Новий

Renault MEGANE Sedan

Відмінні риси
Виразний, представницький та амбіційний,
Megane sedan втілює енергію сучасного міста.
Динамічні та досконалі лінії корпусу, хромовані
окантовки створюють відчуття сучасності й
надійності. Новий Megane sedan надихає
і розширює межі можливого.
Megane sedan можна впізнати з першого погляду.
Фари LED Pure vision з новим «фірмовим»
контуром денних ходових LED вогнів у формі
літери «С» створюють вражаючий ефект 3D
об’єму і надають виразності дизайну передньої частини. Ззаду новий стиль освітлення
підкреслює темно-червона горизонтальна
лінія задніх ходових LED вогнів. Megane sedan
завжди буде помітний на дорозі.

Ексклюзивні переваги

Насолоджуйтесь унікальними технологіями керування з Megane sedan. Система MULTI-SENSE дозволить підлаштовувати водіння під Ваші бажання. Ви можете
персоналізувати 7-дюймовий TFT екран бортового комп’ютера (стиль і вид подання інформації). R-Link 2 пропонує цілий набір функцій, включаючи навігацію, мультимедіа,
налаштування систем допомоги водію та інше. Чудові характеристики акустичної системи Arkamys® запрошують Вас насолодитися якісним звучанням.
Відчуйте емоції нового рівня. Megane sedan — партнер Вашого успіху.

Увага до деталей

Якісні й приємні на дотик матеріали оздоблення, хромовані окантовки дарують відчуття комфорту та елегантності. Більше світла в салоні забезпечить скляний люк.
Контурне підсвічування центральної консолі та дверей створює атмосферу для Вашого настрою. Сидіння охоплюючого типу з чудовою підтримкою, підігрів і масаж*
зроблять Вашу подорож максимально комфортною.
Отримайте незрівнянне задоволення від подорожі з новим Megane sedan.

* Опційно.

R-Link 2:
центр управління
Мультимедійна система R-Link 2 зі стильним і технологічним
дисплеєм з діагоналлю 7" або 8,7" — це Ваш центр управління.
Всього кілька дотиків — і Ви використовуєте навігацію, обираєте
свою улюблену музику, регулюєте системи допомоги водієві.
6 профілів користувача дозволять персоналізувати налаштування Вашого автомобіля: маршрут навігації, улюблені радіостанції, стиль і колір бортового комп’ютера, положення дзеркал
і сидінь*.

Гама емоцій
Обирайте один з п’яти режимів водіння, що пропонує ексклюзивна система MULTI-SENSE. Змінюйте колір підсвічування
салону і бортового комп’ютера, формат відображення інформації. Відчуйте чутливість двигуна в режимі «Спорт», розслабтеся
з масажем і більш м’яким кермом в режимі «Комфорт», оберіть
економічний рух в режимі «Еко», залишайтесь в режимі «Комфорт»
або створіть свій власний «Персональний» режим.
Насолоджуйтесь подорожжю!

* Залежно від комплектації.

Ласкаво просимо
на борт
Megane sedan завжди чекає на Вас! Картка-ключ
«вільні руки» дозволяє відмикати і замикати автомобіль
автоматично, без ключа, а також відчиняти багажник,
просто провівши ногою під бампером. Седан пропонує
просторе багажне відділення об’ємом у 503 дм 3.
А задній ряд сидінь, що складається в пропорції 1/3-2/3,
дозволить Вам отримати простір у 987 дм3 з довжиною
завантажування більше 1,9 м.
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1. Бортовий комп’ютер. Залежно від обраного режиму керування змінюється стиль і формат відображення інформації. 2. Автоматичний 2-зонний клімат-контроль. Щоб контролювати
температуру в салоні та економити пальне, оберіть режим «Еко». 3. Комфортне освітлення. Оберіть для себе колір: зелений, синій, сепія, червоний або фіолетовий. 4. Функція масажу для
сидіння водія. Запрограмована в режимі «Комфорт». Ви можете також регулювати його інтенсивність. 5. Зусилля рульового колеса змінюється залежно від обраного режиму керування.
6. Вибір передачі EDC. Перемикання передач швидке і без ривків. 7. Реакція і звучання двигуна. Реакція прискорення залежить від обраного режиму руху і надає відчуття керування
різними автомобілями.

Контроль і спокій
Megane sedan рухається в ногу з часом і пропонує комфорт і безпеку водіння завдяки системам допомоги водію.
Megane sedan аналізує ситуацію на дорозі та застосовує потрібні технології, щоб захистити, попередити або допомогти водієві.

Система автоматичної допомоги при паркуванні
Паркуйтесь без проблем! Система ідентифікує вільне місце, вибере потрібну траєкторію
і допоможе припаркуватися, а водієві залишиться лише керувати педалями газу і гальма
та перемикати передачі. Вам потрібно тільки слідувати підказкам системи. Можливі варіанти
паркування: паралельне, перпендикулярне і під кутом. Система також допоможе Вам без
зусиль виїхати з місця паркування!

