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Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

Pamata aprīkojums

JAUNĀ 

RENAULT MEGANE 

ZEN
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
ABS + bremžu palīgsistēma (AFU)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Palīgs startam kalnā (HSA)
Aizmugurējais parkošanās sensors
Krēslas un lietus sensori
Full LED
Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs
Aizmugurējie sānu logi regulējami ar viena pieskāriena slēdzi
Centralizēta durvju bloķēšana
Riepu spiediena monitorings
Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni
Sānu drošības spilveni krūšu līmenī vadītājam un priekšējā sēdekļa pasažierim
Sānu aizkaru drošības spilveni
Standarta uz augšu/uz leju regulējams priekšējais galvas balsts; Otrās rindas sēdekļa galvas balsts (sānos un centrā)
3 punktu aizmugurējās drošības jostas
ISOFIX bērnu sēdeklīšu sistēma
Dzinēja iedarbināšanas sistēma, izmantojot atslēgu
Elektriski apsildāmi sānu spoguļi ar temperatūras sensoru
Priekšējie sānu logi elektriski regulējani ar viena pieskāriena slēdzi vadītāja un pasažiera pusē
Manuālie aizmugures stieņi
Multivides sistēma Easy Link ar radio (DAB), ar Bluetooth®, ar USB/ligzdu, ar 7 collu krāsu displeju, bez navigācijas, ar 

viedtālruņa replikāciju (Apple CarPlay un Android Auto)
12V spraudnis
Tekstila polsterējums

Augsta centrālā konsole, manuālā rokas bremze, pēc garuma regulējams elkoņu balsts ar glabāšanas nodalījumu, 1 USB 

slots + AUX priekšējā daļā un 12 V izeja

Mehānisks sēdeklis ar manuālu jostas un augstuma regulēšanu;
Regulējams stūres augstums un dziļums
Ārdurvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
Riepu remonta komplekts
Signalizācijas iepriekšēja uzstādīšana
16” tērauda riteņi

PHEV+
Uzlādes kabelis mājas kontaktligzdai 6,5m (10A)
Elektriskā stāvbremze
Multivides sistēma Easy Link 7'' ar navigāciju
Pielāgojams 10 collu TFT krāsu draivera displejs
Parkošanās palīgsistēma - priekšā/aizmugurē sensori
MULTI-SENSE sistēma
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INTENS = ZEN +
Brīvroku karte
Priekšējie miglas lukturi LED tipa ar pagriezienu funkciju
Ātruma pārsniegšanas novēršana ar ceļa zīmju atpazīšanu
Haizivju antena
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDW)
Elektriskā stāvbremze
Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
MULTI-SENSE sistēma
AHL – automātiskās tālās/tuvās gaismas
Noguruma noteikšanas brīdinājums (UTA)
Tumši tonēti aizmugurējie logi
Automātiski aptumšojošs atpakaļskata spogulis
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
7" TFT krāsu draivera displejs
Multivides sistēma Easy Link 7'' ar navigāciju
Tekstila polsterējums apvienots ar eko ādu
16'' vieglmetāla diski

PHEV+
Uzlādes kabelis mājas kontaktligzdai 6,5m (10A)
Pielāgojams 10 collu TFT krāsu draivera displejs

RS LINE = INTENS +
Eksterjers ar R.S. Line paketi
Interjers ar R.S. Line paketi
R.S. Line logotips
R.S. Line sēdekļi ar integrētu galvas balstu
R.S. Line sēdekļi
Centrālais elkoņu balsts aizmugurējiem sēdekļiem
Ādas stūre
17'' vieglmetāla diski

PHEV+
Uzlādes kabelis mājas kontaktligzdai 6,5m (10A)
Pielāgojams 10 collu TFT krāsu draivera displejs
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