Renault megane
Modeļu Klāsts 2019

Emociju spēks
Teicamas proporcijas, dinamisks un juteklisks ārējais
dizains bez jebkādiem kompromisiem. Renault MEGANE
pārsteidz ar izteiksmīgu dizainu un izteiktu stilu, kas
valdzina jau no pirmā skatiena.
Izteiksmīgs priekšējo un aizmugurējo lukturu izkārtojums
uzsver tās unikālo personību. Rūpīgi izstrādāti 16, 17
vai 18 collu riteņu diski atstāj iespaidu ar savu stilu.
Jauna izpratne par aizrautīgu braukšanu. Emociju
augstākā pakāpe.

Jaunāko tehnoloģiju kokpits

Ieņemiet vietu Megane jaunāko tehnoloģiju kokpitā. Jaunākās tehnoloģijas ir visapkārt. TFT ekrāns un odometrs, kuri atrodas Jūsu acu priekšā,
pielāgosies Jūsu braukšanas stilam. Priekšā ir atlokāms Head-Up displejs. Centrālajā konsolē dominē 7’’ vai 8.7’’ skārienjūtīgais ekrāns ar multimediju
sistēmu R-Link 2 , kas gatavs veikt jūsu pilota palīga pienākumus.

Efektīva vadības atbalsta sistēma
Drošības augstākais līmenis
Jaunās Renault Megane drošība ir saņēmusi piecu zvaigžņu novērtējumu, neatkarīgās automašīnu pārbaužu organizācijas Euro NCAP veiktajās pārbaudēs.

Aklo zonu kontroles sistēma
Sistēma nosaka citu transportlīdzekļu atrašanos aklajās zonās un informē par to vadītāju, ar
mirgojošām LED gaismām sānu atpakaļskata spoguļos.

Aktīvā kruīza kontrole
Par daudz pietuvojies priekšā braucošajai automašīnai? Sistēma darbojas ātruma robežās no
50 līdz 150 km/h. Sistēma uztur iestatīto ātrumu, vienlaikus ievērojot iepriekš iestatīto attālumu
līdz jebkuram priekšā braucošajam transportlīdzeklim.

Jauna komforta
dimensija
Patika ir arī atkarīga no komforta.
Jaunā Renault Megane interjerā dominē augsta kvalitāte un
harmonija. Jauka pieskāriena materiāli, izsmalcināts drapējums,
stūre pārklāta ar ādu, izsmalcināti hroma apdares elementi...
Interjers ir ārkārtīgi telpisks un labi veidots ar ērtiem sēdekļiem,
nodrošinās atmiņā paliekošu ceļojumu. Pateicoties stiklotajam
auto jumtam, saule ir jaunā Renault Megane saistošs
pavadonis.

Krāsas

ALPU BALTĀ*

PĒRĻU BALTA**

PLATĪNA PELĒKA

TITĀNA PELĒKA

LIESMU SARKANA**

KOSMOSA ZILA

BERLĪNES ZILĀ

DZELZS ZILĀ**/***

KĀPU BĒŠA

MELNĀ ETOILE

* Bāzes (Solid) krāsojums
** Renault i.d. metāliskais krāsojums
*** Pieejams tikai GT LINE

Aprīkojums
LIFE

16’’ dekoratīvās disku uzlikas
Florida

Salona tapsējums - audums

••ABS + Ārkārtas bremzēšanas
atbalsta sistēma (EBA)
••Dinamiskā stabilitātes kontroles
sistēma (ESC)
••Saķeres kontroles sistēma (HSA)
••Riepu spiediena kontrole
••Vadītāja un priekšējā pasažiera
drošības spilveni (ar iespēju
deaktivizēt pasažiera gaisa spilvenu)
••Vadītāja un priekšējā pasažiera sānu
drošības spilveni galvas un krūšu
aizsardzībai
••Aizkarveida drošības spilveni
••Ātruma ierobežotājs
••3-punktu drošības jostas priekšējām
un aizmugures sēdvietām
••Galvas balsti priekšējām un
aizmugures sēdvietām ar iespēju
regulēt to augstumu

••Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājuma
sistēma aizmugures sēdvietās
••Elektriskais stūres pastiprinātājs
••Dzinēja startēšanas sistēma ar
atslēgu
••Centrālais durvju slēdzis
••Manuāli vadāms gaisa kondicionētājs
••Apsildāmi, elektriski regulējami un
manuāli nolokāmi sānu spoguļi
••Elektriskie priekšējo logu pacēlāji
••Digitālais radio (DAB) ar Bluetooth®,
USB/pieslēgvieta, 4,2 collu melnbalts
displejs
••Regulējams stūres augstums un
dziļums
••Regulējams augstums vadītāja
sēdeklim
••Aizmugures sēdekļu atzveltnes
nolokāmas pēc shēmas 1/3 – 2/3

