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Sportiv, convingător, dinamic, noul Megane 

Sedan se impune prin liniile fluide și rafinate. 

Umeri puternici, grilă cromată, privire 

pătrunzatoare, semnătură specifică C shape 

care prezintă proiectoare full Led Pure Vision 

pentru condus nocturn în deplină siguranță. 

Silueta rasată e subliniată de deschiderea 

panoramică vitrată din capotă, o invitație 

la călătorie într-o atmosferă luminoasă. 

Lăsați-vă condus de emoție, alegeți excelența.

design de excepție



Descoperiți un nou mod de a călători în 

habitaclul luminos al noului Megane Sedan. 

Grija pentru detaliu se face simțită de la 

bordul digital configurabil cu ecran de 10,2” și 

replicarea navigației până la scaunul șoferului 

cu reglare electrică și memorie a poziției*. 

Ecranul multimedia 9,3” easy link de ultimă 

generație oferă sistemul de condus 

personalizabil multi-sense. Aveți la dispoziție 8 

ambianțe luminoase și 4 moduri de conducere 

în funcție de dispoziție și de starea de spirit. 

Renault Easy Drive aduce tehnologie de 

vârf, regulator adaptiv de viteză Stop&Go, 

sistemul de frânare activă de urgență AEBS 

cu depistare pieton sau alertă de depășire a 

benzii. Plăcerea de a conduce noul Megane 

Sedan e unică.

* disponibil numai pentru opțiunea tapițerie de piele.

o experiență 
diferită de condus





siguranță sporită pentru călătorii liniștite

Regulatorul de viteză adaptată - vă permite să păstrați distanța de siguranță adecvată față de vehiculul din față. Sistemul acționează frâna atunci când sunteți 
prea aproape și accelerația atunci când drumul e din nou liber.

Noul Megane Sedan dispune de numeroase sisteme inovatoare de asistență la condus. Ecranul digital de pe bord, așezat într-o poziție înălțată, 

vă pune la dispoziție toate informațiile.



Frânarea activă de urgență depistare pieton intră în funcțiune 
atunci când nu reacționați la trecerea unui pieton sau atunci 
când frânați brusc.

Recunoașterea semnelor de circulație vă informează prin 
intermediul ecranului de bord asupra limitărilor de viteză pe 
tot parcusul călătoriei datorită unei camere de luat vederi.

Avertizarea de unghi mort , activ între 30km/h și 140km/h – vă 
alertează prin semnale luminoase asupra prezenței unui 
vehicul care nu este vizibil în oglinda retrovizoare.

Detectarea activă în spate vă ajută să ieșiti în siguranță din 
locul de parcare. Cu ajutorul sistemului de radare cu care este 
dotat, Noul Megane Sedan semnalează apariția unui vehicul 
pe care e posibil să nu-l fi văzut venind.

Asistență la parcare mâini-libere analizează prin intermediul 
senzorilor plasați în față, în spate și pe lateralele noului 
Megane Sedan spațiul disponibil pentru parcare și efectuează 
această manevră în locul dumneavoastră. Vă poate ajuta să și 
ieșiti din locul de parcare, trebuie doar să i-o cereți.

Avertizarea de depășire a benzii - activă de la 70km/h – 
vă semnalează printr-un semnal luminos și prin vibrarea 
volanului în cazul în care depășiti linia continuă sau întreruptă 
fără să semnalizați. 



Blanc Quartz (VM) Rouge Intense (VM)Blanc Opaque (VO)

Gris Highland (VM) Gris Titanium (VM) Noir Étoilé (VM)

Bleu Cosmos (VM)

gamă de culori

VM: vopsea metalizată

VO: Vopsea opacă lăcuită

Imagini cu titlu de prezentare.



dimensiunijante

Jante oțel Florida 16” Jante oțel Elliptik 16”

Jante aliaj Celsium 16” Jante aliaj Impulse 16”

Jante aliaj Allium 17” Jante aliaj Bayadère 17”
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Volumul portbagajului (dm3) benzină / diesel
Volum portbagaj 503
Volum maxim portbagaj, banchetă rabatată 987



motorizări

TCe 114 GPF TCe 140 GPF TCe 140 GPF EDC Blue dCi 116 Blue dCi 116 EDC
Normă de poluare Euro 6

