Renault MEGANE in
MEGANE Grandtour

Doza adrenalina
Elegantne oblike, prefinjene linije in brezkompromisne
možnosti dajejo Renault Méganu drzen in prepoznaven
dizajn ter samozavesten slog. Navdihnjeni novi Renault
Mégane, izpopolnjen z edinstvenim svetlobnim
podpisom, vas vabi, da sedete za njegov volan in znova
odkrijete prave občutke. Adrenalin je zagotovljen. Strasti
ni mogoče vsiliti, lahko pa se jo doživlja.

Izjemen užitek v vožnji
Paketi opreme GT-Line.
Šport in eleganca.
S paketi doplačilne opreme GT-Line ima Renault Megane še bolj dinamičen
dizajn. Njegov videz se z opremo zgleduje po legendarnih, aerodinamično
oblikovanih športnih avtomobilih. Paket GT-Line vam nudi Full LED Pure
Vision žarometi, posebne odbijače, GT-Line difuzor, okrasne elemente
v modri barvi, letvice na sprednjih pragovih vrat in oznake GT-Line. Za
športno počutje v vozilu so na voljo športni sedeži GT z integriranima GT
vzglavnikoma, volanski obroč GT-Line in mnogo več. S paketom GT-Line
doživite popoln preplet športa in elegance.

Okretnost in stabilnost
Začrtana smer vožnje, izboljšana lega vozila na cesti in tehnologija 4CONTROL® s štirikolesnim krmiljenjem omogočajo zanesljivo in natančno krmiljenje.
Pri nizki hitrosti vožnje sistem zadnji kolesi obrača v nasprotno smer obračanja sprednjih koles. Pri hitrosti nad 60 km/h (oz. 100 km/h v načinu Race) se vsa
štiri kolesa obračajo v isto smer. Zdaj vi obvladujete cesto.

Nova dimenzija
V notranjosti imata glavno besedo kakovost in skladnost.
Prostoren potniški prostor in dovršena končna obdelava
nudita udobje, ki je nepogrešljiv del užitka. Zahvaljujoč velikemu
strešnemu oknu* je svetlobno udobje Renault Mégana še
bolj izrazito. Odločni in natančni ritmi ozvočenja Bose®* pa
še dodatno krepijo užitek med vožnjo.
* Opcijska oprema

Prilagodljiva notranjost

Novi Renault Mégane Grandtour ima velik prtljažnik, s prostornino 580 litrov. Ta prostornina pa se ob uporabi sistema "Easy - break" še poveča: z ročicama
v prtljažniku lahko samodejno zložite zadnjo sedežno klop, deljivo v razmerju 1/3-2/3, in če nato preklopite še naslonjalo sovoznikovega sedeža, dobite
tovorni prostor z rekordno dolžino do 2,7 m (ni na voljo pri nivoju GT Line). S tem pa prilagodljivosti notranjega prostora še ni konec: prtljažnik je mogoče
pregraditi na dva dela, kar vam omogoča praktično in organizirano shranjevanje prtljage. Kadar pa so zadnji sedeži poklopljeni v ravno dno, razpolagate z
največjo prostornino prtljažnika, ki znaša 1695 l.

Renault R-LINK 2®,
multimedijska izkušnja
Prevzemite nadzor nad vozilom in doživite
izkušnjo, kot je še niste! Preko velikega
22-centimetrskega (8,7’’) pokončnega
kapacitivnega zaslona na dotik novega
multimedijskega sistema R-LINK 2 lahko
enostavno preklapljate med aplikacijami
in funkcijami, ki vam jih omogoča novi
Renault Mégane. To počnete na enak
intuitiven način, kot uporabljate tablični
računalnik doma – udobje brez primere.
Prav tako kot na tabličnem računalniku
ali mobilnem telefonu lahko tudi domači
zaslon sistema R-LINK 2 opremite z
željenimi bližnjicami in pripomočki.

Omogoča upravljanje sistema MULTISENSE®; ustvarite lahko do 6 uporabniških
profilov za shranjevanje vseh nastavitev
v vozilu na lasten način (na primer
multimedijske vsebine, navigacija,
upravljanje klimatske naprave, položaj
sedežev …). R-LINK 2 je prav tako povezan
s spletom* za dostopanje do aplikacij in
storitev Renault ter nakupovanje artiklov
v trgovini R-Link Store.

