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Perfekcja w każdym detalu







Nowy kanon elegancji
Oryginalny design Nowego Renault MEGANE 
przyciąga wzrok wyrafinowaniem i nowoczesnością. 
Z przodu – charakterystyczny układ świateł 
C-Shape i nowe reflektory Full LED Pure Vision, 
które zapewniają lepszą widoczność w nocy. Ich 
światło podkreśla dynamiczną linię przodu auta. 
Całość uzupełnia na nowo zaprojektowany zderzak 
przedni z chromowaną osłoną chłodnicy. Elegancji 
Nowemu MEGANE dodają także sekwencyjne tylne 
kierunkowskazy, zmieniony dolny pas zderzaka, 
nowe obręcze kół i najnowszy unikatowy kolor 
nadwozia: Brązowy Solar.



Wyrafinowane wnętrze
Wyposażenie wnętrza Nowego MEGANE jest 
połączeniem równie wyrafinowanej elegancji 
i zaawansowanych technologii. Wysokiej jakości 
materiały i komfortowe siedzenia tworzą 
przyjemną dla zmysłów i nowoczesną oprawę: 
skórzana tapicerka*, fotel kierowcy z elektryczną 
regulacją ustawienia**, chromowane obramowania 
przełączników sterowania...
Multimedialny ekran EASY LINK o przekątnej 
9,3 cala z personalizowanym systemem  
MULTI-SENSE oraz cyfrowy zespół zegarów 
i wskaźników o przekątnej 10,2” z funkcją 
klonowania ekranu fabrycznej nawigacji połączą 
Cię ze światem emocji.

  * Skóra bydlęca.
** Dostępna w zależności od wersji.







R.S. Line  
– zdecydowanie 
sportowy
Nowy MEGANE w wersji R.S. Line pokazuje 
swój sportowy pazur. Inspirowana F1® listwa 
zamontowana w zderzaku z motywem plastra 
miodu jest zapowiedzią mocnych wrażeń. 
Imponujące obręcze kół z lekkich stopów są 
montowane w dwóch rozmiarach: 17” Montlhéry 
lub 18” Magny Cours. Z tyłu samochodu dwie 
końcówki wydechu dodatkowo podkreślają 
ultradynamiczny styl nadwozia sygnowanego 
kultowym logo R.S.



R.S. Line i sportowe 
inspiracje
Stylistyka wnętrza Nowego MEGANE R.S. 
Line obfituje w sportowe akcenty. W kabinie 
znajdziesz wszystkie elementy wyróżniające 
prawdziwie sportowe auto, takie jak kierownica 
obszyta perforowaną skórą* z logo R.S. czy 
aluminiowe pedały ze szczotkowanego aluminium, 
charakterystyczne dla samochodów wyścigowych. 
Fotele ze wzmocnionym bocznym podparciem 
posiadają obicia z Alcantary® z widocznymi 
przeszyciami. Od karbonowego motywu listew 
ozdobnych na desce rozdzielczej po czarny wystrój 
wnętrza ożywiony czerwonymi oblamowaniami 
–  wszystko zostało przemyślane z dbałością 
o detale i najwyższą jakość.

* Skóra bydlęca.







Elegancja w wersji 
Grandtour
Nowy MEGANE Grandtour zachwyca sylwetką 
rasowego kombi, muskularnymi nadkolami, 
kokpitem w stylu high-tech i wyszukanymi detalami 
nadwozia. Samochód zawdzięcza nowoczesny 
charakter harmonijnym liniom nadwozia, nowej, 
chromowanej osłonie chłodnicy, obręczom kół 
i charakterystycznemu dla gamy modeli Renault 
układowi świateł C-Shape. Dopełnieniem 
wyróżniającego się wyglądu auta są sekwencyjne 
tylne kierunkowskazy 100% LED. Komfort jazdy, 
zwrotność, liczne możliwości zmiany aranżacji 
wnętrza, wszechstronność... Nowy MEGANE 
Grandtour ma wszelkie atuty, by przyciągnąć 
uwagę zarówno klientów indywidualnych, jak 
i biznesowych. 



E-TECH Plug-in Hybrid 
– bezkompromisowy 
design
Nowy MEGANE E-TECH Plug-in Hybrid* oferuje 
całkiem nowe możliwości podróżowania i większą 
elastyczność bez ograniczeń zasięgu. Spełnia 
wszystkie Twoje potrzeby mobilności w mieście 
i poza nim. Obramowane na niebiesko kołpaczki kół 
i logo E-TECH podkreślają wyszukany i nowoczesny 
design modelu. Cyfrowy zespół zegarów 
i wskaźników 10,2” z możliwością personalizacji 
powita kierowcę oryginalną animacją.