Motorizări
Carburant Benzină Diesel
Jante/certificare J16/17 J16/17 J16/17 J16/17 J16/17
Tip de motor - număr cilindri Integral din aluminiu 3 cilindri Integral din aluminiu 4 cilindri Integral din fonta 4 cilindri
Capacitate (cm3) 999 1332 1332 1461 1461
Alezaj x cursă (mm) 72,2x81,4 72,2x81,4 72,2x81,4 76x80.5 76x80.5
Număr de cilindri/supape ?  4 / 16  4 / 16 4 / 8 4 / 8
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm) 84 (114) / 5000 - 5250 103 (140) / 4500 - 6000 103 (140) / 4500 - 6000 85 (116) / 3750 85 (116) / 3750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm) 200 / 2900 - 3500 260 / 1750 - 3500 260 / 1600 - 3750 270 / 1750 270 / 1750
Tip de distribuție Pe lanț Pe lanț Pe lanț Pe curea Pe curea
Filtru de particule Da Da Da Da Da
Postprocesare depoluare Filtru de particule Filtru de particule Filtru de particule DOC + SCRF DOC + SCRF

Tip de cutie de viteze Cutie de viteze manuală Cutie de viteze manuală Cutie de viteze autmata cu dublu 
ambreiaj EDC Cutie de viteze manuală Cutie de viteze autmata cu dublu 

ambreiaj EDC
Numărul treptelor de viteză 6 6 7 6 7

Performanțe*
Coeficient aerodinamic  SCx (m²) 0.695 0.695 0.695 0.683 0.683
Viteză maximă (km/h) 190 205 205 190 190
0 - 1000m (s) cu plecare de pe loc 34.2 30.6 31.6 32.9 33.7
0-100 km/h (s) 11.2 9.6 9.8 11.3 10.8

Consum de carburant și emisii - WLTP (min/max)
Protocol de omologare WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP
CO2, ciclu combinat (g/km) 128/130 132 / 134 134 / 135 118 / 120 121 / 122
Ciclu combinat (l/100km) 5,7/5,7 5,9 / 5,9 5,9 / 6 4.5 / 4.6 4,6 / 4.7
Capacitatea rezervorului de carburant (l) 47 47 47 40 40
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l) / / / 16 16

Asistență pentru economie de carburant
Modul Eco Da Da Da Da Da

Direcție
Servodirecție variabilă Da Da Da Da Da
Diametrul de bracaj între trotuare (m) 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3

Frânare
Față: diametru discuri ventilate (mm) (diametru x grosime) 280x24 280x24 280x24 280x24 280x24
Spate: diametru discuri pline (mm) 260x8 260x8 260x8 260x8 260x8
Asistență pentru frânare de urgență (AFU) Da Da Da Da Da
ESC (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență 
la pornirea în rampă (HSA) Da Da Da Da Da

Pneuri

Dimensiune standard pneuri
205/55R16 
205/50R17

205/55R16
205/50R17

205/55R16
205/50R17

205/55R16 
205/50R17

205/55R16 
205/50R17

Mase* (kg) (min/max)
Masă proprie 1238/ 1326 1278 / 1367 1306 / 1392 1367 / 1455 1394 / 1481
Masă maximă autorizată (MMA)  1788 1829 1854 1917 1943
Sarcină utilă 462 / 550 462 / 551 462 / 548 462 / 550 462 / 540
Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare 1300 1650 1650 1650 1650
Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare 655 675 690 720 730
Masă maximă pe pavilion (kg) 80 80 80 80 80

* Valori supuse procesului final de omologare locală.
Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform 
ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și 
a pneurilor etc.).



echipamente și opțiuni

Dotări standard 
Life

Siguranță și sisteme asistență la condus
• ABS cu sistem de asistență la frânarea de 

urgență (AFU)
• Airbag-uri frontale și laterale bazin/torace 

pentru șofer și pasager față
• ESP (sistem de stabilitate electronică a 

autovehiculului) cu asistență la pornirea în 
rampă (HSA)