Контроль «сліпих» зон
Датчики нового Renault Megane постійно відстежують навколишню ситуацію на дорозі
і попереджають водія при виявленні іншого автомобіля в «сліпій» зоні: в дзеркалі заднього
огляду засвітиться індикатор. Система активується при швидкості від 30 до 140 км/год.

Ефективність, продуктивність і відчуття
При виробництві двигунів ми використовуємо нові, ефективні технології, що знижують рівень викидів СО2, економлять паливо та при цьому
гарантують задоволення від водіння.

ENERGY dCi 110 та ENERGY dCi 110 EDC

SCe 115 та SCe 115 CVT

Дизельний двигун ENERGY dCi 110 — взірець
ефективності. Із 6-ступінчатою механічною коробкою
перемикання передач він пропонує ідеальне поєднання
економії палива і продуктивності. А з автоматичною
трансмісією EDC Ви отримуєте комфорт водіння та
при цьому рівень викидів СО 2 і витрату палива — як
з механічною коробкою передач.

115 кінських сил та 5-ступінчата механічна коробка
перемикання передач пропонує задоволення від водіння за прийнятну ціну. Цей двигун також пропонується
з безступінчатою трансмісією CVT.

ENERGY TCe 130 EDC
ENERGY TCe 130 із 7-ступінчатою автоматичною
короб кою EDC поєднує задоволення від водіння
і продуктивність. Бензиновий турбодвигун з прямим
впорскуванням демонструє чудовий відгук і надзвичайно тиху роботу. При цьому він забезпечує потужність
і низьку витрату пального.

Коробка передач EDC
Високотехнологічна коробка EDC — це 6- або
7-ступінчата автоматична коробка передач з подвійним зчепленням, яка поєднує комфорт автоматичної
трансмісії зі швидкістю реакції механіки, а також
пропонує можливість ручного вибору передач.
Застосування коробки передач з подвійним зчепленням забезпечує зниження витрати пального і високу
розгінну динаміку.

Кольори кузова

Крижаний білий, лак (369)

Біла перлина (QNC)

Платина (D69)

Сірий титан (KPN)

Червоний (NPK)

Чорна зірка (GNE)

Коричневий попіл (CNM)

Дюна (HNP)

Синій космос (RPR)

Варіанти виконання салону
LIFE

Тканинна оббивка

• Фронтальні й передні бокові подушки безпеки водія та пасажира
• Система курсової стійкості (ESP), система допомоги при старті на підйомі
• Денні ходові LED вогні
• Задній стоп-сигнал (9 LED)
• Контроль тиску в шинах
• Кондиціонер
• Передні і задні імпульсні електросклопідйомники
• Круїз-контроль
• Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням і підігрівом
• Шкіряне оздоблення керма
• Аудіосистема, USB, підкермовий пульт керування, Bluetooth
• Сталеві диски 16"
• Запасне колесо

Сталевий диск 16" Florida

ZEN (LIFE +)

Сталевий диск 16" Complea

Тканинна оббивка

• Передні та задні шторки безпеки
• Датчики дощу і світла
• Дизайнерські денні ходові LED вогні
• Двозонний клімат-контроль
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік
• Мультимедійна система R-Link 2 із 7" сенсорним РК-дисплеєм, 2 USB
• Штамповані диски 16"

Опція:
Легкосплавний диск 16"
Silverline

INTENS (ZEN +)

Легкосплавний диск 16"
Silverline

Велюрова оббивка

• Задній парктронік + камера заднього огляду
• Автоматичне стоянкове гальмо
• Картка-ключ «вільні руки» + електропривод складання зовнішніх дзеркал
• Дзеркало заднього огляду з електрохромним покриттям
• Renault Multi-Sense
• Функція привітання
• Електропривод відкриття багажника
• Навігаційна система, сенсорний РК-дисплей 8,7"
• Легкосплавні диски 16" + додаткове тонування задніх стекол
• Протитуманні фари

Опція:
Легкосплавний диск 17"
Celsium

Технічні характеристики
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ

Energy Tce 130

SCe 115

Тип привода
Тип КПП / число передач

Energy dCi 110 EDC

Автоматична (EDC) / 6

Передній
Автоматична (EDC) / 7

Паливо
Функція Stop&Start двигуна

Energy dCi 110

Механічна / 5

Варіатор (CVT)

Механічна / 6

Ні

Ні

Ні

Ні

Бензин
Так

Дизельне

Норми токсичності

Euro 5

Об’єм (см3)

