
Renault MEGANE и  
MEGANE Grandtour







Елегантни форми, софистицирани линии и
бескомпромисни карактеристики кои го обележуваат  
Renault MEGANE со смел и специфичен дизајн. Со 
инспиративниот Renault MEGANE адреналинот е 
загарантиран. Доживејте ја страста.

Доза адреналин и 
страст





Со пакетот додатоци и дополнителната опрема GT-Line, Renault MEGANE 
има уште подинамичен дизајн. Неговиот изглед е инспириран од
легендарните и дизајнирани аеродинамични спортски автомобили.
Пакетот GT-Line нуди Full LED Pure Vision светла,  GT-Line дифузер,
декоративни елементи во сина боја, лајсни на предната врата со GT line
потпис. За уште поспортски изглед на автомобилот достапни се
GT спортски седишта со GT интегрирани потпирачи за глава, GT-Line
управувач и  многу повеќе.
Со GT-Line доживејте совршена комбинација на спорт и елеганција.

Пакет на опрема-GT Line
Спорт и елеганција

Единствено доживување при возењето







Подобрено позиционирање на патот и 4CONTROL® технологија на управување на сите четири тркала Ви обезбедуваат сигурно и прецизно управување 
на возилото.
При мала брзина, задните тркала се вртат во спротивна насока од предните тркала. Со брзина над 60 км на час (или 100 км на час во “Race”режим ), сите 
четири тркала се вртат во иста насока. Сега Вие го контролирате патот.

Движење и стабилност



Во ентериерот и внатрешниот изглед доминира квалитетот 
и хармонијата. Пространиот простор за патниците и 
софистицираниот финиш на возилото обезбедуваат 
удобност што е неизоставен дел од задоволството. 
Благодарение на големиот панорамски, подвижен, кровен 
прозорец *осветлувањето на Renault MEGANE е уште 
поизразено. Јасниот и прецизен ритам на озвучувањето 
преку звучниот систем Bose®* дополнително го подобрува 
задоволството при возењето.

*Дополнителна опрема

Нова димензија





Renault MEGANE Grandtour има голем багажник во кој можете да складирате 580 литри. Овој волумен е дополнително зголемен кога се користи 
системот Easy Break: cо помош на рачките во багажникот можете автоматски да ја преклопите задната клупа 1 / 3-2 / 3, исто така можете да го 
преклопите и потпирачот на совозачкото седиште, би добиле простор за товар дури до рекордна должина на предмети до 2. 7 m (не е достапно 
за GT Line ниво на опрема). Флексибилноста и прилагодливоста на внатрешниот простор не завршува тука, багажниот простор може да се подели 
на два дела, овозможувајќи Ви да го чувате багажот на удобен и организиран начин. Кога задните седишта се преклопени во висина на дното 
на самото возило имате максимален волумен на багажникот од 1.695 l.

Прилагодлива внатрешност







Превземете контрола над вашето 
возило и доживувајте го возењето 
како никогаш досега! Преку 
мултимедијалниот систем, екран на 
допир со 8,7 инчи, R-LINK 2®, можете 
лесно да ги пребарувате функциите 
кои Ви ги овозможува Renault MEGANE. 
Управувањето е исто како користењето 
на било каков таблет или паметен 
телефон, почетниот екран  R - LINK 2 

може да го подесите со апликациите 
кои ги сакате. Можете да управувате со 
системот MULTI-SENSE® и преку него 
да креирате до 6 кориснички профили 
за да ги сочувате сите поставки на 
возилото според желбите на различните 
корисници (на пример: мултимедијална 
содржина, навигација, климатизација, 
позиција на седиштето).