• Funcție Eco Mode pentru reducerea 
consumului de carburant 

• Tempomat - limitator de viteză (Cruise 
Control)

• Sistem avertizare presiune scazută în 
pneuri

Confort
• Aer condiționat cu reglare manuală
• Geamuri electrice față și spate cu impuls
• Volan reglabil în înălțime și profunzime
• Bancheta spate rabatabilă 1/3 - 2/3
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric și 

degivrante

Multimedia
• Tablou de bord cu indicatoare analogice și 

ecran TFT de 4,2”
• Radio cu afișaj pe 3 linii, ecran monocrom 

4,2” , Bluetooth® , USB și mufă Jack, 
6 difuzoare, funcție DAB

Design interior / exterior
• Tapițerie textilă de culoare închisă
• Faruri cu tehnologie LED - Pure LED Vision
• Semnătură luminoasă C-Shape cu lampă 

semnalizare integrată
• Blocuri optice spate cu lumini de zi 3D LED

• Ornament cromat pentru eșapament
• Jante oțel 16”, design Florida

Opționale
• Proiectoare pentru ceață cu funcție de 

iluminare statică în viraj
• Roată de rezervă, dimensiuni diferite în 

funcție de motorizare

Dotări standard 
Zen = Life +

Confort
• Consolă centrală înaltă cu cotieră reglabilă, 

spațiu de depozitare deschis / închis
• Senzor de ploaie/lumină cu pornire 

automată a luminilor și ștergătoarelor de 

parbriz
• Climatizare automată cu reglaj 

temperatură pe două zone cu senzor de 
calitate a aerului

Design interior / exterior
• Tapițerie textilă de culoare neagră
• Jante de oțel 16” Flexwheel, design Elliptik

Opționale
• Renault Easy Link 7”
• Sistem de asistență la parcarea cu spatele 

(senzori acustici)
• Sistem de asistență la parcarea cu senzori 

frontali și pe bara din spate (senzori 
acustici)

• Sistem de încălzire pentru volan 

• Scaune față cu sistem de încălzire
• Jante aliaj 16”, design Celsium
• Roată de rezervă, dimensiuni diferite în 

funcție de motorizare

Dotări standard 
Intens = Zen +

Siguranță și sisteme asistență la condus
• Sistem de detectare a oboselii cu 

avertizare sonoră în caz de abatere de la 
traiectorie

• Sistem de asistență la parcare cu senzori 
frontali și pe bara din spate (senzori 
acustici)

Confort
• Sistem de închidere și demaraj ”mâini 

libere” tip ”Full Magic”, funcție faruri ”Fallow 
me home”

• Scaune față cu sistem de încălzire

• Parasolare cu oglindă de curtoazie și 
sistem de iluminare

• Iluminare habitaclu - corpuri de iluminat 
incandescente cu halogen

Multimedia
• Renault multisense
• Renault Easy Link, sistem multimedia 

conectat cu ecran tactil 7”, navigație cu 
hartă inclusă, smart phone replication și 
pachet conectivitate GSM

Design interior / exterior
• Oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile și 

rabatabile electric              
• Tapițerie textilă de culoare gri Carbon             

• Lumini ambientale interior (corelate cu 
sistemul Renault multisense, plasate pe 
panourile ușilor din față și pe consola 
mediană)         

• Aeratoare cu contur cromat pentru locurile 
din spate 

• Mânerele ușilor cu decor cromat și 
iluminare de întâmpinare 

• Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă          
• Jante aliaj 16”, design diamantat Impulse  

Opționale
•  Renault Easy Link 9,3” cu ecran tablou de 

bord digital 10”
• Pachet Easy Parking
• Pachet Easy Driving

• Pachet Drive Safely
• Pachet Drive Safely Plus
• Sistem deschidere automată portbagaj de 

tip ”Magic Trunk access”
• Trapă de sticlă, panoramică, mecanism 

electric de deschidere
• Roată de rezervă, dimensiuni diferite în 

funcție de motorizare

Life

Zen

Intens 



Configurați și comandați Renault Megane Sedan  
pe www.renault.ro

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, mai 2021. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. 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. Avand 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 prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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