
Renault MEGANE

Νιώστε την εμπειρία Renault MEGANE 
στην ιστοσελίδα www.renault.com.gr

Νέο

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με 
βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα 
και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά 
στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή 
αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο 
παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000km (όποιο συμβεί πρώτο).
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Μοντέρνες γραμμές, επιλογές χωρίς κανένα 
συμβιβασμό, το Νέο Renault Megane αντανακλά  
την τολμηρή σχεδίαση και την εκφραστικότητα στο 
στυλ. Πρωτοποριακό με έντονη προσωπικότητα 
το Νέο Renault Megane σας προσκαλεί να το 
οδηγήσετε και να νιώσετε μαζί του αληθινές 
συγκινήσεις. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο.  
Το πάθος δεν κρύβεται. Ζήστε την εμπειρία. 

Έκρηξη  
αδρεναλίνης



Το Νέο Renault Megane ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά.  
Τα φώτα ημέρας με τεχνολογία LED χαρίζουν στο αυτοκίνητο 
ένα ιδιαίτερα «διαπεραστικό» βλέμμα. Και στο πίσω μέρος  
η παρουσία των LED είναι αισθητή, ενώ η τρισδιάστατη 
οπτική των πίσω φώτων του χαρίζει μία μοναδική 
προσωπικότητα, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Οι 
ακτινωτές ζάντες των 18" έχουν και αυτές το δικό τους στυλ. 
Σπορτίβ, μοντέρνες και επιθετικές. Το δηλώνει εξάλλου 
και το όνομά τους: Magny-Cours. Η έννοια της οδήγησης 
επαναπροσδιορίζεται. Το συναίσθημα είναι εδώ. 

Δυνατά 
(συν)αισθήματα





Δυναμικός χαρακτήρας και στο εσωτερικό, τέλεια θέση οδήγησης, σπορ πεντάλ, η οδηγική εμπειρία πίσω από το τιμόνι του Νέου Renault 
Megane είναι συναρπαστική. Η τεχνολογική υπεροχή του συστήματος 4CONTROL (ενεργητική τετραδιεύθυνση) εξασφαλίζει κορυφαία 
ευελιξία και άμεση απόκριση στις εντολές του οδηγού. Η τέλεια οδική συμπεριφορά έχει την υπογραφή της Renault Sport. Στροφές & 
φουρκέτες γίνονται παιχνίδι… Η κατευθυντικότητα και η ευελιξία είναι στοιχεία αδιαπραγμάτευτα. Το πάθος περνάει σε άλλη διάσταση. 

Οδηγική απόλαυση στο maximum 



Μια εμπειρία high-tech

Καθίστε στην θέση του οδηγού. Τα πάντα έχουν σχεδιαστεί με στόχο την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Το στροφόμετρο σε πρώτο πλάνο, 
με φωτισμό αντίστοιχου του στυλ οδήγησης που εσείς έχετε επιλέξει. Στην κεντρική κονσόλα κυριαρχεί η κάθετη οθόνη αφής του 
συστήματος R-LINK 2 των 8,7 ιντσών, σαν ένα έγχρωμο tablet. Πίσω από το τιμόνι, βρίσκονται τα δύο χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων 
(του αυτόματου κιβωτίου) για σίγουρες και γρήγορες αλλαγές με τις άκρες των δακτύλων. Ένα εσωτερικό με την αύρα της Renault Sport 
για έντονες συγκινήσεις. Ξεκινάμε!





Στο εσωτερικό, κυριαρχούν η ποιότητα και η αρμονία. 
Άπλετοι χώροι, κορυφαίο φινίρισμα, με την απόλαυση 
να περνάει πρώτα από την άνεση. Η μεγάλη ηλιοροφή, 
χαρίζει στους επιβάτες του Νέου MEgaNE την ευεξία 
του ήλιου. Η απόλαυση συμπληρώνεται από την 
ηχητική απόδοση του ηχοσύστηματος της Bose® και η 
προσδοκία για κάθε διαδρομή γίνεται ανυπομονησία.  
Η φινέτσα ολοκληρώνει την εμπειρία στο εσωτερικό.  