* E-TECH Plug-in Hybrid: dostępny w dniu debiutu rynkowego 
w wersji Grandtour, a w późniejszym terminie również w wersji 
hatchback, już od poziomu wyposażenia Zen.







Racing spirit
Listwa aerodynamiczna przypominająca skrzydło 
bolidu F1®, światła Full LED Pure Vision, przednie 
nadkola poszerzone o 60 mm i tylne o 45 mm, 
boczne wyloty powietrza, centralnie umieszczona 
końcówka wydechu, antena w kształcie płetwy 
rekina, tylny spojler i tylny dyfuzor. Nowy MEGANE 
R.S. i Nowy MEGANE R.S. Trophy – sportowe 
w każdym detalu. Oryginalne linie nadwozia, które 
dodatkowo akcentuje szeroka gama kolorów 
nadwozia i obręczy kół: dostępne tylko w tych 
wersjach 19-calowe obręcze Interlagos i Fuji 
z czerwonymi zaciskami Brembo – łączą wyjątkowy 
design z wysokimi osiągami. Na wskroś sportowy 
charakter ma także kabina samochodu. Nowy 
cyfrowy ekran 10,2” z możliwością personalizacji, 
obszyta skórą* kierownica z łopatkami zmiany 
biegów**, typowa dla wersji R.S., aluminiowe 
pedały i podnóżek, skrócony drążek zmiany 
biegów... Najwyższej jakości materiały i elementy 
wykończenia oraz utrzymany w wyszukanej 
grafitowej tonacji wystrój wnętrza zapewniają 
jedyne w swoim rodzaju doznania z jazdy. Dostępne 
w opcji fotele obszyte Alcantarą® zapewniają 
doskonałe podparcie boczne podczas sportowej 
jazdy.

  * Skóra bydlęca.
** Wyłącznie w wersji ze skrzynią biegów EDC.



Nowe perspektywy





Uwolniony od wszelkich ograniczeń zasięgu Nowy 
MEGANE E-TECH Plug-in Hybrid* charakteryzuje 
się obniżonym o 70% poziomem zużycia paliwa 
i emisji CO2 w stosunku do porównywalnego 
modelu spalinowego. Łatwy w codziennym 
użytkowaniu MEGANE E-TECH Plug-in Hybrid 
doładowuje się podczas jazdy dzięki odzyskiwaniu 
energii w fazach zwalniania i hamowania. Jego 
mocną stroną jest możliwość doładowania z sieci 
elektrycznej w domu, pracy i podczas podróży**. 
Przewód ładowania, umieszczony w specjalnej 
wnęce bagażnika, jest łatwo dostępny. Dzięki 
aplikacji MY Renault możesz również zdalnie 
sterować ładowaniem akumulatora trakcyjnego 
i korzystać z licznych usług mobilnych.

  * E-TECH Plug-in Hybrid: dostępny w dniu debiutu rynkowego 
w wersji Grandtour, a w późniejszym terminie również w wersji 
hatchback, już od poziomu wyposażenia Zen.

** Możesz w pełni naładować akumulator w zaledwie 3 godziny, 
korzystając z gniazda 16 A (terminale typu Wallbox i terminale 
publiczne).

E-TECH Plug-in Hybrid 
– elektryczny  
na żądanie







Nowy MEGANE E-TECH Plug-in Hybrid* łączy wszystkie 
zalety obu rodzajów samochodów: spalinowych pod 
względem zasięgu i elektrycznych pod względem 
przyjemności prowadzenia i obniżania zużycia paliwa. 
Wywodząca się bezpośrednio z Formuły 1 technologia 
zastosowana w Nowym MEGANE Grandtour E-TECH 
Plug-in Hybrid łączy pracę dwóch silników elektrycznych 
i silnika benzynowego 1,6 l. Dzięki innowacyjnej 
bezsprzęgłowej, wielotrybowej skrzyni biegów MMT 
nowe rozwiązanie pozwoliło połączyć wszechstronność 
hybrydy z przyjemnością prowadzenia właściwą dla aut 
elektrycznych. Nowy MEGANE E-TECH Plug-in Hybrid 
zapewnia do 65 km zasięgu w trybie elektrycznym**, 
co w zupełności wystarcza do codziennych przejazdów. 
Poczuj całkiem nowy rodzaj doznań za kierownicą: 
ciche i dynamiczne ruszanie z miejsca, odzyskiwanie 
energii elektrycznej podczas zwalniania i hamowania, 
niezrównanie elastyczne prowadzenie. Wraz 
z systemem MULTI-SENSE otwiera się przed Tobą 
całkiem nowy wymiar możliwości. Możesz wybrać jeden 
z trzech trybów jazdy: w 100% elektryczny tryb Pure 
bądź też łączące napęd elektryczny ze spalinowym tryby 
My Sense i Sport. Zapewniają one bardziej dynamiczną 
jazdę oraz bardziej intensywne doznania za kierownicą, 
zwłaszcza w trybie Sport.

