
RENAULT
MEGANE CONQUEST
E-Tech full hybrid

na voljo z mild hybrid motorjem



športni 
terenec

3 zadnji 
sedeži

povezan 
ekosistem

hibridni 
motor

prostornina 
prtljažnika do 
513 l(1)

14 sistemov 
za pomoč pri 
vožnji(2)

hibriden  
po naravi

Renault Megane Conquest 
predstavlja nov pristop do 
športnih terencev: aerodinamična 
silhueta,povečan odmik od tal in 
odločna športna moč.

Očarani boste z novim pristopom k 
športnemu terencu.

(1) Odvisno od motorja. 
(2) Odvisno od različice.
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športen duh

Megane Conquest uteleša slog, 
ki je značilen za športne terence. 
Različici E-Tech engineered in 
R.S. Line združujeta robustnost in 
eleganco. Dvojni izhod izpušne cevi 
na zadnjem delu pa še dodatno 
poudarja dinamičen značaj Megane 
Conquest.

Izstopajte z aerodinamično lestvijo, 
za katero smo navdih našli na 
avtomobilskih dirkah, detajli v 
svetleči črni barvi ter posebna 
platišča iz lahke litine Silverstone z 
zlatimi poudarki.

01. dizajn

svetlobni podpis v obliki črke C sestavljajo 100-odstotni LED-žarometi, 
ki izboljšajo nočno vidljivost

platišča iz lahke litine 46 cm (18") Silverstone
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rezervirajte testno vožnjo   → vsebina ↑

https://www.renault.si/vozila/megane-conquest/testna-voznja.html


(1) Na voljo tudi v drugih barvah. 

ekskluziven dizajn 
E-Tech engineered

Renault Megane Conquest vzbuja 
čustva z novo premium hibridno 
različico E-Tech engineered. Izrazite 
svojo osebnost z edinstvenim 
kontrastom zlate in sijoče črne 
barve v kovinsko sivem odtenku(1). 

Izstopajte z elegantnim dizajnom: 
bleščeča črna sprednja maska in 
zadnji spojler, posebna oznaka 
E-Tech, izpušne cevi v zlati barvi in 
spojler.

Zunanji dizajn je skladen z dizajnom 
v vozilu: črna notranjost, posebna 
oznaka E-Tech ter detajli na volanu, 
sedežih in armaturni plošči v zlati 
barvi. Eleganca je razvidna iz vseh 
kotov.
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vsebina ↑

01. dizajn

rezervirajte testno vožnjo  
za E-Tech različico   →

https://www.renault.si/vozila/megane-conquest-etech/testna-voznja.html


hibridno doživetje

Tehnologija E-Tech full hybrid 
združuje dva električna motorja ter 
motor z notranjim izgorevanjem in 
večstopenjskim menjalnikom brez 
sklopke. Regenerativno zaviranje 
omogoča polnjenje akumulatorske 
baterije med vožnjo, zato 
zaustavljenje na polnilnih postajah 
ni več potrebno. 

V mestu lahko kar do 80 % poti 
opravite na električni pogon ter 
tako zmanjšate emisije CO2 in 
porabo goriva do 40 %(1).

Vozilo vedno speljuje na električni 
pogon, zato je pospeševanje močno 
in dinamično. Tišina, odzivnost, 
agilnost ... Ne glede na to, ali se 
vozite po mestu ali avtocesti, E-Tech 
full hybrid prinaša novo doživetje 
vožnje.

informacije o napolnjenosti 
baterije

26 cm (10,2") digitalna instrumentna 
plošča(2) z informacijami o vožnji

02. izkušnja vožnje

(1) V primerjavi z enakovrednim motorjem z notranjim zgorevanjem.
(2) Odvisno od različice.
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vsebina ↑
želim ponudbo za 
za E-Tech različico   →

https://www.renault.si/vozila/megane-conquest-etech/ponudba.html


užitek, ki vas povsem  
prevzame

V osrčju voznikovega mesta boste 
na sredinski konzoli našli veliki 24 
cm (9,3")(1) multimedijski zaslon na 
dotik z visoko ločljivostjo, ki vam 
omogoča dostop do povezljivih 
navigacijskih storitev (z zemljevidi 
Evrope), upravljanje s sistemi za 
pomoč pri vožnji in tehnologijo 
Multi-Sense®.