Renault R-LINK 2
Мултимедијално доживување



Вие имате избор, МЕGANE само се прилагодува на истиот. Системот MULTI-SENSE® преку режимите: “Comfort”, “Neutral”, “Sport”, “Perso” и “Eco”  
ги прилагодува поставките на автомобилот според вашите моментални потреби и желби. Тоа влијае на техничките поставки (реакција на 
звукот, звукот на моторот, преносот на брзините, управувачките механизми, систем 4CONTROL®) и доживувањето на целиот амбиент (боја 
на ентриерското осветлување, седишта кои имаат функција за масирање, cтил на прикажување на информациите...) Дали сте во спортско 
расположение? Релаксирани? Опуштени? Доживејте го возењето на различни начини. Системот MULTI-SENSE®  нуди чувство како да имате 
повеќе автомобили во еден!

Широка палета на чувства



Потполно препуштени на музиката. Прилагодениот звук, специјално дизајниран за Renault MEGANE е резултат на блиската соработка помеѓу 
инженерите на BOSE® и Renault. Главен звучник на предниот дел, осум звучници со високи перформанси распоредени низ патничкиот простор и 
субвуферот (нискотонец) сместен во багажникот Ви овозможуваат прецизно репродуцирање на секоја нота и доживување на сетилата за слух.
Подгответе се за несекојдневно чувство и посебно доживување за сетилото за слух.

BOSE - врвен звук



Моќност по мерка
Преку дополнителното надградување на  моторот на MEGANE, Renault се потпира на своето искуство преку светот на тркачките автомобили. 
Перформансите, потрошувачката на гориво како и емисијата на овие мотори се меѓу најдобрите на пазарот и обезбедуваат уникатно 
задоволство при возењето.

Дизел Мотори  Blue dCi 

За да се намалат штетните емисии, новите дизел 
мотори Blue dCi се опремени со селективен систем 
за намалување на катализацијата (SCR *) систем 
кој работи со растворот AdBlue® кој е нетоксичен 
и е достапен на повеќето бензински пумпи. Оваа 
технологија ги претвора азотните оксиди од дизел 
моторите во безопасни гасови. Возилото ќе ве 
предупреди кога е потребно да пополните AdBlue®.

TCe 140 FAP BVM или EDC

Совршени перформанси и удобност.
Нова генерација на бензински мотори со зголемен 
капацитет за подобрени перформанси. Ова е мотор 
кој обезбедува голема моќност и максимален вртежен 
момент од помал број на вртежи. Овие мотори 
воведуваат нов систем со двојни брегасти осовини 
со варијабилна фаза на отворот на вентилот и 
„Bore Spray Coating“ технологија на обложување 
на отворите на цилиндрите . Полу-интегрираниот 
колектор на издувни гасови и електричниот вентил 
на турбините постигнуваат подобра размена помеѓу 
перформансите и потрошувачката на гориво. Моторот 
е достапен во 86 kW (115 КS) со рачен менувач или 
во варијанта од 104 kW (140 КS) и 119 kW (160 КS) 
со рачен или автоматски EDC менувач **.

EDC автоматски менувач

Автоматскиот менувач со двојна спојка ЕDC комбинира 
бројни технологии истовремено обезбедувајќи Ви 
автоматска удобност во преносот и одговорност 
во економичност на потрошувачката на горивото, 
карактеристични за рачниот менувач. Во зависност 
од избраната брзина 6 или 7 брзини Ви овозможуваат 
еластичност и динамичност како и мала потрошувачка 
на гориво. Што повеќе би посакале?

Бензиски мотори со филтер за тврди честички (FAP)

За да се намалат емисиите на тврдите честички, 
новите бензински мотори со директно вбризгување 
сега се опремени со филтер за тврди честички, 
бензиски мотори (FAP) во системот за издувни гасови. 
Филтерот ги задржува тврдите честички содржани 
во издувниот гас и потоа ги согорува со автоматска и 
редовна регенерација. Филтерот за тврди честички 
не бара одржување.

