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DESIGN

AVANGARDIST

LOGO ÎNDRĂZNEȚ, FORME IMPUNĂTOARE, FARURI LED ȘI DETALII CROMATE PENTRU A EVIDENȚIA TOATE 
ACESTEA. CU ELEGANȚĂ ȘI MATURITATE, NOUL MEGANE EVOLUEAZĂ, INOVEAZĂ, OFERĂ, TRĂIEȘTE: 
PENTRU PLĂCEREA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A PASAGERILOR DUMNEAVOASTRĂ.
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1.

2. 3.

4.

1. Versiunea Coupe. Eleganța câștigă teren. Cu noul design, farurile LED și liniile expresive, Noul Megane Coupe reinventează conceptul coupe-urilor „chic”. 2. Versiunea 
Renault Sport. Inspirat direct din competiții, emanând eficacitate, însetat după performanță, Noul Megane R.S. rămâne în pole position. 3. Versiunea GT Line. Parte 
frontală cu linii ferme, personalitate sportivă, Noul Megane îți trezește entuziasmul chiar înainte de a urca la volan. Această versiune este disponibilă în cazul noilor Megane, 
Sport Tourer și Coupe. 4. Versiunea Sport Tourer. Mult mai mult decât un break! Noul Megane Sport Tourer își reîmprospătează cu efect silueta. Echilibrul este perfect.

PERSONALITĂȚI 
PUTERNICE
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DRIVE
IN CONTROL

ÎNCEPÂND CU SISTEMUL MULTIMEDIA RENAULT R-LINK ȘI MERGÂND PÂNĂ LA CARDUL MÂINI LIBERE, 
CONTROLUL VĂ APARȚINE: DRUMUL DEVINE ȘI MAI SIGUR DATORITĂ VISIO SYSTEM®, UN ADEVĂRAT 
„ÎNGER PĂZITOR”, IAR DUMNEAVOASTRĂ PROFITAȚI DIN PLIN DE CĂLĂTORIA LA BORDUL NOULUI MEGANE.
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1.

2.

3.

4.

PROFESIONALISM 
ȘI SIGURANȚĂ

1. Renault R-Link. Sistemul de navigație TomTom®, multimedia, telefonie fără mâini, aplicații conectate… Personalizabil, Renault R-Link este gândit pentru gestionarea 
tuturor funcțiilor sale în mod intuitiv și în deplină siguranță, fără ca dumneavoastră să fiți nevoit(ă) să vă abateți privirea de la drum. Cu Renault R-Link, beneficiați de 
funcția Driving Eco2 și vă mișcați inteligent bazându-vă pe sfaturile personalizate pentru optimizarea consumului (în funcție de motorizări). 2. Cardul mâini libere 
Renault. Acces și pornire fără introducerea cardului în cititor, închiderea ușilor la îndepărtarea de mașină. Fără cheie. Doar având cardul asupra dumneavoastră. 3. 
Visio System®. Datorită camerei de rezoluție înaltă, acest sistem detectează marcajele de la sol și vă avertizează sonor și vizual în cazul depășirii liniei continue sau 
întrerupte fără semnalizare. Funcția automată pentru farurile de drum adaptează luminozitatea farurilor la condițiile exterioare. 4. Tehnologii specifice Noului Megane 
R.S.: R.S. Monitor 2.0. Telemetrie încorporată: permite afișarea unor parametri referitori la ţinuta de drum a mașinii: motor, cutie de viteze, aderență. R.S. Drive - O 
apăsare pe acest buton modifică comportamentul ESC, al direcției și sensibilitatea pedalei de accelerație în funcție de trei moduri: „Normal”, „Sport” sau „Race”.
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Privire pătrunzătoare, parte frontală nouă extrem de atrăgătoare, linii 
armonioase, motoare Energy economice și dinamice… Cu Noul Megane 
și Noul Megane Sport Tourer, sunteţi din start în avans!
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Motoare performante,
design sportiv și rafinat, Noul Megane Coupe și