Σε άλλη διάσταση



Στην κάθε λεπτομέρεια έχει δοθεί ξεχωριστή προσοχή. Από το ταμπλό μέχρι τις επενδύσεις των θυρών και της κεντρικής κονσόλας, που 
είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό. Πλαίσια αεραγωγών με επένδυση αλουμινίου και μοχλός ταχυτήτων με λεπτομέρειες αλουμινίου. 
Ανατομικά και ξεχωριστής σχεδίασης καθίσματα που αγκαλιάζουν ιδανικά το σώμα. Τιμόνι με επένδυση από δέρμα Nappa. Είστε απαιτητικοί 
από το αυτοκίνητό σας; Και εμείς το ίδιο! 

Πάθος με τη λεπτομέρεια



Ζήστε έντονες συγκινήσεις, μοιραστείτε 
πρωτόγνωρα συναισθήματα… σκοπός του Νέου 
Renault Megane είναι να σας τα προσφέρει 
απλόχερα. Η τεχνολογία 4CONTROL και 
οι δυναμικοί κινητήρες του Νέου Renault 
Megane φτιάχτηκαν για να ικανοποιήσουν 
κάθε οδηγική σας απαίτηση. Το σύστημα 
MULTI-SENSE είναι εκεί για να υπακούει στις 
εντολές του οδηγού και τα οδηγικά βοηθήματα 
για να σας γεμίζουν με σιγουριά. Αγγίξτε απλά 
την οθόνη του συστήματος πολυμέσων Renault 
R-LINK 2 και ετοιμαστείτε για καινούργιες 
συγκινήσεις. 

Νέο Renault
Megane, 
φτιαγμένο 
για μεγάλες 
συγκινήσεις



* Με το πρόγραμμα sport. Στα υπόλοιπα μοντέλα με σύστημα MULTI-SENSE, από τα 60km/h και πάνω.

Σε ταχύτητες πάνω από 80km/h*, οι πίσω τροχοί στρέφουν προς την ίδια κατεύθυνση με 
τους εμπρός.

4CONTROL, τέλειο κράτημα στο δρόμο
Με το σύστημα ενεργητικής τετραδιεύθυνσης, το Νέο Renault Megane gT εξασφαλίζει άριστη κατευθυντικότητα και εξαιρετική απόκριση 
στους χειρισμούς. Χάρη στο σύστημα 4CONTROL, ακόμα και οι πιο απαιτητικές στροφές γίνονται παιχνίδι. Η οδική συμπεριφορά είναι 
κορυφαία και το κράτημα εντυπωσιακό. Σε συνδυασμό με το σύστημα MULTI-SENSE, η οδήγηση μετατρέπεται σε πραγματική άσκηση 
ακριβείας. Το Νέο Renault Megane γίνεται ένα με το δρόμο και εσείς ένα με το Megane.

Σε χαμηλή ταχύτητα, το 4CONTROL στρίβει τους πίσω τροχούς στην αντίθετη κατεύθυνση 
από εκείνη των μπροστινών.



Η Δύναμη στην διάθεση σας
Η Renault εκμεταλλεύεται πλήρως την τεχνογνωσία και την πείρα της από το χώρο των αγώνων, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τους 
κινητήρες του Νέου Renault Megane. Τόσο σε επίπεδο απόδοσης, κατανάλωσης και σε εκπομπές ρύπων, όσο και στον τομέα της οδηγικής 
απόλαυσης, οι κινητήρες του νέου μοντέλου βρίσκονται ανάμεσα στους καλύτερους της αγοράς.

ENERGY dCi 110  
Ευελιξία και άνεση

Υψηλών επιδόσεων και απόκρισης, ο κινητήρας 
ENERgY dCi 110 έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
όσους αναζητούν οικονομία και απόλαυση στην 
οδήγηση. Αγγίζοντας τους  110 ίππους προσφέρει 
ροπή που φτάνει τα 260Nm στις 1750 στροφές/
λεπτό. Σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6 
ταχυτήτων, διασφαλίζει βέλτιστη κατανάλωση 
καυσίμου 3,7l/100km*.

Κιβώτιο ταχυτήτων EDC 

Προηγμένο τεχνολογικά, το αυτόματο κιβώτιο  
EDC με το διπλό συμπλέκτη, προσφέρει την 
άνεση της λειτουργίας ενός αυτόματου και την 
αμεσότητα των αλλαγών ενός χειροκίνητου. Με 
τις 6 σχέσεις εξασφαλίζει ομαλότητα, δυναμισμό 
και ταυτόχρονα οικονομία στην κατανάλωση. 
Τι παραπάνω να ζητήσει κανείς;

