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Renault paraqet modelin e ri - SUV-in sportiv 
Megane Conquest me një pamje krejtësisht 
të re.  Përveç linjave fluide, dukjes elegante 
dhe përmasave të guximshme, modeli i ri 
ofron hapësirë të bollshme për udhëtarët dhe 
bagazhin e tyre. Sapo të del në treg, Megane 
Conquest do të jetë i disponueshëm në 
versionin hibrid dhe R.S. Line.

transformimi i SUV-
it sportiv



Megan i Ri Conquest R.S. Line* është pasqyrim 
i SUV-ave sportiv. I zhvilluar nga inxhinierët 
e Renault Sport, që nënkupton se ka të 
kombinuar qëndrueshmërinë me elegancë: 
spojler aerodinamik, i inspiruar nga garat 
automobilistike, detaje të zeza me shkëlqim 
dhe disqe alumini speciale Silverstone me 
detaje të kuqe. Ju sigurojmë se nuk do të 
ngeleni indiferent.  Dy tuba shkarkues në 
pjesën e pasme theksojnë edhe më shume 
natyrën dinamike e Megane Conquest-tit. 
Në pllakën dekorative në pjesën e sipërme 
të parafangos ndodhet shenja R.S. Line e cila 
simbolizon përkatësinë e Conquest-tit në 
familjen e automjeteve ekskluzive. 

Pako Look përfshinë: parakolp dhe prapakolp, mbrojtës të 
poshtëm të dyerve me ngjyrë karrocerie, çati të zezë dhe 
spojler të zi me shkëlqim.

dukje sportive të 
theksuar





Foto është simbolike. Për shkak të mungesës globale të gjysmëpërçuesve, disa elemente të pajisjeve të shfaqura në fotografi mund të ndryshojnë, 
varësisht prej versionit, vendit apo të mos janë në dispozicion për momentin. Informacionet me të hollësishme i gjeni në faqen e fundit.



Çatia e zezë, mbulesat e kombinuara lëkurë/
alkantara me qepje dekorative të kuqe që 
zbukurojnë edhe tapacirat e dyerve: pjesa e 
brendshme frymëzon shpirtin sportiv në çdo 
aspekt. Prapa timonit të mbështjellë me lëkurë 
ndodhet tabela komanduese me majë të kuqe 
dhe me detaje të zbukuruara me karbon.  Edhe 
rripat e sigurisë janë të zbukuruar me qepje të 
kuqe! Pedalet nga alumini dhe leva e ndërruesit 
“e-shifter” ( versioni hibrid E-TECH) i bëjnë 
homazh dhe janë deklaratë shtesë që i përket 
familjes R.S. Line.
Tani jeni të gatshëm për një përvojë ndryshe të 
vozitjes.

shpirt sportiv



Dritat Full LED zbukurojnë pjesën para dhe 
prapa me ndriçimin e veçantë në formë 
të shkronjës C. Në panelin qendrorë është i 
vendosur ekrani 7” horizontal apo 9.3” vertikal 
me prekje* dhe freni i dorës automatik. Po ashtu 
edhe një numër i konsiderueshëm i hapësirave 
për magazinim, si dhe karikuesi për telefon të 
mençur “pa tel”*.
Se rehatia dhe ergonomia shkojnë së bashku, 
më së miri dëshmohet përmes sistemit të 
zerimit të ri Bose® me nëntë altoparlant. Sistemi 
Multi-Sense ju mundëson të zgjidhni në mes 
tre mënyrave të vozitjes dhe tetë ngjyrave 
të ndriçimit të ambientit, për një vozitje në 
përputhje me disponimin.

*Varet nga versioni

i pasur me teknologji 







Megane Conquest ka hapësirë të bollshme 
për një limuzinë, që dëshmohet nga hapësira 
e mjaftueshme tek pjesa e gjunjëve dhe 
këmbëve. Bagazhi dallohet me një hapësirë 
të jashtëzakonshme prej 513 litra (480 litra në 
versionin hibrid E-TECH). 
Dyshemeja lëvizëse mund të vendoset në një 
pozitë më të ulët duke rritur kështu vëllimin e 
bagazhit apo edhe të vendoset në një pozitë 
më të lartë për të bërë më të letë futjen e 
mjeteve të rënda. Përveç kësaj, me palosjen 
e ulëseve të pasme me ndarje 1/3 - 2/4, në 
dispozicion do të keni një hapësirë të madhe 
dhe të sheshet.

hapësira



Motori hibrid E-TECH kombinon dy motor 
elektrik, një motor me ngrohje të brendshme 
dhe ndërrues automatik pa fraksion. 
Kjo nënkupton se 80% të kohës në qytet 
ju mund të vozitni me tërheqje elektrike 
dhe kështu të ulni emetimet e CO2-shit 
dhe konsumin e karburantit për 40%. Duke 
pasur parasysh se makina lëvizë në mënyrë 
automatike gjatë punës elektrike, përshpejtimi 
është i fuqishëm dhe dinamik. 
Frenimi rigjenerues mundëson karikimin e 
baterisë gjatë vozitjes. Duke zgjedhur mënyrën 
e punës B (Brake), mundësohet rritja e fuqisë së 
efikasitetit të akumulimit të energjisë.  I qetë, me 
reagim të shpejt, i zhdërvjellët...pavarësisht se 
ku jeni duke vozitur në qytet apo në auto-udhë, 
motori hibrid E-TECH do të ndryshojë përjetimin 
tuaj të vozitjes përgjithmonë.