03. multimedija

V kombinaciji z informacijskim 
zaslonom z diagonalo 26 cm (10,2")(1)  
boste tako lahko uživali v eni 
največjih prikazovalnih površin pri 
vozilih tega razreda.

multimedijski zaslon: sistemi za 
pomoč pri vožnji, sistem Multi-
Sense® in prilagodljivi pripomočki

brezžični polnilec za pametni 
telefon

(1) Odvisno od različice. 
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vsebina ↑želim ponudbo  →

https://www.renault.si/vozila/megane-conquest/ponudba.html


04. notranjost

prostorna notranjost

Prtljažnik se ponaša z velikodušno 
prostornino 513 litrov (480 litrov pri 
E-Tech full hybrid). Zadnjo sedežno 
klop sestavljajo trije sedeži, zato 
imajo potniki veliko prostora za 
noge in kolena.

V nizkem položaju po višini 
nastavljiva tla povečujejo 
nakladalno zmogljivost, v visokem 
položaju pa olajšajo nakladanje 
težkih predmetov. Konfiguracija, 
ki vam omogoča tudi popolnoma 
ravno površino, ko so nasloni zadnje 
klopi 2/3-1/3 podrti navzdol.

prostornina prtljažnika do 513 l(1)

odstranljiv pod prtljažnika

trije sedeži običajnih dimenzij zadaj

(1) Odvisno od različice. 
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14 narednih sistemov za
pomoč pri vožnji

Renault Megane Conquest je 
opremljen s 14 inovativni sistemi za 
pomoč pri vožnji. Z njimi ohranja 
vašo pozornost in vam obljublja 
povsem varno pot.

05. napredni sistemi za pomoč pri vožnji

prepoznavanje prometnih znakov
Megane Conquest ima vgrajeno kamero, 
ki prepoznava prometne znake in vas 
tako z opozorilom na instrumentni plošči 
obvešča o trenutnih omejitvah hitrosti.

opozorilo na prečni promet pri vzvratni 
vožnji 
Brez tveganj, ko zapeljete vzvratno. 
Megane Conquest ima sistem za 
zaznavo vozil zadaj, s katerim vzvratno 
zapeljete bolj varno, tudi ob slabši 
vidljivosti.

pomočnik za ohranjanje voznega pasu
Ob nenamerni menjavi voznega pasu 
se aktivira pomočnik za ohranjanje 
voznega pasu, ki samodejno popravi 
smer vožnje. Ta funkcija, ki se vklopi pri 
hitrosti med 70 in 160 km/h, deluje na 
volan in usmeri vozilo nazaj na vozni 
pas, takoj ko prečkate prekinjeno ali 
neprekinjeno črto brez vklopljenega 
smernika.

samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 
To omogoča kamera, nameščena na 
vrhu vetrobranskega stekla, ki analizira 
svetlobni tok glede na svetlobo in 
prometne razmere.

360-stopinjska kamera 
Brez napora manevrirajte s svojim vozilo 
s 4 vgrajenimi kamerami in se enostavno 
izognite oviram okrog vozila, celo na 
pločniku, in preprosto parkirajte tudi na 
najtesnejša parkirna mesta. 

aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev
Vozilo spremlja vaše odzive in dogajanje 
v okolici. Če pešec prečka cesto, vas 
sistem opozori na dogajanje ali pa sproži 
samodejno zaviranje. 

sistemi za pomoč voznikom
• tempomat in omejevalnik hitrosti
• pomoč pri vožnji in zastojih na avtocesti
• regulator hitrosti z nadzorom varnostne 
razdalje

• prepoznavanje prometnih znakov
• samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

sistemi za pomoč pri parkiranju
• sistem za prostoročno parkiranje
• 360-stopinjska kamera
• opozorilo na prečni promet pri vzvratni 
vožnji 

varnostna pomoč
• sistem za nadzor mrtvega kota
• opozorilnik za varnostno razdaljo
• pomočnik za ohranjanje voznega pasu 
• aktivno zaviranje v sili z zaznavo 
kolesarjev

• aktivno zaviranje v sili z zaznavo vozil
• aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev
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izbor barv

