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Tobulai subalansuotos proporcijos, dinamiškų, jausmingų 
formų kėbulas ir jokių kompromisų. Renault Megane 
stebina drąsiu, ekspresyviu dizainu, išraiškingu stiliumi 
ir traukia akį nuo pat pirmo žvilgsnio.

Emocijų galia





Pažangiosios technologijos

Usiądź za kierownicą Renault Megane. Pomyśleliśmy o wszystkim, by zapewnić Ci unikalną przyjemność prowadzenia. Umieszczony przed Tobą kolorowy,
7-calowy ekran TFT z cyfrowym prędkościomierzem dostosowuje się do wybranego przez Ciebie stylu jazdy. Na wprost Twoich oczu pojawia się wysuwany
kolorowy wyświetlacz przezierny Head-Up. Królujący na konsoli centralnej system multimedialny R-LINK 2, z ekranem dotykowym o przekątnej 7” lub 8,7”,
jest gotowy do roli pilota.



Aktyvusis greičio reguliatorius
Pernelyg priartėjate prie priešais važiuojančio automobilio? To išvengti padės greičio reguliatorius, 
veikiantis važiuojant 50–150 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 MEgANE pelnė saugumo bandymus atliekančios nepriklausomos organizacijos EURO NCAP 5 žvaigždučių įvertinimą.



Važiavimo malonumas neatsiejamas nuo komforto.
Naujų automobilių RENAULT MEgANE salone vyrauja aukšta 
kokybė ir harmonija: malonios tekstūros medžiagos, rafinuoti 
apmušalai, oda trauktas vairaratis, subtilūs chromuoti apdailos 
elementai.
Nepaprastai erdvus vidus ir patogios sėdynės užtikrins 
nepamirštamų įspūdžių kupiną kelionę. Dėl stiklinio atidaromo 
stogo nepakeičiama kelionės kompanione važiuojant naujais 
automobiliais RENAULT MEgANE tampa saulė.

Naujas komforto 
matas





Kėbulo spalvos

BALTASIS PERLAS** PLATINOS PILKAALPIŲ BALTA*

BERLYNO ŽYDRYNĖ KOPŲ SMĖLIS

JUODA

MĖLYNA**/***

TITANO PILKA KOSMINIS MĖLISUGNINĖ RAUDONA**

      * Nemetalizuojamieji dažai
   ** Metalizuojamieji dažai
*** Tik varianto gT LiNE



 • 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

 • Elektrinis vairo stiprintuvas
 • Įranga isofix vaikų saugos kėdutei 
tvirtinti prie šoninių užpakalinių 
sėdynių 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
 • Skaitmeninis (DAB) radijas su 
Bluetooth®, USB ir garso įrangos 
jungtimis, 4,2 colių vienspalviu 
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

 • Chromuota šoninių langų apačios 
apdailos juosta (tik varianto Megane 
grandtour)

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

 • Reikmenų pradurtai padangai 
pataisyti rinkinys

 • instaliacija signalizacijai montuoti
 • 16” plieniniai ratlankiai

LIFE

Įranga

Medžiaginiai apmušalai 

16” plieniniai ratlankiai 
su Florida ratų gaubtais



 • Laisvų rankų Renault kortelė
 • Automatinis dviejų zonų 
kondicionierius

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

 • Užpakaliniai atstumo jutikliai
 • Centrinis valdymo pultas su 
slankiuoju porankiu, kuriame įtaisyta 
dėtuvė, du puodelių laikikliai

 • oda trauktas vairaratis
 • Reguliuojamo aukščio vairuotojo 
sėdynė su reguliuojama juosmens 
atrama

 • Priekinių durų slenksčiai su ženklu 
Limited

 • Blizgios juodos spalvos šoninių 
veidrodėlių korpusai

 • Chromuota šoninių langų apačios 
apdailos juosta 

 • Dekoratyviniai chromuoti intarpai 
po šoniniais veidrodėliais su ženklu 
Limited

 • Rūko žibintai
 • Šviesadiodžiai dienos žibintai        
Edge Light

 • Stogo laikikliai (tik varianto Megane 
grandtour)

 • Tamsinti užpakalinių langų stiklai
 • 16” lengvojo lydinio ratlankiai

LIMITED (LIFE +)

Įranga

Medžiaginiai apmušalai 

16” lengvojo lydinio ratlankiai Celsium

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas Limited 2018 su pasirenkama įranga (multimedijos sistema R-LiNK 2, 
garso grotuvas su 7 colių jutikliniu ekranu)



