
All New

Renault MÉGANE Hatchback



OUTSIDE GT LINE PACKAGEC-SHAPE LED DAYTIME RUNNING LIGHTS

ELECTRIC PARKING BRAKE REAR CAMERA

INTERIOR

COLORS

R-LINK 2, 8.7” TOUCHSCREEN

CAPPUCCINO BROWN (CNL) COSMOS BLUE (RPR) IRON BLUE (RQH)

PLATINUM GREY (D69)TITANIUM GREY (KPN) GLACIER WHITE (QNC)

BERLIN BLUE (RQE)

FLAME RED (NNP)

DUNE BEIGE (HNP)

DIAMOND BLACK (GNE)
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DIMENSIONS

EQUIPMENT التجهيزات األساسية واإلختيارية

MÉGANE HATCHBACK

4,359 X 2,058 X 1,447

384

50

SPECIFICATIONS

ENGINE

Gasoline 1.6 L 16V 115 hp

Gasoline 1.2 Turbo 16V 130 hp

Max. Torque

Fuel Tank Capacity (Liter)

DIMENSIONS 

Length X Width X Height (mm)

Boot Capacity (Liter)

TIRE & ROAD WHEELS

Satin chrome 16” Alloy wheel

17” Alloy wheel (GT Design)

SAFETY

ABS, EBD & BAS (Brake Assist System)

4 Airbags (Driver & Front Passenger) 

6 Airbags (Front side airbags/ front & rear curtain airbags)

Rear seats with Isofix (fastening system for child seats)

Immobilizer (Anti-the� system)

OPTIONS

Automatic A/C with dual-zone temperature adjustment

Central Door Locking

Electric power steering Wheel

Electric power windows

Trip computer with 6 functions

Console with storage & armrest

Hill Start Assist

Hands-free, Keyless system (Renault Smart Card)

C-shape LED daytime running lights

Tinted Glass

Cruise control with speed limiter

Electric Adjustable & Heated door mirrors

Day & night rear view mirror

Rear parking sensor

Fog lights (front & rear)

Multifunction Steering Wheel

Automatic headlamps & Rainsensing wipers

Halogen high & low beams headlight

Leather steering wheel

Tire pressure Monitoring System

Radio, CD, MP3, Bluetooth, 2 USBs & AUX, with 8 speakers

Navigation system, R-LINK 2, 7” touchscreen, 3D sound by Arkamys  

Navigation system, R-LINK 2, 8.7” touchscreen, 3D sound by Arkamys

Electric parking brake

Foldable defrosting electric door mirrors with temperature sensor

GT seat covering with Heated front seats

Parking Sensors with Rear Camera

Outside & Inside GTLine Package, Signature & Seats

المواصفات
المحرك

بنزين 1.6 لتر 16 صباب 115 حصان
بنزين 1.2 تربو 16 صباب 130 حصان

أقصى عزم
سعة خزان الوقود

األبعاد
طول X عرض X ارتفاع  (مم)
سعة الصندوق الخلفي (لتر)

العجالت و اإلطارات
جنوط رياضية مقاس 16 بوصة
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة

تجهيزات األمان و السالمة
ABS و EBD مع BAS نظام الفرامل المضادة لإلنغالق

4 وسادة هوائية أمامية
6 وسائد هوائية (الجوانب األمامية و الخلفية)

نظام ISOFOX لتثبيت مقاعد األطفال في الخلف
نظام إيموبيليزر للحماية ضد السطو و السرقة

الكماليات
تكييف هواء اوتوماتيكي يمكن ضبطه في كل جانب على حده   

نظام غلق مركزي
عجلة قيادة آلية المؤازرة مع حساسية متغيرة حسب السرعة

زجاج كهربائى لألبواب األمامية و الخلفية
كمبيوتر رحالت ذو 6 وظائف متعددة

مسند يد أمامي مزود بصندوق تخزين
نظام المساعدة عند البدء على المنحدرات

نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي)
مصابيح LED لإلضاءة النهارية المستمرة

زجاج ملون
نظام مثبت و محدد للسرعة

مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية
مرآه داخلية ذاتية التعتيم

حساسات ركن خلفية
مصابيح ضباب أمامية و خلفية

نظام  التحكم في وظائف الراديو من خلف عجلة القيادة
نظام استشعار للضوء و األمطار و تشغيل المصابيح و المساحات تلقائيًا

مصابيح أمامية هالوجين (مع إمكانية التحكم في مستوى المصابيح)
عجلة قيادة مكسوة جلد

مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
راديو  CD, MP3 بخاصية بلوتوث مع مخرجان USBs و AUX  مع عدد 8 سماعات

3D مع نظام مالحة و صوت R-LINK 2 شاشة 7.4 بوصة بنظام
3D مع نظام مالحة و صوت R-LINK 2 شاشة 8.7 بوصة بنظام

فرامل يد كهربائية
مرايا الرؤية الجانبية يمكن طيها اوتوماتيكيًا ذاتية التدفئة إلزابة الجليد

مقاعد رياضية ذاتية التدفئة
حساسات ركن خلفية مع كاميرا خلفية

GT تجهزات خارجية و داخلية فئة
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Continue the Renault Mégane Hatchback experience
on renault.com.eg/cars/méganehatchback

/renaultegypt

Renault recommends