06. personalizacija

črna Metalik(2) siva Metalik(2)

ledeniško bela(1)(4) biserno bela(3)

modra Zanzibar(2)

rdeča Flame(3) oranžna Valencia(2)(5)

(1) Enoslojna barva. 
(2) Enoslojna kovinska barva. 
(3) Posebna kovinska barva. 
(4) Ni na voljo na R.S. Line in E-Tech engineered. 
(5) Na voljo le na R.S. Line in E-Tech engineered.
Slike so simbolične.
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komplet za  
personalizacijo R.S. Line

06. personalizacija

spodnji naletni ščitnik na prednjem delu 
v beli barvi

spodnja zaščitna letev vrat v beli barvi

spodnji naletni ščitnik na prednjem delu 
v rdeči barvi

spodnja zaščitna letev vrat v rdeči barvi

spodnji naletni ščitnik na prednjem delu 
v oranžni barvi

spodnja zaščitna letev vrat v oranžni 
barvi

Kompleti za prilagoditev po meri v rdeči, oranžni in beli barvi: naletni ščitnik na 
prednjem in zadnjem delu, spodnja zaščitna letev vrat in spojler prtljažnih vrat.

komplet za personalizacijo 
E-Tech engineered

spodnji naletni ščitnik na prednjem delu 
v zlati barvi

spodnji naletni ščitnik na prednjem delu 
v sivi barvi

spodnja zaščitna letev vrat v zlati barvi spodnja zaščitna letev vrat v sivi barvi

izpušne cevi v zlati barvi izpušne cevi sive barve

Kompleti za personalizacijo v zlati* (standard) in sivi barvi (izbirno): naletni 
ščitnik na prednjem delu, spodnja zaščitna letev vrat in izpušne cevi. 
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oprema

06. personalizacija

equilibre
• opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov 
• kartica renault za prostoročno upravljanje
• funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™
• full LED pure vision prednji žarometi

techno (dodatno na opremo equilibre)
• sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj 
• opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji
• brezžično polnjenje mobilnega telefona
• barvni 25 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije 
multimedijski 24 cm (9,3") zaslon z navigacijo 2x USB in 1x AUX + DAB

R.S. Line (dodatno na opremo techno)
• sistem za pomoč pri parkiranju 360
• bočni senzorji 
• gretje sprednjih sedežev in volanskega obroča
• električno nastavljiva sprednja sedeža

E-Tech engineered (dodatno na opremo R.S. line)
• e-shifter
• sprednji odbijač v stilu F1™
• platišča iz lahke litine 46 cm (18") E-Tech engineered

Slike so simbolične.
Vsi sedeži v usnju, navedeni v tem dokumentu, so delno oblečeni v pravo usnje in delno v impregnirano 
tkanino. Podrobnejše informacije v zvezi z uporabljenimi usnjenimi materiali lahko dobite pri svojem 
prodajnem svetovalcu.
Android Auto™ je znamka podjetja. Google Inc. Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme
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primerajte različice  →

https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Megane_Conquest.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Megane_Conquest.pdf
https://www.renault.si/vozila/megane-conquest/razlicice.html


oblazinjenje

platišča

06. personalizacija

oblazinjenje v 
temnem blagu(1)

oblazinjenje v 
črnem blagu v 
kombinaciji z 
imitacijo usnja(2) 

oblazinjenje 
alkantara v temni 
barvi z rdečimi 
prešivi(3)

oblazinjenje 
alkantara s prešivi 
v zlati barvi(4)

Vsi sedeži v usnju, navedeni v tem dokumentu, so delno oblečeni v pravo usnje in delno v impregnirano 
tkanino. Podrobnejše informacije v zvezi z uporabljenimi usnjenimi materiali lahko dobite pri svojem 
prodajnem svetovalcu.