  * E-TECH Plug-in Hybrid: dostępny w dniu debiutu rynkowego w wersji 
Grandtour, a w późniejszym terminie również w wersji hatchback, już 
od poziomu wyposażenia Zen.

** W cyklu miejskim WLTP-City.

E-TECH Plug-in  
Hybrid – z natury 
wszechstronny 



Swoboda aranżacji 
wnętrza i wysoki 
komfort
Zapewnić komfort podróżowania w pojedynkę lub 
w kilka osób to wyzwanie, które Nowy MEGANE 
Grandtour podejmuje każdego dnia. Do Twojej 
dyspozycji jest bagażnik o pojemności do 563 l 
w wersji benzynowej i do 447 l w wersji hybrydowej. 
Dzięki systemowi Easy Break, który umożliwia 
złożenie tylnych siedzeń jednym ruchem, płaskiej 
podłodze i składanemu fotelowi pasażera z przodu 
zyskujesz przestrzeń ładunkową do przewozu 
nawet najbardziej kłopotliwych przedmiotów 
o długości do 2,7 m!







Za każdym razem inne 
wrażenia z jazdy
System Renault MULTI-SENSE pozwala 
spersonalizować doznania z jazdy. Zależnie od 
nastroju lub potrzeby możesz wybrać spośród 
ośmiu rodzajów oświetlenia ambientowego 
i czterech trybów jazdy*: Tryb Eco pozwala obniżyć 
zużycie paliwa i emisję CO2, tryb Comfort zapewnia 
bardziej elastyczną, zrelaksowaną jazdę, tryb 
Sport umożliwia bardziej agresywną jazdę, zaś 
tryb My Sense daje kierowcy możliwość doboru 
parametrów według własnych preferencji. Z kolei 
dzięki aplikacji R-Sound skonfigurujesz oprawę 
muzyczną i brzmienie silnika w kabinie.
Gdy będziesz korzystał z systemu EASY LINK 
i nawigacji online**, wystarczy, że prześlesz 
adres docelowy ze smartfona do samochodu, 
a system wyznaczy Ci optymalną trasę podróży 
„od drzwi do drzwi”. Na końcu trasy jest odcinek do 
przejścia pieszo? MY Renault zasugeruje również 
najdogodniejszą trasę na ostatnich metrach 
podróży. Nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś 
samochód? MY Renault go odnajdzie i poprowadzi 
Cię do niego.

   * Łatwo dostępne za pośrednictwem interfejsu nowego systemu 
EASY LINK lub za pomocą skrótu klawiszowego na środkowej 
konsoli.

** Ekran wbudowanej nawigacji jest klonowany na 10-calowym 
wyświetlaczu zespołu zegarów i wskaźników.



Nowy MEGANE dysponuje wieloma innowacyjnymi 
systemami wspomagania prowadzenia, które 
umożliwiają podróżowanie w warunkach 
pełnego komfortu psychicznego. Cyfrowy ekran 
zespołu zegarów i wskaźników oraz wyświetlacz  
head-up dostarczą Ci wszelkich informacji 
związanych z prowadzeniem samochodu.

1. EASY PILOT – asystent jazdy w korku i na 
autostradzie. System ten pełni funkcję prawdziwego 
asystenta jazdy. Aktywny regulator prędkości działa 
w przedziale od 0 do 160 km/h. Dzięki niemu Nowy 
MEGANE utrzymuje się pośrodku pasa ruchu, steruje 
prędkością i zachowuje bezpieczną odległość od 
poprzedzającego go pojazdu. W razie potrzeby zwalnia 
aż do całkowitego zatrzymania się. Jeśli postój trwał 
krócej niż trzy sekundy, samochód ponownie rusza 
z miejsca bez jakiegokolwiek działania z Twojej strony.