*Në krahasim me motorin ekuivalent me djegie
 të brendshme.

hibrid, i gjithanshëm 
dhe efikas





1.

2.

Megane Conquest i Ri ka së paku 15 sisteme inovative 
të ndihmës gjatë vozitjes. Ky SUV-ë jashtëzakonisht i 
sigurt ju garanton një vozitje nën mbikëqyrje. 

1.Instrument tabela me ekran digjital* është 
jashtëzakonisht efektiv. Ekrani kolor me madhësi 4,2”, 
7” apo 10,2” (varësisht nga versioni) ofron mundësinë 
e shfaqjes së navigacionit dhe personalizimit të 
instrument tabelës.

2.Versionet me pajisjet më të larta kanë ekran 9,3 
vertikal me prekje (ndërsa versionet e tjera janë të 
pajisura me ekran horizontal 7”). Bashkë me ekranin në 
panelin komandues, makina juaj ka një ndër sipërfaqet 
më të mëdha me ekran në kategorinë e tij

pushtoni rrugën nga 
rehatia e ulëses së 
shoferit



3.

4.

3. Falë sistemit për paralajmërim të trafikut në 
ardhje gjatë vozitjes prapa, Megane Conquest ju 
paralajmëron për pengesat gjatë daljes nga vend 
parkimi.

4. Tempomati me mbajtje të distancës së sigurt (me 
sistemin Stop&Go) funksionon gjatë shpejtësive 0 deri 
160 km/h, po ashtu aktiv edhe përgjatë kthesave*. Ky 
sistem i ndihmës gjatë vozitjes përshtat shpejtësinë 
dhe distancën e sigurt në raport me automjetet para. 
Ndalë makinën gjatë trafikut të dendur, dhe pastaj 
e nis prapë pas tre sekondave kur trafiku fillon të 
lëviz. Sistemi për mbajtje të makinës në korsi, mban 
makinën në mes të korsisë, dhe paralajmëron shoferin 
në rast të kalimit të pavullnetshëm përgjatë vijës së 
ndërprerë apo vijës së plotë. 

*Brenda kufizimeve të sistemit.



Pako për perosnalizimin e dukjes së jashtme me ngjyrë bardhë: Mburoja e shasisë para 
dhe pas, mburoja në pjesën e poshtme të dyerve, spojler në mbyllës të bagazhit.

E Kaltër IRON(2)  

E Hirit Metalike(2)

E Kuqe Flamme(2)

E Zezë Metalik(2)  

E Portokallët Valencia(2)

Oferta e ngjyrave pakot për personalzimin e pjesës së jashtme   

(1) Ngjyrë jo metalike.
(2) Ngjyrë metalike.
(3) Vetëm për versionin R.S. Line. Fotografi të janë simbolike.

E Bardhë e Akullt (1) E Bardhë versal(2)

Pako për personalizimin e dukjes së jashtme ngjyrë portokalli: Mburoja para dhe pas e 
shasise, mburoja e pjesës e poshtme të dyerve, spojler në mbyllës të bagazhit..

Pako për personalizimin e dukjes së jashtme me ngjyrë të kuqe: Mburojë e shasisë para 
dhe pas, mburoja në pjesën e poshtme të dyerve, spojler në mbyllës të bagazhit.
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mikrohibrid hibrid

Vëllimi i bagazhit - sipas standardit VDA (në litra)
Vëllimi minimal i bagazhit 513 480
Vëllimi maksimal i bagazhit 1 296 1 263
Vëllimi nën dyshemenë e dyfi shtë 28 0



pajisjet dhe pajisjet shtesë

Pajiset serike INTENS (ZEN +)

Vozitja
•  Tempomat aktiv
•  Sistemi për përcjellje të këndit të vdekur
•  Sitemi Multi-Sense®
•  Paralajmërim për trafik në ardhje nga prapa

Dizajni
•  Mbulesa me ngjyrë të zezë në kombinim me lëkurë 

artificiale
•  Mbulesa me ngjyrë të zezë në kombinim me lëkurë 

artificiale (versioni HEV)
•  Disqe alumini 18” Pasadena
•  Errësim i shtuar i xhamave prapa
•  Ndriçim ambienti në hapësirën e udhëtarëve