Slike so simbolične.
(1) Na voljo na različici equlibre. 
(2) Na voljo na različici techno. 
(3) Na voljo na različici R.S. Line. 
(4) Na voljo na različici E-Tech engineered. 

platišča iz lahke 
litine 43 cm (17") 
Bahamas(1)

platišča iz lahke 
litine 46 cm (18") 
Pasadena(2)

platišča iz lahke 
litine 46 cm (18") 
Silverstone(3)

platišča iz 
lahke litine 46 
cm (18") E-Tech 
engineered(4) 
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vsebina ↑
preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme

https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Megane_Conquest.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Megane_Conquest.pdf


preverite vse možnosti  
dodatne opreme

dodatna oprema

06. personalizacija

športna pedala in vrhunske talne preproge
Uživajte v prefinjenosti vrhunskih tekstilnih preprog, ki jih dopolnjujejo elegantna 
aluminijasta pedala za športen pridih vašega vozila.

paket rdeča Flamme za prilagoditev zunanjosti
Poigrajte se z barvami in izstopajte iz množice s paketom za prilagoditev po meri, ki 
vključuje pokrove platišč i športni sprednji odbijač, bo vaše vozilo Megane Conquest 
edinstveno in po vašem okusu.

spojler prtljažnih vrat 
Poudarite dinamičnost vašega športnega terenca. 

prilagodljiva zaščita prtljažnika Easyflex
Zaščitite prtljažnik svojega Megana Conquest s protizdrsno in nepremočljivo 
zaščito Easyflex, ki jo lahko prilagodite glede na nastavitev sedežev in zadnje klopi 
in s katero lahko prekrijete ves tovorni prostor prostornine 480 litrov.

stranske stopince
Prebudite pustolovski duh vozila Megane Conquest z elegantnimi stopnicami, 
ki vam bodo olajšale dostop do vašega vozila in njegove strehe ter ga obenem 
zaščitile pred manjšimi vsakodnevni udarci.
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https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/katalogi/katalogiDodatneOpreme/katalog_do_megane_conquest.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/katalogi/katalogiDodatneOpreme/katalog_do_megane_conquest.pdf


motorji

06. personalizacija

preverite vse možnosti serijske in opcijske opreme

mild hybrid 140 EDC mild hybrid 160 EDC E-Tech 145 full hybrid

gorivo

eurosuper eurosuper eurosuper elektrika

največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)

103 (140)/4500–6000 116 (160)/5500 69 (95)/5600 36 (49)

največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)

260/1750–3500 270/1800–3750 148/3600 205

menjalnik

samodejni EDC
7 prestav

samodejni EDC
7 prestav

samodejni
multi-mode

masa

bozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)

1336 1336 1336

baterije

vrsta

litij-ionska

skupna napetost (V)

12 12 230

neto kapaciteta (kWh)

0,13 0,13 1,2

poraba in izpusti po WLTP(1)

CO₂ mešana vožnja (g / km)

130–138 130–138 107–114 

mešana vožnja (l / 100km)

5,8–6,1 5,8–6,1 4,9–5,2

(1)  WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): novi protokol zagotavlja rezultate, ki so 
v primerjavi s protokolom NEDC veliko bolj podobni tistim iz vsakdanje uporabe.
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https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Megane_Conquest.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Megane_Conquest.pdf


dimenzije in
prostornina
Dimenzije so v mm. 

mild hybrid full hybrid

prostornina prtljažnika po standardu VDA (v litrih)

minimalna prostornina 513 480

maksimalna prostornina 1296 1263

prostornina pod dvojnim podom 28

2,034
1,821

1,576

2,155

9702,720

211

878

4,568

1,439

877

200

862

1,453

1,397

1,584
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Renaultove storitve 
vzdrževanja

Vedno smo na vaši strani, da 
vam olajšamo življenje in vam 
prihranimo čas pri vzdrževanju 
vašega Renaulta: spletne ponudbe 
in sestanki, paketi, vzdrževalne 
pogodbe, zavarovanja in pomoč, 
prilagojen program MY Renault ... 
izkoristite naše preproste in hitre 
rešitve, ki so prilagojene vašim 
potrebam.

preberite več o  
Renaultovih storitvah vzdrževanja
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https://www.renault.si/renault-lastniki/vzdrzevanje.html


Renault recommandeRenault priporoča

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 107–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–
0,0222 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,00016. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. 
Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov 
pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji 
so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, 
nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na 
najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo 
od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni 
koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

Slike v brošuri so simbolične in informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so 
začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do napak.

Avtorji fotografij: P.Johall, S. Staub, © Renault Marketing 3D-Commerce
GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | februar 2023. 
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https://www.facebook.com/RenaultSlovenija
https://twitter.com/RenaultSI
https://www.linkedin.com/company/renault
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/renault_si/
https://www.youtube.com/user/RenaultSlo