2. System wykrywania zmęczenia kierowcy. Funkcja 
analizuje Twoje zachowanie na podstawie ruchów 
kierownicy i w razie wykrycia oznak zmęczenia – ostrzega 
Cię. Sygnałowi ostrzegawczemu towarzyszy komunikat 
na ekranie zespołu zegarów, zalecający zrobienie przerwy 
w podróży.

Bezpieczeństwo i pełen 
komfort psychiczny  
za kierownicą

1. 

2. 



3. Aktywny system wspomagania nagłego hamowania 
z funkcją wykrywania pieszych. Możesz zaufać Nowemu 
MEGANE. Trzeba gwałtownie zahamować? Pieszy 
przechodzi przez jezdnię? Nowy MEGANE ostrzega 
Cię i uruchamia hamowanie, jeśli w porę nie zareagujesz.

4. Easy Park Assist. Dzięki czujnikom umieszczonym 
z przodu, po bokach i z tyłu Nowego MEGANE system 
analizuje i wykonuje za Ciebie cały manewr. Może również 
pomóc Ci wyjechać z miejsca postojowego. Wystarczy 
nacisnąć przycisk.

3. 

4. 



Nowy MEGANE R.S. i Nowy MEGANE R.S. Trophy: 
300 KM czystej przyjemności! Silnik skonstruowany na 
bazie technologii wywodzącej się z F1® o pojemności 
1,8 l z bezpośrednim wtryskiem paliwa1 współpracuje 
z automatyczną skrzynią biegów EDC z podwójnym sprzęgłem 
i dysponuje momentem obrotowym osiągającym 420 Nm2. 
Jego skuteczność dodatkowo poprawiają skrócone czasy 
reakcji. Na wysokie osiągi jednostki ma również wpływ 
przepustnica zamontowana w układzie wydechowym. 
Otwiera się w zależności od obrotów, stopnia obciążenia 
oraz wybranego trybu R.S. Drive (Sport lub Race) i pozwala 
w pełni wykorzystać możliwości tego silnika. Trzymanie się 
drogi i skuteczność napędu są zawsze optymalne dzięki 
systemowi 4CONTROL z czterema kołami skrętnymi oraz 
czterema hydraulicznymi ogranicznikami amortyzatorów. 
Nowy MEGANE R.S. wyposażony w zawieszenie Sport 
doskonale łączy komfort z wysokimi osiągami na potrzeby 
sportowej jazdy w codziennym użytkowaniu. Dzięki 
mechanizmowi różnicowemu Torsen® o ograniczonym 
poślizgu i dwuelementowym przednim tarczom hamulcowym, 
które zwiększają możliwości obniżonego zawieszenia 
Cup, Nowy MEGANE R.S. Trophy oferuje kwintesencję 
zaawansowanych technologii Renault Sport. Zaciski 
hamulcowe Brembo®, fotele kubełkowe Recaro® obszyte 
Alcantarą®3 i opony Bridgestone S0074 zapewniają absolutną 
skuteczność na każdym zakręcie.

1 Wyposażony w turbosprężarkę z wirnikiem zamocowanym  
na ceramicznych łożyskach kulkowych. 

2 400 Nm w wersji z manualną skrzynią biegów.
3 W opcji.
4 Dostępne wyłącznie z aluminiowymi 19-calowymi obręczami kół Fuji 

w kolorze srebrnym.

Zaawansowane technologie 
i rewelacyjne osiągi



* 400 Nm z manualną skrzynią biegów.

NOWY MEGANE R.S. TROPHY
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Silnik 4-cylindrowy 1,8 l – 300 KM / 420 Nm* 4 hydrauliczne odbojniki Dwumateriałowe tarcze hamulcowe

Samoblokujący mechanizm różnicowy Torsen® Manualna lub automatyczna skrzynia biegów EDC

Przednie zawieszenie z niezależnym sworzniem System wielofunkcyjnych świateł R.S. Vision

Układ wydechowy z elektryczną przepustnicą
System R.S. Monitor  
(pokładowy system telemetryczny)

Turbina turbosprężarki zamontowana  
na ceramicznym łożysku kulkowym

System 4 kół skrętnych – 4CONTROL

Zawieszenie Cup



Kolory nadwozia

Brązowy Solar* (PM)

Niebieski Iron (PM)

Czerwony Flamme (PM)

Biała Perła (PM)Biel Alpejska (OV)

Niebieski Cosmos* (PM)



OV: Lakier niemetalizowany, pokryty lakierem bezbarwnym. PM: Lakier metalizowany. * Kolory nadwozia: Brązowy Solar, Szary Baltique i Niebieski Cosmos, nie są dostępne w Nowym MEGANE R.S. Line. ** Specjalne kolory Renault Sport. Zdjęcia niewiążące.