ENERGY TCe 130  
Ιδανικός συνδυασμός επιδόσεων 
και άνεσης

Με ισχύ 130 ίππων στις 5.500 στροφές και 205Nm 
ροπής στις 2.000 στροφές, ο κινητήρας ENERgY 
TCe 130 προσφέρει επιδόσεις αντίστοιχες ενός 
2λιτρου ατμοσφαιρικού από μόλις 1.200 κ.εκ.! 
Το σύστημα άμεσου ψεκασμού και το turbo 
εξασφαλίζουν εξαιρετική απόκριση και δύναμη. 
Η ικανότητά του να ανεβάζει αβίαστα στροφές 
προσφέρει μοναδική άνεση και ευχαρίστηση στην 
οδήγηση. Και όλα αυτά με ιδιαίτερα πολιτισμένη 
και αθόρυβη λειτουργία. ENERgY TCe 130: 
5,3l/100km*, 119gr/km* εκπομπές CO2. 

*Κατανάλωση σε μικτό κύκλο. Οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων έχουν πιστοποιηθεί βάσει των ισχυόντων προτύπων. Η πιστοποίηση ECO2 αφορά μοντέλα Renault 
με κινητήρες εσωτερικής καύσης που εμφανίζουν τις μικρότερες τιμές εκπομπών ρύπων. Αυτές οι επιδόσεις επιτυγχάνονται χάρη στις τεχνολογικές καινοτομίες που δίνουν 
τη δυνατότητα στο κάθε μοντέλο να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης και εκπομπών του CO2.



Οδηγείστε με απόλυτη ασφάλεια! Το Νέο Renault Megane διαθέτει πληθώρα οδηγικών βοηθημάτων. Εκμεταλλευόμενο όλες τις 
πρωτοποριακές τεχνολογίες και τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης, σας παρέχει την απόλυτη υποστήριξη σε όλες σας τις μετακινήσεις.

Προειδοποίηση για τα όρια ταχύτητας και head-up display 
Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας γίνονται όλο και περισσότερα. Η παρακολούθηση 
και η απομνημόνευσή τους δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό και τη δουλειά αυτή την 
αναλαμβάνει για λογαριασμό σας μία κάμερα. Εάν για παράδειγμα ξεπεράσετε το 
όριο ταχύτητας, εμφανίζεται στην οθόνη του ταμπλό, αλλά και ψηλά στο παρμπρίζ 
ακριβώς μπροστά στο οπτικό σας πεδίο, ένα έγχρωμο μήνυμα προειδοποίησης.  
Σ' εσάς δεν απομένει παρά να ρυθμίσετε τον τρόπο οδήγησης.

Ενεργό σύστημα διατήρησης ταχύτητας
Διατηρεί την απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Το σύστημα 
λειτουργεί σε ταχύτητες από 50 έως 140km/h. Σε περίπτωση που το προπορευόμενο 
όχημα επιβραδύνει, τότε το σύστημα επιβραδύνει και το δικό σας όχημα (ελαττώνοντας 
το γκάζι ή επεμβαίνοντας στα φρένα αν χρειαστεί), και επιταχύνει πάλι μόλις η 
απόσταση αυξηθεί.

Έλεγχος τυφλού σημείου
Διευρύνετε το οπτικό σας πεδίο! Το Νέο Renault Megane εξοπλίζεται με ένα σύστημα 
που αναγνωρίζει την παρουσία άλλου οχήματος στη θέση που δεν καλύπτεται από 
το οπτικό πεδίο των πλευρικών καθρεφτών σας. Ενεργοποιείται σε ταχύτητες από 30 
μέχρι 140km/h και σας προειδοποιεί με οπτικό σήμα.

Σύστημα Easy Park Assist
Παρκάρισμα με μία κίνηση! Το σύστημα ″Easy Park assist″ σας βοηθά να βρείτε την 
κατάλληλη θέση στάθμευσης (σε σειρά ή παράλληλα), υπολογίζει το διαθέσιμο χώρο 
και αναλαμβάνει τους χειρισμούς της μανούβρας. Εσείς δεν έχετε παρά να ελέγξετε 
το γκάζι, το φρένο και την επιλογή της ταχύτητας. Ένας πραγματικός συνοδηγός στο 
πλάι σας!