Noul Megane R.S. redefinesc plăcerea de a conduce.
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La Renault, competiția constructivă este alimentată 
de pasiunea oamenilor. Rob White, Director tehnic 
al Renault Sport F1®, a creat împreună cu echipa 
sa motoarele Renault care propulsează un sfert din 
echipele de Formula 1®. Motoare câștigătoare de 
mai bine de 35 de ani! Campioane mondiale de 
11 ori. În cazul mașinilor de serie, Gaspar Gascon, 
Director Inginerie Motoare Renault, concepe împreună 
cu echipa sa noile game de motoare Energy. Care 
este legătura între cei doi? Rob și Gaspar comunică 
periodic, discută, analizează împreună idei noi, profită 
reciproc de cunoștințele celuilalt, cu entuziasmul 
eternilor pionieri. Scopul: reducerea cu 35 % a 
consumului de carburant și a emisiilor de CO2, 
testarea robusteții în condiții extreme și asigurarea 
zi de zi a celui mai înalt nivel de plăcere la volanul 
unui Renault. Când două echipe de ingineri pasionați 
de inovație își unesc eforturile și își împărtășesc 
cunoștințele rezultă o dinamică dublă creatoare a 
unora dintre cele mai bune motoare din lume.

ECONOMIE ȘI PUTERE, 
O SINERGIE REUȘITĂ

UN DUET CÂȘTIGĂTOR

ROB WHITE
Director tehnic
Renault Sport F1®

GASPAR GASCON
Director

Inginerie Motoare Renault
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AGIL, EFICACE, ECONOMIC, NOUL MEGANE BENEFICIAZĂ DE GAMA DE MOTOARE ENERGY. CU 4 MOTOARE 
ALIMENTATE DE TEHNOLOGIA SPECIFICĂ F1®, NOUL MEGANE REUNEȘTE SENZAȚII, CONSUM ȘI EMISII 
REDUSE. EVOLUÂND ÎN COMBINAREA PERFORMANȚEI, CONFORTULUI ȘI ECONOMIEI, NOUL MEGANE 
DISPUNE DE ACUM DE UN NOU MOTOR: TCe 130 EDC.

MOTOARELE ENERGY: MAI MULTĂ TEHNOLOGIE, MAI MULTĂ PLĂCERE, MAI 
MULTE ECONOMII
Motoarele Energy sunt dinamice, puternice, cu un consum redus de carburant și 
emisii reduse de CO2.Când vine vorba despre plăcerea de a conduce, nimic nu este 
lăsat la întâmplare. Rezultatele în ceea ce privește consumul și emisiile sunt la cel 
mai bun nivel. Downsizing (reducerea cilindreei), Stop & Start și un nou sistem de 
recuperare a energiei la frânare și decelerare (Energy Smart Management): o serie 
de inovații care permit motoarelor Energy să satisfacă atât preocupările legate de 
impactul asupra mediului cât și plăcerea de a conduce! În 2014, Noul Energy TCe 
130 asigură un plus de cuplu: + 20 Nm în fazele de relansare pentru accelerări și 
reprize și mai rapide.

O GAMĂ CE CUPRINDE MOTOARE APRECIATE DEJA:
•	ENERGY TCe 130: 5,4 l / 100 km* și 124 g / km de CO2*
•	ENERGY dCi 130: 4 l / 100 km* și 104 g / km de CO2*

+ NOUL TCe 130 EDC: DINAMISM, REACTVITATE, CONFORT, CONSUM REDUS 
CU CUTIA AUTOMATĂ EDC.
A opta pentru cutia automată EDC (Efficient Dual Clutch) cu dublu ambreiaj și 
6 trepte înseamnă să optezi pentru confort și reactivitate, ținând totodată sub 
control consumul și emisiile de CO2. Dinamică și reactivă, răspunde într-o clipă 
la toate comenzile. Cele 6 trepte, acționate automat sau la comanda șoferului, 
asigură accelerări puternice și fluide: tehnologia cu dublu ambreiaj și dublu volant 
amortizor fac ca schimbarea vitezelor să se producă lin, fără sincope. Disponibilă 
cu Noul TCe 130, este perfectă pentru cei care caută un condus plăcut și practic în 
toate împrejurările, dar sunt interesați și de reducerea impactului asupra mediului. 

