Elektrinis vairo stiprintuvas yra yra yra yra - yra yra yra yra
Mechaninis vairo stiprintuvas su elektrine pavara R-EPS - - - - yra - - - -
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m) 11,2 11,2 11,2 11,2 10,4 11,2 11,2 11,2 11,2

STABDŽIAI
Priekiniai aušinami diskiniai, Ø (mm) 269x22 Ø54 269x22 Ø54 280x24 Ø54 280x24 Ø54 320x28 Ø60 269x22 Ø54 280x24 Ø54 280x24 Ø54 296x26 Ø57
Užpakaliniai neaušinami diskiniai, Ø (mm) 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 290x11 Ø38 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34

RATLANkIAI IR PADANGOS(3)

Ratlankiai (”) J16 / 17 / 18
Padangų dydis 205 / 55 R16; 205 / 50 R17; 225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

SVORIS (kg)(4)

Tuščio automobilio svoris 1190 / 1258 1205 / 1291 1205 / 1293 1258 / 1317 1392 / 1430 1205 / 1312 1205 / 1312 1311 / 1320 1318 / 1394
Bendrasis svoris 1755 / 1835 1806 / 1868 1801 / 1869 1823 / 1900 1924 / 1980 1841 / 1911 1848 / 1914 1876 / 1932 1890 / 1952
Priekabos su stabdžiais svoris 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1850 / 1850

(1) Nurodytos degalų sąnaudos ir CO2 emisija galioja, kai ratlankiai yra 16“ skersmens; kai variklis GT 205 EDC – ratlankiai 17“ skersmens. (2) Degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai nustatyti naudojamas automobilių sertifikavimo taisyklėse nurodytas 
standartinis matavimo būdas. Visų gamintojų naudojamas vienodas matavimo būdas leidžia palyginti automobilius. Realios degalų sąnaudos gali skirtis, nes priklauso nuo automobilio eksploatavimo sąlygų, jo įrangos ir vairavimo manieros. (3)
Priklausomai nuo varianto. (4) Nurodytas bazinio varianto be papildomos įrangos svoris, jis gali skirtis priklausomai nuo automobilio techninių duomenų.

Automobilius RENAULT galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių perdirbimo įstatymo ir gamtosaugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų detalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.



Matmenys

Matmenys (mm) Mégane Mégane 
Grandtour

A Bendras ilgis 4 359 4 626
B Tarpuratis 2 669 2 712
C Priekinė iškyša 919 919
D Užpakalinė iškyša 771 995
E Atstumas tarp priekinių ratų 1 591 1 591
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1 586 1 586
G Plotis, kai veidrodėliai užlenkti 1 814 1 814
G1 Plotis su veidrodėliais 2 058 2 058

H Nepakrauto automobilio aukštis (varianto Mégane 
Grandtour – be stogo laikiklių / su stogo laikikliais) 1 447 1 449/ 

1 457

H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos 
užpakalinės durys 2 044 2 038

Mégane Mégane 
Grandtour

J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis 750 601
K Nepakrauto automobilio prošvaisa 145 -
L Plotis ratų aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis 179 216
M Plotis ties priekiniais porankiais 1 418 1 492
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais 1 420 1 412
N Plotis priekyje pečių aukštyje 1 441 1 441
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje 1 390 1 377

P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo, kai nustatyta 
vidurinioji sėdynių padėtis 886 886

Q Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo 866 871
Y Bagažinės angos plotis viršuje 904 854

Mégane Mégane 
Grandtour

Y1 Bagažinės angos plotis apačioje 1 081 1 036
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1 111 1 109

Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis (kai užpakalinės 
sėdynės sulankstytos) 1 582 1 754

Z2 Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių 469 950

Bagažinės talpa
Bagažinės talpa, išmatuota pagal VDA (dm3) 384 521
Bagažinės talpa (l) 434 580
Bagažinės dugne įtaisytos dėtuvės talpa pagal VDA (dm3) 44 50
Bagažinės talpa, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos, 
matuojant iki stogo pagal VDA (dm3) 1 247 1 504



1. Planšetinio kompiuterio laikiklis. Lengvai pritvirtinamas prie galvos 
atramos, leidžia užpakalyje sėdintiems keleiviams patogiai žiūrėti filmus 
jutikliniame planšetinio kompiuterio ekrane. Tinka visų rūšių planšetiniams 
kompiuteriams, turintiems 7–10 colių įstrižainės ekraną.
2. Garsiakalbių komplektas Focal Music Premium 8.1. Automobilyje 
įtaisyti HiFi klasės garsiakalbiai leidžia mėgautis ypač tiksliai atkuriamu 
garsu. Šis garso įrangos komplektas, kurį sudaro 8 paprasti garsiakalbiai 
ir 400 W žemų dažnių garsiakalbis, užtikrina išskirtinę garso kokybę 
klausantis bet kokios muzikos.
3. Išmaniojo telefono laikiklis. Būtinas, kad būtų galima saugiai naudotis 
išmaniuoju telefonu vairuojant. Lengva išimti ir perkelti į kitą automobilį.

Stilius

1.

1. Atidarius automobilio duris įsi-
jungiantis vidaus apšvietimas. 
Įsijungia Jums atrakinus auto-
mobilio duris – stilinga ir patogu. 
2. Aliumininiai pedalų antdėklai. 
Originalus akcentas, pabrėžian-
tis sportišką automobilio stilių. 
3. 17“ skersmens tamsaus antra-
cito spalvos ratlankiai Expression.
4. Apsauginė bagažinės slenksčio 
danga. Saugo bagažinės slenkstį. 
5. Ryklio peleko formos ante-
na. Išryškina veržlias naujų auto-
mobilių MégANE kėbulo linijas.

Priedai

2. 3.

5.4.

Multimedija

1.

3.

2.

Daugiau informacijos rasite naujų automobilių MÉGANE priedų 
brošiūroje



Daugiau apie RENAULT MÉGANE  
rasite www.renault.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu 
keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės 
ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be 
raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja

Nuotraukos: J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce
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