Απόλυτη ασφάλεια



Με το σύστημα πολυμέσων Renault 
R-LINK 2, σας δίνεται η δυνατότητα 
να «παίζετε στα δάχτυλα» στην κυ-
ριολεξία, πολλές από τις λειτουργίες 
του αυτοκινήτου, γεγονός που κάνει 
πιο ευχάριστη και λιγότερο αγχωτική 
την κάθε σας μετακίνηση. 
Εργονομική, φωτεινή και εύκολη στη 
χρήση, η μεγάλη κάθετη οθόνη των 
8,7" δεν διαφέρει σε τίποτα από το 
δικό σας tablet. Με την αφή ή με τα 
χειριστήρια στο τιμόνι, αποκτάτε 
εύκολα πρόσβαση στις επαφές σας 
και στα μουσικά σας αρχεία.

Για την εύρεση και κλήση μίας επαφής 
μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
με απόλυτη ασφάλεια και τη λειτουρ-
γία φωνητικών εντολών R-LINK Voice, 
ή να υπαγορεύσετε μία διεύθυνση ή 
ένα μήνυμα.
Πραγματικό κέντρο ελέγχου, το 
Renault R-LINK 2 σας δίνει τη δυνα-
τότητα να χειριστείτε το σύστημα 
MULTI-SENSE, τη λειτουργία των 
οδηγικών βοηθημάτων, αλλά και 
τις ρυθμίσεις για τον κάθε επιβάτη. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 
και 6 εξατομικευμένα προφίλ. Ένας 
ακόμα τρόπος να ζήσετε το «Πάθος 
Megane»…

Renault R-LINK 2, 
οδήγηση «με τη σκέψη»
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1. Πίνακας οργάνων. Ανάλογα με το πρόγραμμα, αλλάζει και η εμφάνιση και το στυλ των πληροφοριών των οργάνων. 2. Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός. Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία στο εσωτερικό και εξοικονομήστε ενέργεια μέσω του προγράμματος Eco. 3. Εσωτερικός φωτισμός. Επιλέξτε το φωτισμό του εσωτερικού σε απαλό καφέ σέπια, 
πράσινη, μπλε, κόκκινη, ή μωβ απόχρωση. 4. Λειτουργία μασάζ για το κάθισμα του οδηγού. Αποκλειστική επιλογή με το πρόγραμμα comfort, η ρυθμιζόμενης έντασης 
λειτουργία μασάζ εξασφαλίζει την ευεξία και την ξεκούραση του οδηγού. 5. Πλαίσιο Renault Sport 4CONTROL. Τετραδιεύθυνση για μοναδικές συγκινήσεις. Η ανταπόκριση του 
συστήματος τροποποιείται ανάλογα την επιλογή του προγράμματος MULTI-SENSE. 6. Υποβοήθηση τιμονιού. Στη διάθεσή σας η έξυπνη λειτουργία υποβοήθησης. Η αντίσταση 
του τιμονιού μεταβάλεται ανάλογα το πρόγραμμα οδήγησης που έχει επιλεγεί. 7. Κιβώτιο ταχυτήτων EDC. Οι αλλαγές γίνονται πιο γρήγορα και πιο ομαλά, προσφέροντας έτσι 
στον οδηγό μοναδικές συγκινήσεις. 8. Απόκριση και χροιά του ήχου του κινητήρα. Σαν να οδηγείτε κάθε φορά και ένα διαφορετικό αυτοκίνητο. Η απόκριση του κινητήρα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. 

Εσείς αποφασίζετε και το Νέο Megane προσαρμόζεται. 
"Comfort", "Neutral", "Sport", "Perso", "Eco"*, το σύστημα 
MULTI-SENSE αλλάζει τις παραμέτρους οδήγησης, 
ανάλογα με τις εκάστοτε δικές σας προτιμήσεις. Από 
την απόκριση του κινητήρα, τα σημεία αλλαγής του 
(αυτόματου) κιβωτίου, το βάρος του τιμονιού, τον ήχο 
του κινητήρα, τη λειτουργία του 4CONTROL, μέχρι τη 
λειτουργία μασάζ στο κάθισμα του οδηγού, την απόχρωση 
του εσωτερικού φωτισμού, το εύρος των πληροφοριών 
που προβάλλονται και το φωτισμό του πίνακα οργάνων. 
Έχετε σπορ ανησυχίες; Τίποτα δεν είναι πιο εύκολο για 
το Νέο Renault Megane από το να σας περάσει από τη 
μία κατάσταση στην άλλη. Με το MULTI-SENSE, είναι σαν 
να οδηγείτε πολλά Megane, στη συσκευασία του ενός!

* Εκτός του gT.