* Consum și emisii omologate potrivit reglementărilor în vigoare pentru Noul Megane.
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ECHIPAMENTE STANDARD ȘI 
OPȚIONALE

PRO
A.B.S. cu repartitor electronic de frânare E.B.V.+ A.F.U. (Asistență la 
Frânarea de Urgență)
Airbag-uri frontale adaptabile pentru șofer și pasager
Airbag-uri laterale cap pentru locurile din față și din spate
Airbag-uri laterale torace pentru locurile din față
ESC, controlul dinamic al traiectoriei
Aer condiționat manual
Aprinderea automată a luminilor de avarie în cazul unei frânări 
de urgență
Bancheta spate rabatabilă 1/1
Bare de protecție de culoare neagră
C.A.R. (închiderea automată a ușilor, portbagajului și a trapei 
pentru carburant la demaraj)
Centuri față în 3 puncte, cu pretensionare și limitator de efort 
Centuri laterale spate în 3 puncte și limitator de efort
Computer de bord 

Direcție asistată electric variabilă
Faruri de zi (bec normal)
Geamuri electrice față
GSI (Gear Shift Indicator) – indicator pentru schimbarea optimă a 
treptelor de viteză
Imobilizator electronic codat
Instrumente de bord cu afișaj mixt numeric și analogic
Închidere centralizată a ușilor cu telecomandă (cheie pliabilă)
Jante oțel 15’’
Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante, asferică pe partea 
șoferului
Oglinzi retrovizoare vopsite în culoarea caroseriei
Pachet ‘‘Drumuri dificile’’
Radio CD 4X20W MP3, Bluetooth®, USB, satelit de comandă volan 
Roată rezervă dimensiuni normale
Scaune față cu reglare longitudinală/înclinare
Scaun șofer cu reglare pe înălțime

Semnalizare inteligentă “One Touch” (3 semnale direcționale 
luminoase pentru 1 impuls)
Sistem Isofix de prindere a scaunului copilului pentru locurile 
laterale spate
Spațiu de depozitare deschis în consola centrală din față
Ștergătoare parbriz cu 2 viteze și cadență variabilă
Tetiere față reglabile pe înălțime și 3 tetiere spate
Tapițerie material textil de culoare închisă - negru

Dotări opționale:
Proiectoare ceață
Cotieră față
Pack Confort Plus: Aer condiționat automat bi-zonă + Aeratoare 
spate în consola centrală + Senzor de ploaie și lumină + 
Tempomat și limitator de viteză

EXPRESSION 
Echipamente standard în plus față de versiunea PRO
Banchetă spate rabatabilă și fracționabilă 1/3 2/3, cotieră inclusă
Geamuri electrice față și spate, cu impuls și sistem antiprindere
Faruri de zi cu tehnologie LED (doar pentru Sport Tourer)
Proiectoare de ceață (echipament indisponibil în Pack GT Style)
SBR pasager față și spate (atenționare necuplare centură 
siguranță – doar pentru Sport Tourer)

Spațiu de depozitare închis în cotiera din față
Volan îmbrăcat în piele
Tempomat și limitator de viteză

Dotări opționale:
Aer condiționat automat bi-zonă + Aeratoare spate în consola 
centrală+ Senzor de ploaie și lumină Faruri de zi cu tehnologie 
LED

Retrovizoare rabatabile electric + card acces demaraj ’’mâini 
libere’’
Sistem de asistență la parcare spate
Pack GT Style, Expression: spoiler față, oglinzi retrovizoare 
exterioare ‘‘dark metal’’, jante aluminiu 16’’ Eptius ‘‘dark metal’’
Tabletă multimedia R-Link: ecran tactil 7’’+ Driving ECO² + 
Navigație Tom Tom+Cartografia ‘‘Full Europe’’ Radio Arkamys ‘‘3D 
sound’’ CD MP3 Bluetooth® USB

DYNAMIQUE  
Echipamente standard în plus față de versiunea EXPRESSION
Aer condiționat cu reglare automată bi-zonă
Aeratoare în consola centrală pentru pasageri spate
Card acces/demaraj cu funcția ‘‘mâini libere’’
Faruri de zi cu tehnologie LED
Funcția ‘‘Follow me home’’
Oglinzi rabatabile electric
Oglindă retrovizoare electrocrom (disponibilă numai pe versiunile 

Dynamique)
Radio CD MP3 Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth®, 
USB, satelit de comandă volan, 4X35W
Senzor de lumină și ploaie
Tapițerie material textil/ piele ecologică de culoare gri carbon
4 Jante din aluminiu 16’’ tip Kaleido

Dotări opționale:
Frână de parcare asistată + Sistem de asistență la parcare spate