* Селективната каталитичка редукција делува по принципот на инјектирање на амонијак (NH3) од AdBlue®растворот, во катализаторот на издувните гасови. Ова предизвикува хемиска 
реакција која ги претвора азотните оксиди (NOx) во незагадувачки гасови кои не се штетни за околината (водена пареа и безопасен азот).
** Во зависност од актуелната понуда во ценовникот.



Избор на боја

MB: металик боја.
JB: еднослојна боја.
MB-P: Металик боја - специјална.
Фотографиите се симболични.
* Достапно само за Mégane GT Line.
** Не е достапен за Mégane GT Line. 

Перла бела (MB-P)Ледено бела (JB)

Сива Титанум (MB)

Renault MEGANE

Платинасто сива (MB)

Сина Iron (MB-P)*Црна Etoile (MB)

Црвена Flamme (MB-P) Сина Cosmos (MB)**



Безбедност
 • Контрола на стабилност ESP + анти-
лизгачки систем ASR

 • Систем против пролизгување на 
возилото, ABS со дистрибуција на 
силата на сопирачката (EBD) + Систем за 
помош при непредвидливо сопирање

 • Имобилизатор на моторот
 • Систем за помош при тргнување по 
нагорнина HSA

 •  Воздушни перничиња за возачот и 
совозачот

 • Странични воздушни перничиња 
напред+ воздушни завеси

 • Можност за исклучување на 
воздушното перниче на совозачот

 • Потпирачи за глава на сите седишта
 • Прилагодувања на потпирачот за глава 
според сакана висина

 • Предупредување за безбедносен ремен 
(за сите седишта)

 • Систем за контрола на притисокот во 
пневматиците

 • Систем за приклучување ISOFIX на 
страничните седишта позади

 • Средно седиште со сигурносен ремен 
со 3 точки

 • Предни ремени за безбедност со 
можност за прилагодување на 
височината

Возење
 • Индикатор за менување на брзините 
(само за рачен менувач)

 • Халогени предни светла
 • Темпомат и ограничувач на брзината
 • Електрично прилагодливи и загреани 
странични ретровизори

 • Информативен екpан  помеѓу мерачите 
во аналогната технологија

Удобност
 • Рачен уред за климатизација
 • Централна конзола со држач за пијалок, 
12V и USB приклучок

 • Далечински централно заклучување
 • LED светло за дневно возење
 • Трето LED светло на сопирачката
 • Комплет за поправање на пневматиците
 • Загреано стакло над багажникот
 • Електрично движење на прозорецот 
напред - импулс од страната на возачот

 • Штитиници за возачот и совозачотсо 
огледало,неосветлени

 • 1 / 3-2 / 3 преклопен потпирач за грб на 
задната клупа (без централен потпирач 
за рака)

 • Предни седишта, прилагодливи по 
должина и навалување

 • Рачка за пена
 • Клуч на преклопување

Дизајн
 • Надворешни ретровизори со LED 
светло

 • Тапацир од темна ткаенина (неутрални 
шевови)

 • Ентериер во темна боја
 • Челични тркала 16 ‘Florida
 • Тонирано стакло
 • Мултимедија
 • Радио Bluetooth, USB, AUX, DAB

LIFE

Ниво на oпремa

Темна ткаенина (неутрални шевови)

Челични тркала 16”со
декоративен капак Florida



Ниво на oпремa
LIMITED (LIFE +)

Темна ткаенина (контрасни 
шевови)

Темна ткаенина (контрасни 
шевови)

Челични тркала 16”Flexwheel  со 
декоративни капаци Complea

BUSINESS (LIFE +) 

Возење
 • Сензор за дожд и автоматско 
осветлување

 • Автоматски климатизација со 2 зони со 
сензор за откривање на штетни гасови

Удобност
 • Преден и заден систем за помош при 
паркирање

 • Електрични ретровизори со можност 
за преклоп, со функција за греење

 • Светла за магла напред
 • Централна конзола со потпирачи за 
рака

 • Електрично отвoрање на прозорци на 
задниот дел со заштита од лизгање - 
Импулсно

