
Renault MEGANE
Nowe





Nowe Renault Megane jest teraz jeszcze bardziej 
nowoczesne i eleganckie. Linie zewnętrzne są 
bardziej ekspresyjne i dynamiczne, a przód 
podkreślony jest nową sygnaturą świetlną, 
wykorzystującą reflektory 100% LED Pure 
Vision w kształcie litery C. Wnętrze zostało 
odświeżone dzięki zastosowaniu nowego ekranu 
multimediów Easy Link o przekątnej 9,3”, cyfrowych 
10-calowych zegarów oraz nowych materiałów 
wykończeniowych. Ergonomia konsoli centralnej 
została poprawiona dzięki zastosowaniu nowych 
fizycznych przełączników do obsługi panelu 
klimatyzacji, a ekran dotykowy pozwala zmieniać 
ustawienia systemu Multi-Sense, który wpływa na 
komfort prowadzenia i doznania z jazdy.

Nowy wymiar 
elegancji



W wersji R.S. Line Nowe Megane emanuje 
swoim rodowodem. Cywilna wersja wywodząca 
się z wyczynowej gamy R.S. nadaje wnętrzu 
sportowy charakter dzięki wykorzystaniu 
elementów imitujących włókno węglowe na desce 
rozdzielczej czy też Alcantary® do obszycia foteli ze 
zintegrowanymi zagłówkami. Skórzana sportowa 
kierownica opatrzona emblematem R.S. oraz 
aluminiowe pedały potęgują doznania kierowcy 
podczas dynamicznej jazdy. Z zewnątrz wersja R.S. 
Line wyróżnia się emblematami na nadkolach, 
aluminiowymi 18-calowymi felgami Magny-Cours, 
dwiema końcówkami rury wydechowej oraz listwie 
typu F1 z przodu. 

DNA sportowca







Najnowsza technologia Renault zamknięta 
w ponadczasowym eleganckim kombi. Wsiądź 
za kierownicę nowego hybrydowego Renault 
i przekonaj się, jak łatwe może być obcowanie 
z najnowocześniejszymi hybrydowymi rozwią-
zaniami technicznymi. Rodowód tej jednostki 
napędowej wywodzi się z silników Formuły 1. 
Wersja E-TECH wykorzystuje silnik benzynowy o 
pojemności 1,6 l oraz dwa silniki elektryczne. Za 
przeniesienie napędu odpowiada nowa skrzynia 
biegów MMT (Multi-mode Transmission).  Dzięki 
zastosowaniu akumulatora trakcyjnego o po-
jemności 9,8 kWh zasięg w trybie elektrycznym 
dochodzi do 65 km w ruchu miejskim, a Ty możesz 
się rozkoszować cichą, dynamiczną i komfortową 
jazdą. 

Nowe  
MEGANE Grandtour 
E-TECH Plug-in Hybrid  
– elektryczne na żądanie





Nowe Megane R.S. ma teraz jeszcze bardziej 
sportowy charakter. Przód z listwą typu F1, 
muskularne nadkola, boczne wloty powietrza, 
centralnie umiejscowiony wydech i tylny dyfuzor 
nie tylko dodają stylistycznej agresywności, ale 
również spełniają swoje funkcje, poprawiając 
parametry tego hot hatcha. Wewnątrz pojawiły 
się panel cyfrowych zegarów 10,2”, skórzana 
kierownica z logo R.S., aluminiowe pedały oraz 
zmieniona dźwignia zmiany biegów. Wysokiej 
jakości materiały oraz doskonałe spasowanie 
elementów wraz z kolorystyką wnętrza tworzą 
sportową atmosferę. 

Podstawowe cechy: 
 – 300 KM
 – Wyczynowy wydech
 – System 4CONTROL
 – System R.S. Drive
 – Zawieszenie Sport

Emblemat Trophy na listwie typu F1 nie wymaga 
komentarzy. Czerwone hamulce Brembo®,  
19-calowe felgi aluminiowe Fuji „obute” 
w opony Bridgestone® S007 czy przyciemnione 
szyby nadają tej wersji prawdziwie wyczynowy 
charakter. Kubełkowe fotele Recaro zapewniają 
odpowiednie trzymanie na szybko pokonywanych 
zakrętach, a tapicerka z Alcantary® odpowiada 
za utrzymywanie kierowcy na miejscu, tworząc 
perfekcyjnie przygotowane miejsce do dynamicznej 
jazdy. 

Podstawowe cechy:  
R.S. +

 – Zawieszenie Cup
 – Dwumateriałowe tarcze hamulcowe
 – Mechanizm różnicowy Torsen®

 – Siedzenia Recaro wykończone Alcantarą® 

 (opcja)

Nowe MEGANE R.S. Trophy

Spraw, aby Twój dzień  
stał się lepszy
Nowe MEGANE R.S.



Turbodoładowany silnik benzynowy 1,8 
o mocy 300 KM wykorzystuje know-how Renault 
w budowaniu wyczynowych jednostek napędowych 
dla bolidów F1. Połączony z manualną lub 
automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów 
EDC dysponuje momentem obrotowym do 420 Nm, 
co pozwala na skrócenie czasu przyspieszenia 
i większą elastyczność. Dzięki zaawansowanemu 
układowi wydechowemu z elektryczną przepustnicą 
silnik może pokazać 100% możliwości. System 4 
kół skrętnych 4CONTROL wraz ze sportowymi 
nastawami zawieszenia zapewniają optymalne 
trzymanie się drogi i dynamikę prowadzenia. 
Mechanizm różnicowy Torsen®, który zastosowano 
w wersji R.S. Trophy, oraz dwumateriałowe 
hamulce zapewniają optymalne osiągi na  
szybko pokonywanych zakrętach. Przyjemność 
prowadzenia gwarantują wyjątkowe technologie 
R.S. Drive (tryby Sport i Race) oraz R.S. Monitor*, 
który wyświetla dane telemetryczne na ekranie 
multimedialnym auta. Moc, zwinność, dynamika 
– Nowe Renault Megane R.S. i R.S. Trophy oferują 
najlepsze technologie dywizji Renault Sport.

* Dostępny w późniejszym terminie.

Najwyższa 
wydajność
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Nowe MEGANE R.S. Trophy

* 400 Nm dla manualnej skrzyni biegów.

Silnik 4-cylindrowy 1,8 l – 300 KM / 420 Nm* 

Turbina turbosprężarki zamontowana  
na ceramicznym łożysku kulkowym

4 hydrauliczne odbojniki Dwumateriałowe tarcze hamulcowe

Manualna lub automatyczna skrzynia biegów EDC

System 4 kół skrętnych – 4CONTROL Przednie zawieszenie z niezależnym sworzniem System wielofunkcyjnych świateł R.S. Vision

Zawieszenie Cup Układ wydechowy z elektryczną przepustnicą
System R.S. Monitor  
(pokładowy system telemetryczny)
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Samoblokujący mechanizm różnicowy Torsen®



Renault zaleca

Odkryj Renault MEGANE 
na www.renault.pl

renault.com

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.

Fot.:  .
1.06.2020