••Auduma apdare
••Durvju ārējie rokturi un sānu spoguļu
korpusi virsbūves krāsā
••Dekoratīva hromēta apmale
aizmugures logu apakšējā malā (tikai
priekš Megane Grandtour)
••Dienas gaismas LED lukturi (6 LED)
••3D LED aizmugures spuldzes „Edge
Light” (pastāvīgi ieslēgtas)
••Riepu remonta komplekts
••Sagatave signalizācijas uzstādīšanai
••16’’ tērauda diski

Aprīkojums
LIMITED (life +)

16’’ vieglmetāla diski Celsium

Attēlā redzama Limited 2018 versija ar papildus aprīkojumu (R-LINK 2 multivides sistēma, audio atskaņotājs ar 7
collu skārienekrānu)

••Renault brīvroku karte
••Automātiskā divu zonu klimata
kontrole
••Vējstikla tīrītāji ar regulējamu
intervālu, gaismas un lietus sensoru
••Aizmugurējās parkošanās sistēmas
palīgs
••Centrālā konsole ar garenvirzienā
regulējamu elkoņu balstu,
uzglabāšanas nodalījumu elkoņu
balstā un diviem krūžu turētājiem
••Stūre ar ādas apdari
••Vadītāja sēdeklis ar regulējamu
augstumu un jostas vietas atbalstu
••Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar
„Limited” marķējumu

••Sānu atpakaļskata spoguļu korpusi
spīdīgi melnā krāsā
••Dekoratīva hromēta apmale
aizmugures logu apakšējā malā
••Dekoratīvi hromēti ieliktņi zem
sānu atpakaļskata spoguļiem ar
apzīmējumu „Limited”
••Miglas lukturi
••Dienas gaismas LED lukturi „Edge
Light”
••Jumta sliedes (tikai priekš Megane
Grandtour)
••Tonēti aizmugures logi
••16’’ vieglmetāla diski

Salona tapsējums - audums

Aprīkojums
INTENS (LImited +)

16’’ vieglmetāla diski Silverline

Attēlā redzama Intens versija ar papildus aprīkojumu (multimediju sistēma R-Link 2 ar 7’’ ekrānu)

••Renault brīvroku karte
••Automātiskā divu zonu klimata
kontrole
••Vējstikla tīrītāji ar regulējamu
intervālu, gaismas un lietus sensoru
••MULTI-SENSE sistēma, bāzes versija*
••Aizmugurējās parkošanās sistēmas
palīgs
••Elektriski apsildāmi un nolokāmi sānu
atpakaļskata spoguļi
••Elektrohromatisks interjera spogulis
••Krāsaini mērinstrumentu pulksteņi
un indikatori, 7 collu TFT ekrāns
Bluetooth® radio (DAB), USB/
kontaktligzda, 7’’ displejs
••Centrālā konsole ar gareniski
regulējamu elkoņu balstu un krūžu
turētāju divām krūzēm, kā arī gaisa
ventilācija aizmugures sēdvietām**

••Stūre ar “Nappa“ ādas apdari
••Velūra polsterējums kombinācijā ar
ekoloģiskās ādas elementiem
••Vadītāja sēdeklis ar regulējamu
augstumu un jostas vietas atbalstu
••Priekšējā pasažiera sēdeklis ar
regulējamu augstumu, nolokāmu
atzveltni (tikai Megane Grandtour)
••Aizmugurējiem sēdekļiem nolokāmas
atzveltnes 1/ 3-2 / 3 dalījumā, ar
„Easy Break” sistēmas palīdzību(tikai
priekš Megane Grandtour)
••Spogulīši saulessargos ar
apgaismojumu
••Durvju ārējie rokturi virsbūves krāsā
ar dekoratīvu hromētu elementu
••Priekšējais režģis ar hromētiem
ieliktņiem
••Hromēts izpūtēja caurules uzgalis

Velūra polsterējums kombinācijā ar
ekoloģiskās ādas elementiem

17’’ vieglmetāla diski Exception
(pēc izvēles)

17’’ vieglmetāla diski Grantour
(pēc izvēles)

Velūra ādas tapsējums apvienots ar
ekoloģiskas ādas elementiem (pēc izvēles)

••Dekoratīva hromēta apmale
aizmugures logu apakšējā malā
••Dekoratīvi hromēti ieliktņi zem sānu
atpakaļskata spoguļiem
••Aizmugurējā bufera apakšdaļa spīdīgi
melnā krāsā
••Miglas lukturi
••Dienas gaismas LED lukturi „Edge
Light”
••Jumta sliedes (tikai priekš Megane
Grandtour)
••16’’ vieglmetāla diski

* Nav pieejams dzinējiem SCe 115. Iekšējais salona
apgaismojums versijai ar stāvbremzi – apgaismojuma
elementi iestrādāti priekšējās/aizmugures durvīs;
versijai ar automātisko stāvbremzi (pēc izvēles)
– apgaismojuma elementi iestrādi priekšējās/
aizmugures durvīs un centrālajā konsolē.
** Pasūtot versiju ar automātisko stāvbremzi divu
krūžu turētāja vietā ir slēgta glabātuve.