 • Предни седишта прилагодливи по 
должина со заден џеб

 • Седиштето на возачот е дополнително 
прилагодливо во однос на  висината и 
на задниот дел

 • 12V приклучок на втор ред седишта 
(задниот дел од предната централна 
конзола) и опционалното USB 
приклучување на централната конзола

 • Црн кожен управувач

Дизајн
 • 16” челични тркала Flexwheel со 
декоративни капаци Complea

 • Темнa ткаенина (контрасни шевови)
 • Надолжни кровни носачи (само за 
Grandtour)

Удобност
 • Светла за магла напред
 • Централна конзола со потпирачи за 
рака

 • Електричнo отвoрање на прозорци на 
задниот дел со заштита од лизгање - 
Импулсно
 • Предните седишта се прилагодливи 
во должина и наклон, со џеб во 
задниот дел

 • Седиштето на возачот е дополнително 
прилагодливо во однос на висина и на 
задниот дел

 • 12V приклучок за вториот ред седишта 
(задниот дел од предната централна 
конзола) и опционален USB приклучок 
на централната конзола

 • Црн кожен управувач

Дизајн
 • Алуминиумски фелни 16 ‘’Celsium
 • Надворешни странични ретровизори 
во црна боја

 • LED светла за дневно возење во облик 
на буквата C

 • Дополнително затемнето стакло во 
задниот дел

 • Седиштата тапацирани во темна боја 
на материјал Limited

 • Надолжни кровни носачи
(Само Grandtour)

 • Ознаки LIMITED

Алуминиумски фелни 16” 
Celsium



BOSE (INTENS +)

Ниво на опрема

Возење / Безбедност
 • Систем за препознавање на 
предупредувањата за ограничена брзина 
и сообраќајни знаци

 • LDW систем - предупредување за 
промена на сообраќајната лента

 • Самозатемнувачки внатрешен 
ретровизор 

 • Автоматско вклучување/исклучување на 
долгите светла

Удобност
 • Прилагодливи подесувања на 
потпирачите за глава за возачот и  
совозачот

 • Автоматска  сопирачка за паркирање + 
амбиентално осветлување на вратите и 
централната конзола

 • Систем за помош при паркирање - напред 
и позади + камера за возење назад 

 • Предните седишта се рачно 
прилагодливи во саканата висина; 
возачкото седиште преку електрично 
подесување нуди прилагодлива 
поддршка на ‘рбетот и има функција за 
масирање

 • Кожен управувач од црна Nappa кожа
 • Можност за преклопување на 
задните седишта во размер 1 / 3-2 / 
3 со  потпирач за рака (+2 држачи за 
пијалоци)

Дизајн
 • Тапацир од темна ткаенина BOSE® во 
комбинација со имитација на кожа

 • Full LED Pure Vision предни светла
 • Алуминиумски фелни 17” Celsium
 • Затемнети странични прозорци,заден 
дел

 • Имитација на брусен алуминиум на 
арматура и врата

Мултимедија
 • Мултимедијален систем R-LINK 2® со 7 
”екран на допир + BOSE®  

 • Surround Sound System со 10 звучници 
+ R-sound efekt + BOSE® ознаки на 
звучниците + DAB

 • Навигација со мапа на Европа
 • Приклучок за SD картичка на 
централната конзола

Темна ткаенина BOSE во комбинација 
со имитација на кожа

Алуминиумски фелни
17” Celsium

Фотографијата ја прикажува опционалната опрема

INTENS (BUSINESS +)

Темна ткаенина во комбинација 
со имитација на кожа

Алуминиумски фелни
16” Silverline

Возење
 • Cистем Multi-Sense®
 • Сценарио кое Ви посакува добредојде
 • Информативен екран помеѓу мерачите 
TFT / аналогна и дигитална технологија 
со 3D ефект и матрица во боја.