* Prvo leto brezplačno.

Celovita paleta občutkov
Vi izberete, novi Megane se prilagodi. Sistem MULTI-SENSE® z načini "Comfort", "Neutral", "Sport", "Perso" in "Eco" prilagodi nastavitve avtomobila
glede na vaše trenutne želje. Vpliva na tehnične nastavitve (odzivnost in zvok motorja, menjalnik, krmilni mehanizem, sistem 4CONTROL®) in izkušnjo
ambienta (ambientalna osvetlitev, masažni sedeži, stil prikaza podatkov...). Ste športno razpoloženi? Umirjeni? Sproščeni? Doživite vožnjo na različne
načine. Sistem MULTI-SENSE® skoraj daje občutek, kot da bi imeli več Méganov v enem!

BOSE®, prvovrstni zvok
Popolnoma se prepustite tokovom glasbe. Zvok po meri, ki je bil posebej zasnovan za novi Renault Mégane, je dosežek tesnega sodelovanja inženirjev družb
BOSE® in Renault. Osrednji zvočnik spredaj, osem visokozmogljivih zvočnikov, ki so razporejeni po potniškem prostoru, in globokotonec v prtljažniku omogočajo
natančno predvajanje vsake note in detajla izbrane glasbe. Pripravite se na nevsakdanjo zvočno in čutno doživetje.

Moč po meri
Renault se pri dodatnih izboljšavah motorjev Renault Megana opira na svoje znanje, ki ga je pridobil v okviru tekmovalnih dejavnosti.
Zmogljivost, poraba in izpusti teh motorjev so med najboljšimi na trgu, zagotavljajo pa tudi edinstven užitek v vožnji.

Dizelski motorji Blue dCi

Menjalnik EDC

Za zmanjšanje izpustov škodljivih izpušnih plinov so
novi dizelski motorji Blue dCi opremljeni s sistemom
selektivne katalitične pretvorbe (SCR*), ki deluje z uporabo
sredstva AdBlue® (nestrupena raztopina, na voljo na
večini bencinskih servisih). Ta tehnologija pretvarja
dušikove okside, ki prihajajo iz motorja, v neškodljive
pline. Vozilo vas opozori, kdaj je treba napolniti posodo
za tekočino AdBlue®.

Samodejni menjalnik EDC z dvojno sklopko združuje
številne tehnologije in hkrati zagotavlja udobje
samodejnega menjalnika ter odzivnost in zmerno
porabo goriva, ki sta značilni za ročni menjalnik. S šestimi
ali sedmimi prestavami, odvisno od izbranega motorja,
zagotavlja prožnost in dinamičnost ter nizko porabo
goriva. Kaj bi si sploh še lahko želeli?

TCe 140 FAP BVM ali EDC
Popolna zmogljivost in udobje
Nova generacija bencinskih motorjev s povečano
gibno prostornino za zagotavljanje boljših zmogljivosti.
Motor ponuja večjo moč in najvišji navor že v območju
nizkega števila vrtljajev. Ti motorji uvajajo uporabo novih
tehnologij dvojne naprave za variabilno krmiljenje ventilov
motorja “Bore Spray Coating” (napršena prevleka). Delno
vdelan izpušni kolektor in turbinski polnilnik z električno
krmiljenim ventilom zagotavljata boljši kompromis med
zmogljivostjo in porabo goriva. Motor je pri različici s
86 kW (115 KM) na voljo z ročnim menjalnikom, pri
različicah s 104 kW (140 KM) in 119 kW (160 KM) pa z
ročnim menjalnikom ali s samodejnim menjalnikom z
dvojno sklopko**.

Bencinski motorji s filtrom sajastih delcev
(FAP)
Za zmanjšanje izpustov sajastih delcev so novi bencinski
motorji z neposrednim vbrizgavanjem odslej opremljeni
s filtrom sajastih delcev (FAP), ki je nameščen na izpušni
cevi. Filter zadržuje sajaste delce, ki jih vsebujejo izpušni
plini, katere nato sežiga ob samodejnih in rednih
postopkih regeneracije filtra. Filter sajastih delcev ne
zahteva vzdrževanja.