Pack GT Style, Dynamique: spoiler față, oglinzi retrovizoare 
exterioare ‘‘dark metal’’, jante aluminiu 17’’ Celsium ‘‘dark metal’’
Tabletă multimedia R-Link: ecran tactil 7’’+ Driving ECO² + 
Navigație Tom Tom+Cartografia ‘‘Full Europe’’ Radio Arkamys ‘‘3D 
sound’’ CD MP3 Bluetooth® USB
Scaune față cu încălzire
Trapă pavilion electrică

GT LINE  
Echipamente standard în plus / diferite față de DYNAMIQUE
4 Jante de aluminiu 17’’ design Celsium
Pack exterior GT Line : spoiler față/spate, mască blocuri optice 
de culoare neagră, oglinzi retrovizoare exterioare ‘‘dark metal’’, 
badge GT Line
Pack interior GT Line : afișaj analogic, pedalier aluminiu, scaune 
tip Sport
Șasiu tip Sport
Stop&Start și Energy Smart Management (fără versiunile EDC)
Tapițerie specifică mixtă material textil/înlocuitor piele de culoare 

gri carbon, broderie tetiere față ‘‘GT Line’’

Dotări opționale:
Pachet Securitate 1: VISIO SYSTEM (sistem avertizare depășire 
linie continuă, schimbare automată a luminii blocurilor optice fază 
scurtă/lungă) + HSA (Hill Start Assist) + Frână de parcare asistată 
+ Sistem de spălare faruri
Pachet Securitate 2: (numai versiunea EDC): VISIO SYSTEM 
(sistem avertizare depășire linie continuă, schimbare automată 
a luminii blocurilor optice fază scurtă/lungă) + Frână de parcare 
asistată + Sistem de spălare faruri

Tabletă multimedia R-Link: ecran tactil 7’’+Navigație Tom 
Tom+Cartografie Standard (România); Radio CD MP3 Bluetooth® 
USB, putere 4X20W
Sistem de asistență la parcarea față și spate și cameră video 
pentru parcarea spate (implică R-Link)
Pack Confort: Tapițerie din piele bi-ton (gri deschis/gri închis), 
ambianță închisă, scaune față cu încălzire, reglaj înălțime scaun 
pasager
Trapă pavilion electrică vitrată panoramică
Roată de rezervă dimensiuni normale

Renault Sport(R.S.)  
Echipamente standard în plus / diferite față de  DYNAMIQUE
4 jante din aluminiu 18’’ R.S.
Difuzor spate tip Formula 1
Faruri de zi cu tehnologie LED, formă lamelară F1
Instrumente bord specifice Renault Sport cu afișaj analogic
Ornament eșapament amplasat central
Pedalier aluminiu Renault Sport
Renault Sport Dynamic Management (ESC tri-mod: normal/sport/off)

Șasiu Renault Sport
Stop&Start și Energy Smart Management
Tapițerie și ambianță închisă de culoare gri carbon

Dotări opționale:
Șasiu CUP (implică Diferențial de alunecare limitată și Etriere de 
frână roșii)+ Jante aliaj 19’’ R.S.
Tabletă multimedia R-Link: ecran tactil 7’’ + Navigație Tom Tom + 
Cartografie Standard (România); Radio CD MP3 Bluetooth® USB, 

putere 4X20W + R.S. Monitor 2.0
Pachet RECARO: Scaune față sport RECARO cu reglare pe înălțime 
+ Tapițerie piele gri carbon, centuri siguranță de culoare galbenă
Trapă pavilion fixă
Roată de rezervă dimensiuni reduse
Senzor de monitorizare presiune pneuri
Geamuri laterale spate și lunetă cu tentă închisă
Vopsea metalizată specială

PRO

EXPRESSION

DYNAMIQUE

GT LINE

Renault Sport(R.S.) 
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BEIGE CENDREBLEU MARINE FUMEMARRON CAFE

OPACE SAU METALIZATE, GAMA COMPLETĂ DE CULORI.
GAMA DE CULORI DISPONIBILĂ

BLANC GLACIER BLANC NACRE  MARRON GLACEGRIS PLATINE GRIS CASSIOPEE GRIS ECLIPSE 

BLEU MALTE JAUNE SIRIUS 

NOIR ETOILE

BLEU CREPUSCULE

ROUGE DYNA

DRUM BUN
CARACTERISTICI TEHNICE

Motorizare 1,6 16V 110 CP 1,6 16V 115 CP 
CVT

1,2 Energy TCe 
130 CP

1,2 TCe 130 CP 
EDC 2,0 TURBO 16V 1,5 dCi 95 CP 1,5 dCi 110 CP 1,5 dCi 110 CP EDC 1,6 Energy dCi 