Удобност
 • Систем за помош при задно паркирање
 • Картичка за управување со Renault “Free 
hands”

 • Заштита за возачот и совозачот од 
светлина

 • Багажник со двојно дно и преградна 
полица за поделба (Grandtour)

 • “Easy-break” систем за склопување на 
задните седишта (Grandtour)

 • Совозачкото седиште може да биде 
прилагодено според висината или 
истото да биде преклопено (Grandtour)

Дизајн
 • Тапацир од темна ткаенина комбиниран 
со имитација на кожа

 • LED светла за дневно возење во облик 
на буквата C

 • 16 ”алуминиумски тркала од Silverline
 • Хромирана издувна цевка

Мултимедија
 • Мултимедијален систем R-LINK 2® со

вграден 7 “екран на допир + DAB (без 
систем за навигација)





Стил и слободно време

1.

1. Кровен куфер и кровни носачи Quickfix кои брзо 
и едноставно се монтираат (прикажаниот модел не е 
задолжителен).
2. Заштита на багажниот простор EasyFlex, 
задолжителен додаток за заштита на багажникот во 
сите конфигурации на седиштата.
3. Носач на велосипед и кука која може да се 
прилагодува со само едно движење без алати и истата 
не е видлива во преклопената позиција или кога е 
поставен носачот на велосипед.
4. Поставата на багажниот простор која го штити 
багажниот простор на вашето возило.
5. Shark Антена кoja го потенцира динамичниот дизајн 
на Mégane.

Дополнителна опрема

5.4.3.2.



Димензии

Димензија (mm) Mégane Mégane Grandtour
A Целосна должина на возилото 4 359 4 626
B Меѓуосовинско растојание 2 669 2 712

C Растојанието помеѓу предната осoвина и  
предниот дел на возилото 919 919

D Растојание помеѓу задната осовина  и задниот 
дел на возилото 771 995

E Предни тркала 17 “ 1 591 1 591
F Задните тркала 17 “ 1 586 1 586
G Целосна ширина на возилото без  ретровизори 1 814 1 814
G1 Целокупна ширина на возилото со  ретровизори 2 058 2 058
H Висина на празно возило 1 447 1 449

H Висина на празно возило со надолжни кровни 
држачи на кров - 1 457

H1 Висина на празно возило со отворена задна 
врата 2 044 2 038

Димензии (mm) Mégane Mégane Grandtour
J Висина на прагот на багажниот простор 750 601
K Висина на подвозјето 145 -

L Простор во пределот за коленото во 2-риот 
ред на седишта 179 216

M Ширина на висината на лактот напред 1 418 1 492
M1 Ширина на висината на лактот на задниот дел 1 420 1 412
N Ширина за висина на рамената напред 1 441 1 441
N1 Ширина за висината на рамената на назад 1 390 1 377

P Висина до кров под агол од 14 ° во 1 ред 
(предни седишта) 886 886

Q Висина до кров под агол од 14 ° во 2-ри ред 
(задни седишта) 866 871

Димензии (mm) Mégane Mégane Grandtour

Y
Ширината на отворот на багажникот на 
горниот дел на вратата 
Максимална ширина на багажникот

904 854

Y1 Ширината на отворот на багажникот на 
долниот дел 1 081 1 036

Y2 Ширина помеѓу предниот дел на калници 1 111 1 109

Z1 Максимална должина на просторoт за 
товарење (задни седишта склопени) 1 582 1 754

Z2 Должина за товарење на задните седишта 469 950

Волумен на багажникот (dm3)
Волумен на VDA (според ISO стандардот 3832) 
под полицата 384 521

Волумен (l) 434 580
Обемот на просторот за складирање VDA под 
подната облога на багажникот 44 50

Вкупен волумен на багажниот простор до кровот 
при склопени задни седишта во литри 1 247 1 695

Y
Y1
Y2
Z1
Z2

 (dm3)







Дознајте повеќе за моделите Renault MEGANE и MEGANE Grandtour на: www.renault.mk 
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