* Selektivna katalitična redukcija deluje po načelu vbrizgavanja amoniaka (z oznako NH3), ki ga vsebuje tekočina AdBlue®, v izpušni katalizator. Ob kemični reakciji, ki pri tem nastane, se dušikovi
oksidi (NOx) pretvorijo v neškodljive pline (vodno paro in neškodljiv dušik).
**Odvisno od aktualne ponudbe v ceniku.
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KB: kovinska barva.
EB: enoslojna barva.
KB-P: kovinska barva - posebna
Fotograﬁje so simbolne.
* Na voljo samo za Megane GT Line.
** Ni na voljo za Megane GT Line.

Ustvarjalna delavnica
LIFE

Jeklena platišča 41 cm (16’’)
z okrasnimi pokrovi Florida

Temno blago (nevtralni šivi)

Varnost
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP +
nadzor zdrsa pogonskih koles ASR
• Sistem proti blokiranju koles ABS z
razdelilnikom zavorne moči (EBD) + sistem
za pomoč pri zaviranju v sili
• Imobilizator motorja
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Varnostni blazini spredaj za voznika in
sovoznika
• Stranski varnostni blazini spredaj +
varnostni zavesi
• Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
• Vzglavniki na vseh sedežih
• Vzglavniki nastavljivi po višini
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov
(za vse sedeže)
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Sistem ISOFIX pritrdišč na stranskih
sedežih zadaj
• Sredinski sedež zadaj s 3.točkovnim
varnostnim pasom
• Prednji varnostni pasovi nastavljivi po
višini

Vožnja
• Indikator prestavnega razmerja (samo za
ročni menjalnik)
• Halogenski žarometi spredaj
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Električno nastavljivi in ogrevani stranski
ogledali
• Informacijski zaslon med merilniki v
analogni tehnologiji

Udobje
• Ročna klimatska naprava
• Sredinska konzola z držaloma za pijačo,
12V in USB vtičnico
• Daljinsko centralno zaklepanje
• LED dnevne luči
• Tretja zavorna luč LED
• Kit za popravilo pnevmatik
• Ogrevano steklo nad prtljažnim prostorom
• Električni pomik stekel spredaj - impulzno
na voznikovi strani
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - neosvetljena
• Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju
1/3-2/3
(brez sredinskega naslona za roke)
• Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in
naklonu
• Volanski obroč iz pene
• Zložljiv ključ

Dizajn
• Zunanji ogledali z LED smerniki
• Oblazinjenje v temnem blagu
(nevtralni šivi)
• Notranjost v temni barvi
• Jeklena platišča 41 cm (16’’)
z okrasnimi pokrovi Florida
• Tonirana stekla
Multimedija
• Radio Bluetooth, USB, AUX, DAB

BUSINESS (LIFE +)

LIMITED (LIFE +)

Jeklena platišča 41 cm (16’’) Flexwheel
z okrasnimi pokrovi Complea

Platišča iz lahke litine
41 cm (16’’) Celsium

Temno blago (kontrastni šivi)

Vožnja
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Samodejna 2-področna klimatska
naprava s tipalom strupenih plinov
Udobje
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj
in zadaj
• Električno nastavljivi, ogrevani in
poklopljivi stranski ogledali
• Meglenki spredaj
• Sredinska konzola z naslonom za roke
• Električni impulzni pomik stekel spredaj in
zadaj z zaščito proti priprtju
• Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in
naklonu, z žepom na zadnji strani
• Voznikov sedež nastavljiv po višini in
ledvenem delu
• 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu
sprednje centralne konzole) in dodatni
USB vhod na osrednji konzoli
• Volanski obroč v črnem usnju

Dizajn
• Jeklena platišča Flexwheel 41 cm (16’’)
z okrasnimi pokrovi Complea
• Oblazinjenje v temnem blagu
(kontrastni šivi)
• Vzdolžni strešni nosilci
(samo za Grandtour)

Temno blago (kontrastni šivi)