Szary Titanium (PM)

Pomarańczowy Tonic** (PM)

Czarny Etoile (PM)

Szary Highland (PM)

Żółty Sirius** (PM)

Szary Baltique* (PM)



Wystroje wnętrza

Life
Bezpieczeństwo i systemy wspomagania 
prowadzenia pojazdu
• ABS z układem wspomagania nagłego hamowania
• Adaptacyjne czołowe poduszki powietrzne kierowcy 

i pasażera (możliwość dezaktywacji poduszki 
powietrznej pasażera)

• Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
siedzącego z przodu chroniące miednicę i klatkę 
piersiową

• Poduszki kurtynowe chroniące głowę (na przednich 
i tylnych miejscach)

• Centralny zamek
• Układ dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)  

z funkcją ASR
• Zestaw do naprawy kół
• Regulator i ogranicznik prędkości
• Dodatkowe kierunkowskazy z diodami LED 

wbudowane w lusterka boczne
• System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na 

tylnych bocznych siedzeniach
• System kontroli ciśnienia w oponach

Prowadzenie samochodu
• Wspomaganie ruszania pod górę
• Tryb ECO

Komfort
• Przednie i tylne zagłówki z regulacją wysokości
• Tylna kanapa składana w układzie 1/3 – 2/3
• Ręcznie sterowana klimatyzacja i filtr przeciwpyłkowy
• Praktyczna podwójna podłoga bagażnika 

(z możliwością mocowania w dwóch położeniach)
• Elektrycznie podnoszone szyby przednie 

z wyłącznikiem impulsowym
• Ręcznie podnoszone szyby tylne
• Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka 

boczne
• Lusterko wewnętrzne o 2 położeniach dzień/noc
• Siedzenie kierowcy z ręczną regulacją wzdłużną 

i regulacją wysokości
• Przednie siedzenie pasażera z ręczną regulacją 

wzdłużną 

Multimedia
• Gniazdo 12 V z przodu
• Gniazda UBS i jack z przodu
• Radio Bluetooth® z wyświetlaczem 4,2”
• Zespół zegarów i wskaźników z wyświetlaczem 

cyfrowym 4,2”

Design nadwozia
• Przednie światła dzienne z diodami LED, które tworzą 

charakterystyczny układ świateł w kształcie litery C 
(C-Shape)

• Tylne światła dzienne z diodami LED, które tworzą 
charakterystyczny układ świateł

• Sekwencyjne kierunkowskazy tylne
• Grill w czarnym kolorze z chromowanymi elementami
• Stalowe obręcze kół 16” z kołpakami Florida
• Klamki drzwi w kolorze nadwozia
• Reflektory przednie Full LED Pure Vision
• Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia 

Design wnętrza
• Tapicerka materiałowa w kolorze szarym
• Wielofunkcyjna kierownica pokryta skórą ekologiczną 

Soft Touch z regulacją ustawienia w pionie 
i w poziomie

Na zdjęciu prezentowana jest wersja Life z wyposażeniem opcjonalnym



Bezpieczeństwo i systemy wspomagania 
prowadzenia pojazdu
• Wspomaganie parkowania tyłem

Komfort
• Czujnik deszczu i czujnik światła
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Centralna konsola z podłokietnikiem z regulacją 

położenia wzdłużnego i zamykanym schowkiem
• Elektrycznie podnoszone szyby tylne z wyłącznikiem 

impulsowym
• Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego

Multimedia
• Gniazdo 12 V z tyłu
• System multimedialny Renault EASY LINK 

z dostępem do usług mobilnych, wbudowanym 
ekranem dotykowym 7’’ i złączem Bluetooth®, radiem 
DAB, nawigacją z wykorzystaniem Android Auto™ 
i Apple Car Play™, sterowanie głosowe

• Zespół zegarów i wskaźników z personalizowanym 
wyświetlaczem cyfrowym 7”

Design nadwozia
• Stalowe obręcze kół 16” z kołpakami Elliptik
• Relingi dachowe*