Δυνατότητες 
επιλογής



Τα χρώματα του Megane  Τα χρώματα του αμαξώματος

Εκδόσεις & εξοπλισμός  Οι επιλογές για το εσωτερικό

Αξεσουάρ  Εξοπλισμός που τονίζει το στυλ



Χρώματα

TE: Μεταλλικό χρώμα.
O: Μη μεταλλικό χρώμα.
Οι φωτογραφίες δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα.
*Μεταλλική βαφή με ειδική επίστρωση.

Λευκό Glacier (O)

Μπλε Berlin (TE)

Γκρι Titanium (TE)

Γκρι Platine (TE)

Μπλε Iron (TE)

Λευκό Nacre (TE)*

Μαύρο Etoile (TE)

Κόκκινο Flamme (TE)*

Λευκό Glacier (O)

Μπλε Berlin (TE)

Μαύρο Etoile (TE)

Γκρι Titanium (TE)

Γκρι Platine (TE)

Μπεζ Dune (TE)

Μπλε Cosmos (TE)

Λευκό Nacre (TE)*

Καφέ Cappuccino (TE)

Κόκκινο Flamme (TE)*

Νέο Renault MEGANE Νέο Renault MEGANE GT & GT Line



ΑΣφΑΛΕΙΑ 
 • Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των 
τροχών (aBS) και Σύστημα Ενίσχυσης 
της Πέδησης (aFU)

 • Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε 
δρόμο με κλίση (Hill Start assist)

 • Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-
συνοδηγού

 • Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για 
την προστασία του κεφαλιού και του 
θώρακα

 • Ζώνες ασφαλείας οδηγού-
συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με 
προεντατήρες και περιοριστή ισχύος

 • Σύστημα πρόσδεσης παιδικών 
καθισμάτων ISOFIX στις πίσω 
πλευρικές θέσεις

 • Ηχητική και οπτική ειδοποίηση 
ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας 
όλων των επιβατών

 • Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος

 • 3 προσκέφαλα πίσω, ρυθμιζόμενα σε 
ύψος

 • Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
 • Εφεδρικός τροχός κανονικών 
διαστάσεων

 • Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου 
ταχυτήτων

ΑΝΕΣη
 • Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε 
ύψος

 • air Condition με φίλτρο γύρης και 
μικροσωματιδίων

 • Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & 
θερμαινόμενοι καθρέφτες

 • Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με 
λειτουργία άνεσης one touch

 • Cruise Control
 • Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και 
απόσταση

 • Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3
 • Σύστημα ραδιοφώνου, με οθόνη 4.2″, 
σύνδεση Bluetooth & θύρα USB

 • Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
 • Stop & Start

ΕΣωΤΕρΙΚη ΣΧΕΔΙΑΣη
 • Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων 
μαύρη με γκρι τμήματα

ΕξωΤΕρΙΚη ΣΧΕΔΙΑΣη
 • Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του 
αμαξώματος

ΖΑΝΤΕΣ
 • Ζάντες 16″ Florida

ΑΝΕΣη 
 • Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους & 
οσφυϊκής χώρας

 • Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
 • Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
 • Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω με 
λειτουργία άνεσης one touch

 • Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής
 • Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED σε 
σχήμα "C"

 • Προβολείς ομίχλης
 • Σύστημα Πλοήγησης R-Link 2, με 
οθόνη αφής 7"

ΕΣωΤΕρΙΚη ΣΧΕΔΙΑΣη
 • Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων 
μαύρη με σκούρα γκρι τμήματα

 • Δερμάτινο τιμόνι

ΕξωΤΕρΙΚη ΣΧΕΔΙΑΣη
 • Ζάντες αλουμινίου 16″ Silverline

ΠροΑΙρΕΤΙΚοΣ ΕξοΠΛΙΣμοΣ
 • Pack City: Αισθητήρες παρκαρίσματος 
εμπρός & ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
καθρέπτες

 • Φιμέ πίσω κρύσταλλα
 • Ζάντες αλουμινίου 17″ Exception

AUTHENTIC EXPRESSION (AUTHENTIC+)

Βασικός εξοπλισμός

Ύφασμα ανθρακί σκούροΎφασμα ανθρακί σκούρο

Ζάντες 16″ Florida Ζάντες αλουμινίου16″ Silverline Ζάντες αλουμινίου 17'' Exception



DYNAMIC (EXPRESSION+) GT LINE (DYNAMIC+)

ΑΣφΑΛΕΙΑ
 • Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας 
Κυκλοφορίας (Lane Departure 
Warning)