Udobje
• Meglenki spredaj
• Sredinska konzola z naslonom za roke
• Električni impulzni pomik stekel spredaj in
zadaj z zaščito proti priprtju
• Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in
naklonu, z žepom na zadnji strani
• Voznikov sedež nastavljiv po višini in
ledvenem delu
• 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu
sprednje centralne konzole) in dodatni
USB vhod na osrednji konzoli
• Volanski obroč v črnem usnju

Dizajn
• Platišča iz lahke litine 41 cm (16’’)
Celsium
• Zunanja ogledala v črni barvi
• LED dnevne luči C-shape
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Oblazinjenje v temnem blagu
(kontrastni šivi)
• Vzdolžni strešni nosilci
(samo za Grandtour)
• Oznake LIMITED

Ustvarjalna delavnica
INTENS (BUSINESS +)

BOSE® (INTENS +)

Platišča iz lahke litine
41 cm (16’’) Silverline

Temno blago v kombinaciji z
imitacijo usnja

Vožnja
• Sistem Multi-Sense®
• Pozdravni scenarij
• Informacijski zaslon med merilniki v TFT/
analogni in digitalni tehnologiji s 3D
efektom in polnobarvno matrico
Udobje
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
• Kartica Renault za prostoročno
upravljanje
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - osvetljena
• Dno prtljažnega prostora z možnostjo
delne pregraditve (Grandtour)
• “Easy-break” sistem za poklop zadnjih
sedežev (Grandtour)
• Sovoznikov sedež po višini nastavljiv in
poklopljiv (Grandtour)

Dizajn
• Oblazinjenje v temnem blagu v
kombinaciji z imitacijo usnja
• LED dnevne luči C-shape
• Platišča iz lahke litine 41 cm (16’’)
Silverline
• Kromirana izpušna cev
Multimedija
• Multimedijski sistem R-LINK 2 z
vgrajenim 7” zaslonom na dotik + DAB
(brez navigacijskega sistema)
• Funkcija povezljivosti z aplikacijama
Android Auto™ in Apple CarPlay™

Platišča iz lahke litine
43 cm (17’’) Celsium

Slika prikazuje opcijsko opremo.

Vožnja / Varnost
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s
sistemom za prepoznavo prometnih
znakov
• Sistem LDW - opozorilnik nenamerne
menjave voznega pasu
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Samodejni vklop/izklop dolgih luči
Udobje
• Naslonjala za glavo voznika in sovoznika
nastavljiva po nagibu
• Samodejna parkirna zavora +
ambientalna osvetlitev na vratih in
centralni konzoli
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in
zadaj + kamera za vzvratno vožnjo
• Prednja sedeža ročno nastavljiva po
višini, voznikov z nastavljivo električno
ledveno oporo in masažno funkcijo
• Volanski obroč v črnem Nappa usnju
• Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju
1/3-2/3 z naslonom za roke (+2 držali za
pijačo)

Temno blago BOSE® v
kombinaciji z imitacijo usnja

Dizajn
• Oblazinjenje v temnem blagu BOSE v
kombinaciji z imitacijo usnja
• Full LED Pure Vision prednji žarometi
• Platišča iz lahke litine 43 cm (17’’)
Celsium
• Zatemnjena stranska stekla zadaj
• Imitacija brušenega aluminija na armaturi
in vratih
Multimedija
• Multimedijski sistem R-LINK 2 s 18 cm
(7’’) zaslonom na dotik + Radio BOSE®
Surround Sound System z 10 zvočniki +
• R-sound efekt + BOSE oznake na
zvočnikih + DAB
• Navigacija s kartograﬁjo Evrope
• Reža za SD kartico na osrednji konzoli
• Spletna povezava

Vzdrževalni pregled Renault
Vzdrževalni pregled je celovit pregled vseh delov, vezanih na varnost vašega vozila, elektroniko in delovanje vašega motorja.
Svoje vozilo pripeljite na vzdrževalni pregled glede na opozorilne znake na
armaturni plošči vašega vozila, oziroma glede na priporočila, zapisana v
programu vzdrževanja.

Pregled vsebuje:
•
•
•
•
•
•

zamenjavo olja, priporočenega v programu vzdrževanja,
zamenjavo ﬁltra olja,
pregled 43 varnostnih točk,
dolivanje tekočin,
pregled računalnika z diagnostično napravo,
posodobitev programske opreme elektronskih sistemov.