Design wnętrza
• Szare elementy ozdobne na desce rozdzielczej 

i płatach drzwi
• Tapicerka materiałowa Carbone

Elementy wyposażenia wyróżniające modele E-TECH 
Plug-in Hybrid*
• Boczne i tylne oznakowanie E-TECH
• Przycisk EV na środkowej konsoli
• Automatyczny hamulec postojowy
• MULTl-SENSE (3 tryby działania układu napędowego 

do wyboru: Pure, My Sense i Sport)
• Schowek na kabel w bagażniku
• System multimedialny Renault EASY LINK 

z dostępem do usług mobilnych, wbudowanym 
ekranem dotykowym 7’’ i złączem Bluetooth®, 
wbudowaną nawigacją z mapami Europy, radiem 
DAB, kompatybilny z Android Auto™ i Apple Car Play™ 
(połączenie przewodowe), sterowanie głosowe

• Zespół zegarów i wskaźników z personalizowanym 
wyświetlaczem cyfrowym 10,2”

* Wyłącznie w MEGANE Grandtour.

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

Zen (Life +)
Na zdjęciu prezentowana jest wersja Zen z wyposażeniem opcjonalnym



Bezpieczeństwo i systemy wspomagania 
prowadzenia pojazdu
• Wspomaganie parkowania przodem
• System kontroli pasa ruchu
• System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 

rozpoznawania znaków drogowych
• Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych  

na mijania

Prowadzenie samochodu
• System wykrywania zmęczenia kierowcy
• Automatyczny hamulec postojowy
• Renault MULTI-SENSE – wybór trybu jazdy 

i personalizacja trybu jazdy oraz oświetlenia 
ambientowego (My Sense, Eco, Comfort, Sport)

Komfort
• Karta Renault Hands Free z funkcją blokady drzwi po 

oddaleniu się od auta
• Przednie i tylne lampki sufitowe z diodami LED

• Elektrochromatyczne bezramkowe wewnętrzne 
lusterko wsteczne z automatyczną zmianą ustawienia 
dzień/noc

• Elektrycznie składane lusterka boczne
• Powitalna sekwencja po otwarciu samochodu 

z włączeniem świateł
• Fotel pasażera z przodu składany do położenia stolika*
• System Easy Break z możliwością różnych konfiguracji 

bagażnika* 

Multimedia
• System multimedialny Renault EASY LINK 

z dostępem do usług mobilnych, wbudowanym 
tabletem z ekranem dotykowym 7’’ i złączem 
Bluetooth®, wbudowaną nawigacją z mapami Europy, 
radiem DAB, kompatybilny z Android Auto™ i Apple 
Car Play™ (połączenie przewodowe), sterowanie 
głosowe

Design nadwozia
• Antena w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia
• Osłona chłodnicy z chromowanymi elementami
• Diamentowane aluminiowe obręcze kół 16” Impulse
• Klamki drzwi z chromowaną wstawką
• Reflektory przeciwmgłowe LED
• Dodatkowo przyciemniane tylne boczne szyby i szyba 

tylna

Design wnętrza
• Elementy ozdobne ze szczotkowanego aluminium  

na desce rozdzielczej i płatach drzwi
• Oświetlenie ambientowe w płatach przednich 

i tylnych drzwi
• Tapicerka materiałowa Carbone z elementami skóry 

ekologicznej
• Kierownica pokryta skórą** licową

Elementy wyposażenia wyróżniające modele E-TECH 
Plug-in Hybrid*
• Boczne i tylne oznakowanie E-TECH
• Przycisk EV na środkowej konsoli
• MULTI-SENSE (3 tryby jazdy do wyboru:  

Pure, My Sense i Sport)
• Schowek na kabel w bagażniku
• Zespół zegarów i wskaźników z personalizowanym 

wyświetlaczem cyfrowym 10,2”

  * Wyłącznie w MEGANE Grandtour.
** Skóra bydlęca.

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

Intens (Zen +)

Wystroje wnętrza

Na zdjęciu prezentowana jest wersja Intens z wyposażeniem opcjonalnym



Design nadwozia
• Przedni zderzak ze sportową listwą F1®

• Diamentowane aluminiowe obręcze kół 17” Montlhéry
• Sportowy tylny zderzak 
• Oznakowanie R.S. Line na nadkolach i z tyłu nadwozia

Design wnętrza
• Elementy ozdobne z karbonowym wzorem na desce 

rozdzielczej i płatach drzwi
• Środkowy podłokietnik
• Deska rozdzielcza i płaty drzwi z karbonowym wzorem
• Dźwignia zmiany biegów z czerwonymi przeszyciami
• Aluminiowe pedały
• Tapicerka materiałowa R.S. Line w kolorze czarnym 

z wykończeniami w kolorze czerwonym
• Sportowe przednie fotele z wbudowanymi 

zagłówkami
• Kierownica pokryta skórą z logo R.S.