1197

1598

1461

1461

Кількість циліндрів / клапанів

4 / 16

4 / 16

4/8

4/8

Потужність кВт (к. с.) при об/хв

94 (130) / 5700

84 (115) / 5500

81 (110) / 4000

81 (110) / 4000

205 / 2000

156 / 4000

260 / 1750

250 / 1750

Безпосереднє

Багатоточкове послідовне

Обертальний момент (Н•м) при об/хв
Тип упорскування
Розмірність шин

Безпосереднє Common Rail

205 / 60 R16, 205/55 R17

Гальма передні / задні

Дискові вентильовані / дискові

Максимальна швидкість (км/год)

200

187

183

190

190

Розгін 0-100 км/год (с)

10,9

11,8

13,2

11,6

12,5

Викиди CO2 в змішанному ціклі (г/км)*

130

149

153

113

113

7,0 / 5,1 / 5,8

8,7 / 5,2 / 6,5

9,3 / 5,2 / 6,6

5,3 / 3,8 / 4,4

5,3 / 3,8 / 4,4

ВИТРАТА ПАЛИВА**
Міський / заміський / змішаний цикл (л/100 км)
Об’єм паливного бака (л)

49

Споряджена маса (кг)***

1390

1322

1362

1397

1427

Максимально допустима маса (кг)

1875

1809

1837

1884

1917

1300 / 695

1300 / 660

1300 / 680

1300 / 695

1300 / 710

Максимальна маса причепа з гальмами /
без гальм (кг)

* Дані про викиди СО2 наведені згідно з Директивою 99/100/ЄС.
** Дані про витрату палива наведені згідно з Директивою 80/1268/СЕЕ.
*** Із 16-дюймовими колісними дисками.

Габарити

Габарити (мм)
A

Довжина

4 632

J

Висота порога багажника без навантаження

707

Y

B

Колісна база

2 711

K

Дорожній просвіт без навантаження

156

Y1 Нижня завантажувальна ширина

C

Передній звис

919

L

Відстань для колін пасажирів заднього ряду сидінь

216

Y2 Ширина між колісними арками

1 108

D

Задній звис

1 002

M Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира

1 904

E

Передня колія

1 577

M1 Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь

1 413

завантажувальна довжина зі складеними задніми
Z1 Максимальна
сидіннями

F

Задня колія

1 574

N

1 441

довжина від краю багажника з розкладеними
Z2 Завантажувальна
задніми сидіннями

1 084

G

Ширина зі складеними дзеркалами заднього огляду

1 814

N1 Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду сидінь

1 390

P

Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом
під кутом 14°, сидіння у середньому положенні

840

Q

Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом під кутом 14°

851

G1 Ширина із розкладеними дзеркалами заднього огляду

2 058

H

1 443

Висота без навантаження

H1 Висота без навантаження з відкритим багажником

1 706

Ширина на рівні плечей водія та переднього пасажира

1 492

Верхня завантажувальна ширина

945
1 114

Об’єм багажного відділення
Загальний об’єм (VDA), дм3 (із тимчасовим запасним колесом)

503

Аксесуари
Відпочинок

1. Кріплення для велосипедів. Безпечний та легкий
спосіб перевезення двох або чотирьох велосипедів. Залежно від моделі це може бути складаний
або відкидний варіант для більш легкого досту пу
до багажника. 2. Багажний бокс на дах. Поєднання
стилю, комфорту, безпеки та простоти корис ту вання. Renault пропонує великий вибір багаж них боксів, які дозволяють оптимізувати вантажоміст кість
авто. 3. Піддон у багажник. Ідеальний для лег кого
транспорту вання різноманітних речей, забезпечуючи захист багажного відділення. Прак тичний,
лег ко встанов люється та миється. 4. Текстильні
килимки. Надійно захищають салон Вашого автомобіля. Лег ко фіксуються передбаченими в автомобілі кріпленнями. 5. Focal Music — автомобільна
аудіосистема преміум-класу. Насолод жуйтесь
неперевершеною акустикою.
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Стиль

1. Накладки на пороги дверей. Захищають пороги
дверей, додаючи елегантності та оригінальності
Вашому автомобілю. 2. Хромовані накладки на
дзеркала. Захистять та додадуть елегантності
Вашому авто. 3. Спортивні накладки на педалі.
Підсилюють спортивні риси салону та додають
оригінальності. 4. 17-дюймові литі диски. Динаміка та витонченість Вашого автомобіля.
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Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на 3 роки
або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 33 дилерські центри по всій країні й надає якісне
обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault Assistance.
Наші двері відкриті для Вас 24 години на добу, 365 днів на рік.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта.
Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії Renault
в Україні www.my.renault.ua і отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних
і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

Новий Renault MEGANE Sedan

Успіх починається з мрії

www.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група
Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового
обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені
можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних.
Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації без попереднього
письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у квітні 2019 року.