130 CP
Cilindree (cc) 1 598 1 598 1 198 1 198 1 998 1 461 1 461 1 461 1 598
Număr cilindri 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Număr supape 16 16 16 16 16 8 8 8 16
Raport compresie 9,7:1  9,7:1   -  - 8,6:1 17,6:1 15,3:1 15,3:1 15,4:1
Putere maximă (CP DIN) tr/min 110/6000   115/6000 130/5500 130/5500 265/5500  95/4000  110/4000  110/4000 130/4000
Cuplu maxim (Nm) tr/min 151/4250  156/4000 205 / 2000 205 / 2000 360/3000  240/1750  240/1750  240/1750 320/1750

Tip injecție multipunct multipunct 
secvențială

directă+
turbocompresor

directă+
turbocompresor

multipunct 
secvențială

directă common 
rail+turbo

directă common 
rail+turbo

directă common 
rail+turbo

directă common 
rail+turbo

Carburant benzină fără plumb benzină fără plumb benzină fără plumb benzină fără plumb benzină fără plumb motorină motorină motorină motorină 

Energy Smart Management  -  - standard  - standard standard
STOP & START  -  - standard  - standard standard
Normă depoluare euro5
PUNȚI
Față tip Pseudo Mac-Pherson cu braț inferior rectangular și bară antiruliu
Spate ax semi-rigid

CUTIE DE VITEZE manuală, 5+1 
trepte

secvențială, variație 
continuă

manuală, 6+1 
trepte

 Automată EDC 
dublu ambreiaj, 6+1 

trepte

manuală, 6+1 
trepte manuală, 6+1 trepte manuală, 6+1 

trepte

Automată EDC 
dublu ambreiaj, 6+1 

trepte

manuală, 6+1 
trepte

TRANSMISIE 4X2
PNEURI (jante oțel / jante aluminiu) 195/65 R15  205/65 R15  205/60/55 R16  205/55/50 R17  225/40 R18  235/35 R19
CAPACITATE
Rezervor (l) 60
Portbagaj min/max (l) 368 / 1129   524 / 1600 (Sport Tourer)  377 / - (Coupe)
PERFORMANȚE
Viteză maximă (km/h) 185 190 190 190 254 185 185 190 200
0 - 100 km/h (sec) 10.5 11.9 9.7 9.7 6 12.3 10.8 11.7 9.8
DIRECȚIE
Asistată electric variabilă standard
CONSUM (l/100 km)*
Urban 8.9 8.6 6.7 7.4 9.8 5.6 5.6 5.2 4.8
Extraurban 5.5 5.1 4.6 4.5 6.2 4 4 4.0 3.6
Mixt 6.8 6.4 5.4 5.6 7.5 4.6 4.6 4.4 4
Emisii CO2 (g/km)* 155 149 124 129 174 120 120 114 104
Motor Renault eco²  - eco²
FRÂNE
Față discuri ventilate
Spate discuri pline / discuri ventilate (R.S.)
A.B.S. + A.F.U. (Asistență la 
Frânarea de Urgență) standard

* Un ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care 
nu ţin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

                         Noul Renault Megane          se conformează următoarelor 3 criterii: emisii de CO2 sub 120 g/km; vehicul fabricat în uzină certificată ISO 14001 cu minimizarea impactului asupra mediului; conține   
                           peste 7% plastic reciclat din masa plastică a vehiculului.
                           
                           Cu         , marca își asumă un angajament pe întreaga durată de viață a vehiculului. Vehiculul a fost conceput astfel încât 85% din masa de materiale constituante să beneficieze de un al doilea ciclu  
     de viață (reciclare și valorificare energetică) și să se faciliteze depoluarea prealabilă a vehiculului la sfârșitul vieții (în special extragerea fluidelor).
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URMĂREȘTE UNIVERSUL RENAULT PE  
WWW.RENAULT.TV

PRELUNGEȘTE
EXPERIENȚA NOULUI MEGANE

PE WWW.RENAULT.RO

NOUL
RENAULT
MEGANE
PLĂCEREA
DE A CONDUCE
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www.facebook.com/RenaultRomania

recomandã  
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SAU 120.000 KM

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii 
sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă 
dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. 
Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, 
anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a primi cele 
mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot 
fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială 
sau integrală, sub orice formă sau pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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