 • Προειδοποίηση υπέρβασης του ορίου 
ταχύτητας με Αναγνώριση Πινακίδων 
Οδικής Κυκλοφορίας (Trafic Sign 
Recognition)

ΑΝΕΣη
 • Σύστημα Renault MULTI-SENSE, με 
ambient Lighting

 • Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
εξωτερικοί καθρέπτες

 • Σύστημα Renault Easy access
 • Φωτισμός συνοδείας Welcome + 
goodbye

 • Σύστημα Πλοήγησης R-Link 2, με 
οθόνη αφής 8,7"

ΕΣωΤΕρΙΚη ΣΧΕΔΙΑΣη
 • Επένδυση καθισμάτων σε συνδυασμό 
βελούδου/υφάσματος

 • Πίνακας οργάνων με τρισδιάστατο 
χρωματικό εφέ

ΕξωΤΕρΙΚη ΣΧΕΔΙΑΣη
 • Φιμέ πίσω κρύσταλλα

ΖΑΝΤΕΣ
 • Ζάντες αλουμινίου 17″ Exception

ΠροΑΙρΕΤΙΚοΣ ΕξοΠΛΙΣμοΣ
 • Ηλεκτρικό χειρόφρενο
 • Head Up Display
 • Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός
 • Pack Easy Park: Σύστημα 
υποβοήθησης παρκαρίσματος (Easy 
Park assist), Κάμερα οπισθοπορείας, 
Σύστημα ειδοποίησης Τυφλού 
Σημείου (BSW)

 • Pack Safety: Ενεργό φρενάρισμα 
έκτακτης ανάγκης (aEBS) και Σύστημα 
ειδοποίησης ασφαλούς απόστασης 
(DW)

 • Pack Easy Drive: Ενεργό φρενάρισμα 

έκτακτης ανάγκης (aEBS) και Σύστημα 
ειδοποίησης ασφαλούς απόστασης 
(DW) και Ενεργό σύστημα διατήρησης 
ταχύτητας (aCC)*

 • Εμπρός προβολείς Full LED Pure 
Vision, με σχήμα "C"

 • Pack Seat: Δερμάτινα καθίσματα σε 
σκούρα γκρι απόχρωση, εμπρόσθια 
θερμαινόμενα καθίσματα με 
ηλεκτρική λειτουργία μασάζ και 
ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και 
διαιρούμενο πίσω κάθισμα (1/3-2/3)

 • PaCK SKY: Πανοραμική ηλιοροφή και 
καθρέπτες ηλεκτροχρωματικοί

* Συνδυάζεται υποχρεωτικά με το ηλεκτρικό 
χειρόφρενο

Συνδυασμός βελουτέ υφάσματος & αλκαντάρας μαύρης

Βασικός εξοπλισμός

ΑΝΕΣη
 • Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός
 • Εσωτερικός καθρέπτης 
ηλεκτροχρωματικός

 • Pack Easy Park: Σύστημα 
υποβοήθησης παρκαρίσματος (Easy 
Park assist)

 • Κάμερα οπισθοπορείας, Σύστημα 
ειδοποίησης Τυφλού Σημείου (BSW)

 
ΕΣωΤΕρΙΚη ΣΧΕΔΙΑΣη
 • Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα με 
αποκλειστικό σχεδιασμό gT-Line

 • Δερμάτινο τιμόνι (δέρμα Nappa), με 
αποκλειστικό σχεδιασμό gT

ΖΑΝΤΕΣ
 • Ζάντες αλουμινίου 17″ Decaro

ΠροΑΙρΕΤΙΚοΣ ΕξοΠΛΙΣμοΣ
 • Ηλεκτρικό χειρόφρενο
 • Head Up Display
 • Pack Safety: Ενεργό φρενάρισμα 

έκτακτης ανάγκης (aEBS) και Σύστημα 
ειδοποίησης ασφαλούς απόστασης 
(DW)

 • Pack Easy Drive: Ενεργό φρενάρισμα 
έκτακτης ανάγκης (aEBS) και Σύστημα 
ειδοποίησης ασφαλούς απόστασης 
(DW) και Ενεργό σύστημα διατήρησης 
ταχύτητας (aCC)*

 • Εμπρός προβολείς Full LED Pure 
Vision, με σχήμα "C"

 • Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων 
τύπου alcantara, με αποκλειστικό 
σχεδιασμό gT-Line και εμπρόσθια 
θερμαινόμενα καθίσματα

 • Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων 
σε μπεζ απόχρωση και εμπρόσθια 
θερμαινόμενα καθίσματα