Elementy wyposażenia wyróżniające modele E-TECH 
Plug-in Hybrid*
• Boczne i tylne oznakowanie E-TECH
• Przycisk EV na środkowej konsoli
• MULTI-SENSE (3 tryby jazdy do wyboru:  

Pure, My Sense i Sport)
• Schowek na kabel w bagażniku
• Zespół zegarów i wskaźników z personalizowanym 

wyświetlaczem cyfrowym 10,2”

* Wyłącznie w MEGANE Grandtour.

R.S. Line (Intens +)
Na zdjęciu prezentowana jest wersja R.S. Line z wyposażeniem opcjonalnym



Tapicerki

Tapicerka materiałowa Carbone 
z elementami skóry ekologicznej

Tapicerka materiałowa R.S. Line w kolorze 
czarnym z wykończeniami w kolorze 
czerwonym

Tapicerka ze skóry ekologicznej Intens 
w kolorze czarnym

Tapicerka Alcantara R.S. Line w kolorze 
czarnym z wykończeniami w kolorze 
czerwonym

Tapicerka materiałowa Gris Fonce Tapicerka materiałowa Carbone

 



Stalowe obręcze kół 16” Florida1
Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 16” Celsium2

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 17” Montlhéry4

Stalowe obręcze kół Flexwheel 
16” Elliptik2

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 18” Hightek3

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 16” Impulse3

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 18” Magny Cours4

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 17” Allium3

Obręcze kół

1 Dostępne w wersji Life.
2 Dostępne w wersji Zen.
3 Dostępne w wersji Intens.
4 Dostępne w wersji R.S. Line.
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POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (litry) Benzyna Diesel
Pojemność bagażnika 473 394
Maksymalna objętość bagażnika ze złożoną tylną kanapą 1367 1288
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Grandtour

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (litry) Benzyna Diesel E-TECH
Pojemność bagażnika 563 504 447
Maksymalna objętość bagażnika ze złożoną tylną kanapą 1543 1484 1408



Akcesoria

1.



1. Poprzeczki i kufry dachowe. Skorzystaj z dodatkowej 
przestrzeni bagażowej, wyposażając swojego Nowego 
MEGANE w poprzeczki dachowe QuickFix. Z łatwością 
zamontujesz na nich bagażnik na narty, bagażnik na 
rowery czy jeden z kufrów dachowych dostępnych 
w naszej ofercie.

2. Składany hak holowniczy i odchylany bagażnik na 
rowery. Teraz będziesz mógł zabrać na weekend rowery 
lub doczepić przyczepę. Przez resztę czasu hak będzie 
ukryty pod tylnym zderzakiem, aby nie psuć estetyki 
samochodu.

3. Zabezpieczenie bagażnika EasyFlex. Antypoślizgowa 
i nieprzemakalna wykładzina jest nieodzowna, aby 
zabezpieczyć bagażnik podczas transportu dużych 
i brudnych przedmiotów. Daje się z łatwością składać 
i rozkładać. Idealnie dopasowuje się do położenia tylnych 
siedzeń.

4. Ładowarka indukcyjna. Niezależnie od długości 
trasy zachowaj łączność ze światem dzięki wbudowanej 
indukcyjnej ładowarce do smartfonów.

5. Folia ochronna. Za pomocą przezroczystych folii 
ochronnych zabezpiecz nadwozie samochodu przed 
przykrymi niespodziankami na co dzień. Drobne 
uderzenia, zadrapania i przytarcia przestaną być Twoim 
zmartwieniem.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze prezentującej 
akcesoria do Nowego MEGANE.

2.

4.

3.

5.



„Od pierwszych szkiców w biurze projektowym, poprzez produkcję, 
aż po dystrybucję w sieci dealerów zawsze kierujemy się dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości”.

Laurens van den Acker – dyrektor ds. designu przemysłowego, Grupa Renault

Coraz ostrzejsza kontrola jakości
W zakładzie produkcyjnym w Palencji wykorzystujemy awangardowe technologie kontroli jakości:
– kontrolę laserową geometrii nadwozia
– kamery do testowania zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczenia przez uderzeniami żwiru
– zaawansowane narzędzia do kontroli radarów, które są wykorzystywane w systemów wspomagania prowadzenia  
Coraz ostrzejsze testy
Wszystkie nasze samochody są poddawane wielu testom symulującym zużycie samochodu podczas pięcioletniej 
eksploatacji przez klienta (lub przy przebiegu 80 000 km). W przypadku Nowego MEGANE poszliśmy jeszcze dalej: 
25 samochodów E-TECH Plug-in Hybrid zostało oddanych w ręce 100 różnych kierowców na 17 tygodni!