 • Laisvų rankų Renault kortelė 
 • Automatinis dviejų zonų 
kondicionierius

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

 • Valdymo sistema Multi-Sense, 
bazinis variantas*

 • Užpakaliniai atstumo jutikliai
 • Elektra reguliuojami ir lankstomi 
šoniniai veidrodėliai

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

 • Radijas (DAB) 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**
 • oda Nappa trauktas vairaratis
 • Veliūriniai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais

 • Reguliuojamo aukščio vairuotojo 
sėdynė su reguliuojama juosmens 
atrama

 • Reguliuojamo aukščio priekinė 
keleivio sėdynė lankstomu atlošu (tik 
varianto Megane grandtour)

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

 • Apšviečiami skydelių nuo saulės 
veidrodėliai

 • Kėbulo spalvos išorinės durų 
rankenos su chromuotais intarpais

 • Priekinės grotelės su chromuotais 
intarpais

 • Chromuota šoninių langų apačios 

apdailos juosta 
 • Dekoratyviniai chromuoti intarpai po 
šoniniais veidrodėliais

 • Blizgios juodos spalvos užpakalinio 
buferio apatinė dalis

 • Chromuotas išmetamasis vamzdis
 • Rūko žibintai
 • Šviesadiodžiai dienos žibintai        
Edge Light

 • Stogo laikikliai (tik varianto Megane 
grandtour)

 • 16” lengvojo lydinio ratlankiai 

*Negalima esant varikliams SCe 115.

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 (LIMITED +)

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)

17” lengvojo lydinio ratlankiai grantour
(pasirenkama įranga)



 • oda trauktas vairaratis 
 • Priekinių durų slenksčiai su ženklu 
Megane

 • Blizgios juodos spalvos priekinės 
grotelės su chromuotais intarpais ir 
buferio apatinė dalis su korio motyvu

 • Tamsiai pilkos spalvos išoriniai 
apdailos elementai (šoninių 
veidrodėlių korpusai, varianto 
Megane grandtour stogo laikikliai)

 • Dekoratyviniai intarpai po šoniniais 
veidrodėliais su ženklu gT Line

 • Ženklas gT Line ant bagažinės 
dangčio

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

GT LINE (INTENS +)

Įranga

Medžiaginiai apmušalai  (pasirenkama 
įranga)

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

Veliūriniai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais

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



Matmenys

Matmenys (mm) Megane Megane 
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 Megane 
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

Megane Megane 
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

Megane Megane 
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



Stilius

1.

1. Švytinti durų slenksčių danga. Saugo durų 
slenksčius ir suteikia automobiliui elegancijos bei 
originalumo. 
2. Aliumininiai pedalų antdėklai. originalus 
akcentas, pabrėžiantis sportišką automobilio stilių. 
3. Apsauginė bagažinės slenksčio juosta. Saugo 
bagažinės slenkstį. 
4. Ryklio peleko formos antena. išryškina veržlias 
naujų automobilių Megane kėbulo linijas. 
5. Lengvojo lydinio ratlankiai Silverline, 16”. Pilkos 
sidabro spalvos. 
6. Lengvojo lydinio ratlankiai Celsium, 17”. Pilkos 
sidabro spalvos.

Priedai

2. 3. 4.

5.

6.



Komfortui / Poilsiui

1. Guminiai kilimėliai iškiliais kraštais. Neperšlam-
pami, lengvai valomi kilimėliai. Saugus tvirtinimas 
specialiais dviem tvirtinimo elementais. 
2. Medžiaginiai kilimėliai Premium. idealiai dera 
prie automobilio salono, itin kokybiški ir saugūs. 
3. Bagažinės įklotas. Veiksmingai apsaugo baga-
žinės apmušalą ir nepriekaištingai prisiderina prie 
jos formos. Pagamintas iš audinio ir gumos. Lengvai 
tvirtinamas. Paprasta valyti. 
4. Įklotas EasyFlex. Apsaugo bagažinę esant bet 
kokiai sėdynės padėčiai. 
5. Dviračių laikiklis ir sulankstomas velkamasis 
kablys. Pritvirtinkite dviratį vienu judesiu, be jokių 
įrankių (kai kablys užlenktas, jo nesimato).

Priedai

5.

3.

1.

5.

4.

2.



Daugiau apie RENAULT MEgANE  
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
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