 • Ζάντες αλουμινίου 18″ grantour

* Συνδυάζεται υποχρεωτικά με το ηλεκτρικό 
χειρόφρενο

Επένδυση μαύρη αλκαντάρα gT

Ζάντες αλουμινίου 17″ Exception Ζάντες αλουμινίου 17″ Decaro Ζάντες αλουμινίου 18″ grantour



GT (GT LINE +)

ΑΣφΑΛΕΙΑ
 • Σύστημα τετραδιεύθυνσης 
4CONTROL

 • Ηλεκτρικό χειρόφρενο
 
ΑΝΕΣη
 • Λειτουργία RS Drive, ενεργοποίηση  
με κουμπί RS Drive 

 • Εμπρός προβολείς Full LED Pure 
Vision, με σχήμα "C"

ΖΑΝΤΕΣ
 • Ζάντες αλουμινίου 18″ Magny-Cours

ΠροΑΙρΕΤΙΚοΣ ΕξοΠΛΙΣμοΣ
 • Head Up Display
 • Σύστημα υποβοήθησης 
παρκαρίσματος (Easy Park assist) & 
Κάμερα οπισθοπορείας

 • Pack Safety: Ενεργό φρενάρισμα 
έκτακτης ανάγκης (aEBS) και Σύστημα 
ειδοποίησης ασφαλούς απόστασης 
(DW)

 • Pack Easy Drive: Ενεργό φρενάρισμα 
έκτακτης ανάγκης (aEBS) και Σύστημα 
ειδοποίησης ασφαλούς απόστασης 
(DW) και Ενεργό σύστημα διατήρησης 
ταχύτητας (aCC)*

 • Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων  
τύπου alcantara, με αποκλειστικό 
σχεδιασμό gT και εμπρόσθια 
θερμαινόμενα καθίσματα

 • Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων 
σε μπεζ απόχρωση και εμπρόσθια 
θερμαινόμενα καθίσματα

* Συνδυάζεται υποχρεωτικά με το ηλεκτρικό 
χειρόφρενο

Επένδυση μαύρη αλκαντάρα gT

Ζάντες αλουμινίου 18″ Magny-Cours

Βασικός εξοπλισμός



Στυλ Ελεύθερος χρόνος

1. 1.

1.φωτισμός κάτω από το αμάξωμα για 
περισσότερο στυλ & άνεση κατά την επιβίβαση/
αποβίβαση. 2. Πεντάλ αγωνιστικού τύπου. 
Τονίζουν περισσότερο το σπορ χαρακτήρα 
του εσωτερικού και δίνουν μία πινελιά 
μοδανικότητας. 3. Ζάντες Expression 17" 
σε ανθρακί απόχρωση. 4. Προστατευτικό 
στο κατώφλι του πορτμπαγκάζ. Διακριτικό 
και ξεχωριστό, διακοσμεί και προστατεύει 
το κατώφλι του πορτμπαγκάζ. 5.Κεραία 
«πτερύγιο». Τονίζει τη δυναμική σχεδίαση 
του Megane.

1. μπαγκαζιέρα και μπάρες οροφής 
της Quickfix. Εύκολα στην τοποθέτηση 
(εικονιζόμενο μοντέλο). 2. Πατάκια premium 
στα μέτρα του αυτοκινήτου. 3. Προστατευτικό 
κάλυμμα EasyFlex αφαιρούμενο, προστατεύει 
το πάτωμα του χώρου αποσκευών ανεξάρτητα 
από τη διάταξη των καθισμάτων. 4. Σχάρα 
μεταφοράς ποδηλάτων και κοτσαδόρος 
αφαιρούμενος με μία κίνηση χωρίς τη χρήση 
εργαλείων. Αόρατος όταν είναι διπλωμένος. 
Σχάρα μεταφοράς ποδηλάτων.

Αξεσουάρ

2. 3. 5.4. 2. 4.3.