Jakość

Technologie Renault DP World F1® Team dla wszystkich
Renault jest pionierem i ekspertem w branży samochodów elektrycznych. Nowy MEGANE jest wyposażony w napęd 
hybrydowy E-TECH o mocy 160 KM z możliwością ładowania. Wykorzystano w nim technologię bezpośrednio 
zainspirowaną doświadczeniem zdobytym przez Renault DP World F1® Team. 
Technologia opracowana przez konstruktorów Renault była przedmiotem 150 wniosków patentowych. Wykorzystuje 
4-cylindrowy silnik benzynowy nowej generacji o pojemności 1,6 l i dwa silniki elektryczne oraz skrzynię biegów 
bez klasycznego sprzęgła, która zapewnia optymalną zmianę biegów. 
Zupełnie nowe doznania z jazdy
Napęd E-TECH Plug-in Hybrid jest owocem doświadczenia zebranego przez Renault DP World F1® Team. 
Wykorzystuje innowacyjne rozwiązania z Formuły 1, które gwarantują doskonałą efektywność energetyczną, 
optymalne wykorzystanie energii elektrycznej, co przekłada się na niezwykłą przyjemność z jazdy.

Dostęp do internetu i nowych mobilnych technologii
Zgodnie ze swoim DNA Nowy MEGANE wykorzystuje technologie najnowszej generacji i zapewnia jeszcze więcej 
przyjemności z jazdy:
– nowy system Renault EASY LINK zapewnia dostęp do usług multimedialnych, nawigacji i infotainmentu 

(kompatybilny z Android Auto™ i Apple CarPlay™),
– nowy personalizowany ekran multimedialny 9,3” ułatwia bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji lub aplikacji.
– system MULTI-SENSE dostosuje prowadzenie samochodu do twoich preferencji 
Dostęp do nowej mobilności
– Aplikacja MY Renault na smartfona umożliwia zdalną interakcję z samochodem. 
– Oferta Renault Easy Connect to szeroka gama aplikacji, platform i mobilnych usług, które ułatwią codzienne 

użytkowanie samochodu.
Bogate wyposażenie zaawansowanego technologicznie kokpitu zapewnia wyższy komfort, bezpieczeństwo i więcej 
możliwości korzystania z mobilnych technologii.



Usługi

Jesteśmy zawsze przy Tobie, by ułatwiać Ci życie i skrócić czas 
poświęcony na obsługę Twojego Renault. Uzyskanie kosztorysu 
naprawy i umówienie wizyty w serwisie online, ryczałty, umowy 
serwisowe, ubezpieczenia i assistance, indywidualny program 
obsługi MY Renault – skorzystaj z naszych prostych i szybkich 
rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.

Pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje możesz znaleźć:
– na naszych stronach internetowych – oferty produktów/usług/

finansowania, umawianie wizyt, jazdy próbne;
– w naszej sieci – zapytaj naszych sprzedawców i pracowników serwisu.

Serwis Renault – 100% ochrony
Możesz przewidzieć rzeczy nieprzewidziane dzięki przedłużeniu gwarancji, 
ubezpieczeniom i assistance Renault, które zapewni Ci stałą ochronę.

MY Renault – partner w codziennym użytkowaniu samochodu
Twoje osobiste konto online, na którym znajdziesz porady, zapoznasz 
się z ofertą, wyłącznymi korzyściami, planem przeglądów i najbliższymi 
wizytami w serwisie.

Serwis Renault – zero stresu
Nasze ryczałty i umowy serwisowe pozwalają na skorzystanie z oferty 
uwzględniającej wszystkie aspekty obsługi zgodnie z Twoimi potrzebami.

Akcesoria – Twoje Renault szyte na miarę
W gamie naszych akcesoriów znajdziesz wszystko, co sprawi, że 
Twój samochód będzie bardziej atrakcyjny, praktyczny, komfortowy 
i dopasowany do Twoich potrzeb.

Renault – zawsze blisko, 
zawsze do dyspozycji







Odkryj Renault Megane 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów 
Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą 
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego 
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym 
Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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