Aprīkojums
GT LINE (INTENS +)

17’’ vieglmetāla diski DeCaro

Attēlā redzama GT Line versija ar papildus aprīkojumu (multimediju sistēma R-Link2 ar 7’’ ekrānu)

••Stūre ar ādas apdari
••Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar
Megane marķējumu
••Priekšējais režģis spīdīgi melnā krāsā
ar hromētiem ieliktņiem un bufera
apakšdaļu ar šūnu motīvu
••Ārējie dizaina elementi tumši pelēkā
krāsā (sānu atpakaļskata spoguļu
korpusi, jumta sliedes Megane
Grandtour)
••Dekoratīvi ieliktņi zem sānu
atpakaļskata spoguļiem ar
apzīmējumu „GT Line”
••GT Line apzīmējums uz bagāžas
nodalījuma durvīm
••Aizmugurējais difuzors

••Bez miglas lukturiem
••Tonēti aizmugures logi
••17’’ vieglmetāla diski

Velūra polsterējums kombinācijā ar
ekoloģiskās ādas elementiem

18’’ vieglmetāla diski Grantour
(pēc izvēles)

Salona tapsējums - audums (pēc izvēles)

Izmēri

Izmēri (mm)
A
B
C
D
E
F
G 
G1

Kopējais garums
Riteņu bāze
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējo riteņu bāzes platums
Aizmugurējo riteņu bāzes platums
Kopējais platums / pie moldingiem
Platums ar nolocītiem sānu atpakaļskata spoguļiem
Klīrenss (bez/ar jumta stieņiem Megane Grandtour
H modelijm
)
ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (bez
H1 Augstums
kravas)

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

Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums (bez kravas)
Klīrenss bez kravas
Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgala attālums līdz
L
priekšējam sēdeklim
M Priekšējais interjera platums elkoņa augstumā
M1 Aizmugurējais interjera platums elkoņu augstumā
N Priekšējais interjera platums plecu augstumā
N1 Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā
telpa priekšējos sēdekļos, ja tie noregulēti vidējā
P Galvas
stāvoklī
Q Galvas telpa aizmugurē
Y Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums

Megane
Megane Grandtour
750
601
145
179

216

1 418
1 420
1 441
1 390

1 492
1 412
1 441
1 377

886

886

866
904

871
854

Y1 Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums
Y2 Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām
Maksimālais kravas garums (no bagāžas nodalījuma
Z1 durvīm līdz priekšējiem sēdekļiem, ar nolocītām
aizmugures sēdekļa atzveltnēm)
Z2 Kravas telpas garums aiz sēdekļiem

Megane
Megane Grandtour
1 081
1 036
1 111
1 109
1 582

1 754

469

950

Piederumi

stils

5.

1.

2.

6.

3.

4.

1. Durvju sliekšņu uzlikas. Tās aizsargā durvju
sliekšņus pret nelieliem triecieniem, piešķirot
ievērojamu eleganci un oriģinalitāti.
2. Alumīnija pedāļi. Sākotnējais akcents iezīmē
sporta mašīnas stilu.
3. Bagāžnieka sliekšņa aizsargs. Aizsargā noslodzes
pamatni.
4. Haizivs veida antena. Pasvītro jauna Megane
dinamisko dizainu.
5. 16 collu Silverline alumīnija diski. Sudraba pelēkā
krāsā.
6. 16 collu Celsium alumīnija diski. Sudraba pelēkā
krāsā.

Piederumi

Komforts / Rekreācija

1.

2.

3.

4.

5.

5.

1. Gumijas paklāji ar apmali. Ūdensizturīgus paklājus
ir viegli kopt. Ātra nostiprināšana, pateicoties diviem
īpašiem drošības stiprinājumiem.
2. Premium klases auduma grīdas paklājiņi. Ideāli
pieskaņoti pārējam interjeram; tiem raksturīgs augsts
kvalitātes un drošības līmenis.
3. Bagāžas nodalījuma ieliktnis. Efektīvi pasargā
bagāžnieka grīdu un nevainojami pielāgojas tās
formai. Izgatavots no materiāla un gumijas, viegli
uzstādīt un tīrīt
4. EasyFlex ieliktnis. Pasargā bagāžnieku ar dažādu
sēdekļu konfigurāciju.
5. Velosipēdu uzkare un nolokāms sakabes āķis.
Nostipriniet savu velosipēdu ar vienu kustību,
neizmantojot instrumentus (nolocītā pozīcijā āķis
nav redzams).

Iepazīstiet vairāk Renault megane
www.renault.lv

Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā.
Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai
iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs
publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.
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