Vzdrževalni pregled pri pooblaščenem serviserju Renault zagotavlja potovanja
brez skrbi in večjo vrednost vozila pri morebitni nadaljnji prodaji.

Ne pozabite rednega vzdrževanja
Na predpisane redne vzdrževalne preglede vas opozarjajo tako program
vzdrževanja vozila, ki ste ga prejeli ob prevzemu novega vozila, kot tudi
potovalni računalnik vozila ter spletni kotiček Moj Renault.

Renault svetuje za še večjo brezskrbnost
Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja
Tresenje zavornega pedala, blokiranje zavor, slaba lega na cesti, daljša
zavorna pot? Če se pojavi eden od teh znakov, je čas za pregled zavornega
sistema vašega vozila.
ALI STE VEDELI?
Zamenjajte zavorno tekočino vsakih 120.000 km (ali na 4 leta) in redno kontrolirajte zavorne
ploščice in kolute. Ne pozabite prestaviti v nižjo prestavo namesto stalnega zaviranja. Tako
boste podaljšali življenjsko dobo zavor vašega vozila in tudi prihranili gorivo.

Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo
Če je v potniškem prostoru slab zrak ali vas pečejo oči, če je razrositev stekel
počasna ali je v kabini nenadoma zelo mrzlo, preverite delovanje klimatske
naprave.
ALI STE VEDELI?
Vsako leto naj vam zamenjamo ﬁlter potniškega prostora, očistimo uparjalnik in preverimo nivo
hladilnega sredstva in olja kompresorja. Zaradi lažjega vzdrževanja klimatske naprave jo
uporabljajte vsaj dvakrat na mesec, tako poleti kot pozimi. Ne pozabite zmanjšati razlike z
zunanjo temperaturo, saj tako prihranite gorivo.

Zamenjava obrabnih delov
Obraba določenih sestavnih delov vozila, ki zagotavljajo varno in udobno vožnjo, je odvisna od uporabe vozila. Tako vam priporočamo njihovo zamenjavo
glede na prevožene kilometre.
Priporočena zamenjava

Zakaj?

Zavorne ploščice

60.000 km

Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zagotavljajo optimalne zavorne poti.

Zavorni diski

90.000 km

Diski se ob zaviranju tanjšajo, s tem pa se zmanjšuje njihova zanesljivost. Proizvajalec je na osnovi zahtevnih vzdržljivostnih testov predpisal najmanjšo
priporočeno debelino diska, ki še zagotavlja varno zaviranje.

40.000 – 60.000 km

Ker gre za element udobja in varnosti v vašem vozilu, redno preverjajte njihovo delovanje in jih pravočasno zamenjajte, saj je njihova obrabljenost težko
opazna.

Amortizerji
Metlice brisalcev
Akumulator

Vsako leto
Vsakih 4 – 5 let

Metlice brisalcev so narejene iz naravnega kavčuka, kar zagotavlja odlične brisalne lastnosti, hkrati pa je to material, ki je izpostavljen različnim zahtevnim
vremenskim in okoljskim vplivom.
Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam priporočamo pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in njegovo
zamenjavo.

Podaljšajte originalno garancijo proizvajalca s
pogodbo o podaljšanem jamstvu Renault
• zajema: brezplačno odpravo vseh mehanskih in električnih okvar na vozilu, brezplačno odpravo morebitnih
posledic na vozilu zaradi teh okvar ter brezplačne storitve Renault Pomoči;
• vam omogoča: do 7 let oz. do 200.000 km brezskrbne vožnje; pogodba je prenosljiva na novega lastnika v
primeru prodaje vozila pred izpolnitvijo prvega od navedenih dveh pogojev.

BREZSKRBNO NA CESTI S POGODBAMI O VZDRŽEVANJU
PAKET – MY REVISION

PAKET – ZEN

PAKET – FULL SERVICE

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Renault pomoč

 Renault pomoč
+
 Zamenjava obrabnih delov
(razen pnevmatik), ki je
potrebna zaradi uporabe vozila
in števila prevoženih kilometrov.