Ζήστε μια μοναδική ακουστική εμπειρία σε 
κάθε σας διαδρομή. Οι τεχνικοί της BOSE® 
συνεργάστηκαν στενά με τη Renault για να σας 
προσφέρουν ένα επίπεδο ακουστικής απόλαυσης, 
που εξελίχθηκε αποκλειστικά για το Νέο Renault 
Megane. Με ένα κεντρικό ηχείο εμπρός, 8 
ηχεία υψηλής απόδοσης και ένα sub-woofer 
στο πορτμπαγκάζ, κάθε νότα και κάθε ηχόχρωμα 
της αγαπημένης σας μουσικής, είναι εκεί για τη 
δική σας απόλαυση. Είστε έτοιμοι να ζήσετε μία 
ακουστική εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα;

BOSE®,
Απαράμιλλος 
ήχος



Ποιος μπορεί να φροντίσει 
καλύτερα το Renault σας, 
εκτός από την ίδια τη Renault;
οΙ ΕΓΓΥηΣΕΙΣ ΤοΥ MEGANE
Η Renault δεσμεύεται για την ποιότητα και την 
αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Το MEgaNE έχει 
εργοστασιακή εγγύηση 3 ετών ενώ παράλληλα 
παρέχεται και η δυνατότητα επέκτασης της 
εργοστασιακής εγγύησης για δύο επιπλέον χρόνια 
(3+2) ή 100.000km. Το αυτοκίνητό σας επιπλέον 
καλύπτεται από εγγύηση βαφής 3 ετών και 
εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας 12 ετών.

RENAULT ASSISTANCE
Η Renault σας προσφέρει τριετή οδική και 
ταξιδιωτική εξυπηρέτηση Renault Assistance. Για 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, οι υπηρεσίες της 
Renault Assistance είναι στη διάθεσή σας. Με το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας των 
συνεργατών της, η Renault Assistance αναλαμβάνει 
γρήγορα και υπεύθυνα την αποκατάσταση της 
λειτουργίας του αυτοκινήτου σας. Αν αυτή δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπου τότε το 
αυτοκίνητο μεταφέρεται:
● Άμεσα στο συνεργείο του Εξουσιοδοτημένου 
Διανομέα ή Επισκευαστή του Δικτύου Renault που 
επιθυμείτε, αν το συμβάν έχει γίνει κοντά στη μόνιμη 
κατοικία σας ή
● Στο κατά το δυνατόν πλησιέστερο συνεργείο του 
Εξουσιοδοτημένου Διανομέα ή Επισκευαστή του 
Δικτύου Renault αν βρίσκεστε μακριά από τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας σας. Το πρόγραμμα παροχών 
της Renault assistance δεν σταματά εδώ. Μπορεί 
να σας παρέχει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 
υπηρεσίες όπως: διανυκτέρευση, επιστροφή 
ή επαναπατρισμό αυτοκινήτου και επιβατών, 
μετάβαση των επιβατών στον τόπο προορισμού τους, 
νοσοκομειακή περίθαλψη, όχημα αντικατάστασης, 
νομική προστασία.

Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όλο το 24ωρο, όλο το 
χρόνο, μόλις διαπιστώσετε ότι το αυτοκίνητό σας δεν 
μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του, 
αρκεί να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης 
της Renault assistance τηλεφωνώντας στο 211 10 70 
777.

RENAULT BOUTIQUE
Μια πλήρης σειρά προϊόντων και αξεσουάρ για το 
αυτοκίνητο και τους επιβάτες του είναι στη διάθεσή 
σας και θα σας ενθουσιάσουν με την απαράμιλλη 
ποιότητα και πρωτοτυπία τους, καθώς και με τις 
ανταγωνιστικές τιμές τους. Επιλέξτε από μια μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων τα αξεσουάρ που ταιριάζουν 
στο δικό σας Renault, αλλά και μοντέρνες και 
πρωτότυπες ιδέες για σας και τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα, που σίγουρα θα σας φτιάξουν τη διάθεση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Εφαρμόζοντας την πάγια μεθοδολογία της 
Renault σε όλους τους τομείς που αφορούν στην 
επικοινωνία και την εξυπηρέτηση του πελάτη, τα 
γνήσια ανταλλακτικά Renault είναι διαθέσιμα μέσω 
ενός πλήρως ανεπτυγμένου και αποτελεσματικού 
συστήματος διαχείρισης και διανομής, όπου τα 
χρειάζεστε, τη στιγμή που τα χρειάζεστε και φυσικά, 
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επισκεφθείτε τους 
Εξουσιοδοτημένους Διανομείς ή Επισκευαστές 
του Δικτύου Renault για να ενημερωθείτε με κάθε 
λεπτομέρεια για τις υπηρεσίες Renault After Sales. 
Για να απολαμβάνετε την οδήγηση του Renault σας 
ξέγνοιαστα και με ασφάλεια, κάθε στιγμή!

Ξυπνά τα πάθη
Νέο Renault MEgaNE