ALI STE VEDELI?
Pogodba o storitvah Renault velja v pooblaščeni
servisni mreži Renault po vsej Evropi pod pogojem,
da svoje vozilo vzdržujete in servisirate po
priporočilih proizvajalca. Za sklenitev pogodbe se
lahko odločite v obdobju enega leta od prevzema
oz. pred prvim vzdrževalnim pregledom svojega
vozila.

Pogodba o vzdrževanju vam omogoča:
• da na proizvajalca prenesete stroške za vzdrževalne posege, ki jih je predvidel
proizvajalec in popravila zaradi obrabljenosti (nadomestni deli in opravljeno delo);
• brezplačno koriščenje storitev Pogodbe o podaljšanem jamstvu in Renault Pomoči*
• izbiro obdobja do 7 let oz. do 200.000 km, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

* Samo pri paketu Zen ali Full service.

Dodatna oprema

Slog in prosti čas

1. Strešni kovček in strešni nosilci Quickﬁx se hitro in
enostavno namestijo (prikazani model ni zavezujoč).
2. Zaščita prtljažnega prostora EasyFlex je obvezen
pripomoček za zaščito prtljažnika pri vseh konﬁguracijah
sedežev. 3. Nosilec za kolesa in zložljiva vlečna kljuka, ki
se zloži z eno potezo brez orodja in ki ni vidna v zloženem
položaju ali pri nameščenem nosilcu za kolesa. 4. Obloga
praga prtljažnika ščiti nakladalno območje vašega vozila.
5. Shark antena poudarja dinamični dizajn Megana.
“Več informacij najdete v katalogu
dodatne opreme za vozilo Megane.”

1.

2.

3.

4.

5.

Dimenzije

Dimenzije (mm)
A Celotna dolžina vozila
B Medosna razdalja
C Previs spredaj
D Previs zadaj
E Kolotek spredaj na tleh, platišča 17"
F Kolotek zadaj na tleh, platišča 17"
G Celotna širina vozila brez vzvratnih ogledal
G1 Celotna širina vozila z vzvratnimi ogledali
H Višina praznega vozila
H Višina praznega vozila z vzdolžnimi strešnimi drogovi
H1 Višina praznega vozila pri odprtih prtljažnih vratih

Megane
4 359
2 669
919
771
1 591
1 586
1 814
2 058
1 447
2 044

Megane Grandtour
4 626
2 712
919
995
1 591
1 586
1 814
2 058
1 449
1 457
2 038

Dimenzije (mm)
J
Višina praga prtljažnika pri praznem vozilu
K Višina podvozja
L
Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev
M Širina v višini komolcev spredaj
M1 Širina v višini komolcev zadaj
N Širina v višini ramen spredaj
N1 Širina v višini ramen zadaj
Višina do strehe pod kotom 14° v 1.vrsti
P
(prednji sedeži)
Višina do strehe pod kotom 14° v 2.vrsti
Q
(zadnji sedeži)

Megane
750
145
179
1 418
1 420
1 441
1 390

Megane Grandtour
601
216
1 492
1 412
1 441
1 377

886

886

866

871

Dimenzije (mm)
Širina odprtine prtljažnih vrat na zgornjem delu
Y
Največja širina odprtine prtljažnih vrat
Y1 Spodnja širina pri prtljažnih vratih
Y2 Širina med blatniškimi koši
Največja dolžina tovornega prostora
Z1
(preklopljeni zadnji sedeži)
Z2 Nakladna dolžina za zadnjimi sedeži

Megane

Megane Grandtour

904

854

1 081
1 111

1 036
1 109

1 582

1 754

469

950

384
434

521
580

3

Prostornina prtljažnika (dm )
Prostornina VDA (po normi ISO 3832) pod polico
Prostornina (l)
Prostornina VDA odlagalnega mesta pod talno oblogo
prtljažnika
Skupna prostornina prtljažnika do stropa pri zloženi zadnji
sedežni klopi v litrih

44

50

1 247

1 695

Doživite poglobljeno izkušnjo Renault MEGANE in MEGANE Grandtour
na www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva,
emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v
okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh
spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna).
Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih
oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING, januar 2019.
Renault priporoča

Avtorji fotograﬁj :