Komfori
•  Freni i dorës automatik me funksion Auto Hold
•  Timon i mbështjellë me lëkurë
•  Pasqyra brenda me errësim automatik
•  Ndezje/fikje automatike e dritave të gjata
•  Ulësja e pasme me pushues krahu dhe 2 mbajtës për 

gota

Multimedia 
•  Ekran informativ 10” TFT kolor*
•  Ekran multimedial me navigacion 9,3” me 2x USB dhe 

1x AUX + DAB
•  Harta e Evropës
•  Karikim “pa tel” i telefonit të mençur*

• Pajiset serike ZEN
• Siguria
• Sistemi kundër bllokimit të rrotave - ABS
• Sistemi për ndihmë gjatë frenimit emergjent - AFU
• Sistemi i kontrollit të stabilitet të makinës - ESP dhe 

sistemi ndihmës gjatë nisjes në përpjeta - HSA
• Sistemi i frenimit aktiv në rast urgjence, me detektim 

të këmbësorëve 
• Sistemi i thirrjes emergjente
• Airbag-ët para për shofer dhe pasagjer
• Aribag-ët anësorë
• Mundësia e shkyçjes së Airbag-ut të pasagjerit para
• Sistemi i kontrollit indirekt të presonit të gomave
• Çelësi inteligjent “duart e lira” i Renault për hapjen dhe 

nisjen e makinës
• Mbyllje qendrore nga distanca
• Seti për riparimin e gomave
• Drita e tretë e frenave
• Paralajmërim për rripat e zbërthyer të sigurisë ( të 

gjitha ulëset)
• Rripi i sigurisë tre pikësh në ulësen e mesme prapa
• Sistemi ISOFIX për mbërthim të ulëses së fëmijëve
• Sistemi për mbajtje të makinës në korsi - LKA

Vozitja
• Rregullues dhe kufizues i shpejtësisë
•  Sinjalizues anësorë në pasqyrat e jashtme
•  Treguesi i marshit aktual (vetëm për manual)
•  Ndihma gjatë parkimit para dhe prapa
•  Sistemi për detektimin e shenjave të komunikacionit
•  Paralajmërim për mbajtje të distancës së sigurt
•  Vozitja ECO
•  Kamerë gjatë vozitjes prapa

Dizajni
•  Dritat LED Pure Vision para
•  Drita ditore LED në formë të shkronjës C
•  Mbulesat me ngjyrë të errët
•  Pjesa e brendshme me ngjyrë hiri rërë
•  Pasqyrat e jashtme me ngjyrë të karrocerisë
•  Disqe alumini 17” Bahamas
•  Dritare të errësuara 

Komfori
•  Klimë automatike me sensor për detektim të gazrave 

të dëmshëm
•  Freni i dorës automatik
•  Sensor shiu dhe ndezje automatike e dritave
•  Xhami i bagazhit me ngrohje
•  Pasqyrat e jashtme me rregullim elektrik, dhe me 
• palosje
•  Mbështetëse koke në të gjitha ulëset
•  Airbag-ë prapa
•  Mbyllje impulsive elektrike e xhamave para dhe pas
•  Ballik kundër diellit me pasqyrë, me ndriçim
•  Dysheme e ngritur e bagazhit
•  Ulëset para me rregullim të lartësisë
•  Ulëseve prapa me palosje në raport 1/3-2/3
• 

Multimedia
• Ekrani informativ 4,2” kolor në mes të matësve
• Ekrani informativ 7” kolor në mes të matësve (vetëm për 

versionet hibrid)
• Ekran multimedial 7” me 2x USB dhe 1x AUX + DAB
• Opsioni për lidhje me aplikacionet Android Auto™ i Apple 

CarPlay
• Lidhje interneti 4G

Pajiset serike RS LINE (INTENS +)

Dizajni
•  Pjesa e jashtme RS Line
•  Pjesa e brendshme RS Line
•  Shenjat RS Line
•  Mbulesa alkantara me ngjyrë të errët
•  Pasqyrat e jashtme me kontrast ngjyrë 
•  Retrovizori brenda pa kornizë me errësim automatik
•  18» disqe alumini 18» Silverstone

Vozitja 
• Sistemi i ndihmës gjatë parkimit 360°
•  Sensorët anësorë
• 

Komfori
• Ulëset e para me ngrohje
•  Ulëset para me rregullim elektrik
•  Timon me ngrohje (vetëm në versionin hibrid)

Intens

Zen

R.S. Line

Për shkak të mungesës globale të gjysmëpërçuesve, disa elemente të pajisjeve të përfshira në këtë katalog 
mund të ndryshojnë varësisht prej versionit, vendit apo të mos janë në dispozicion për momentin. Informacionet 
me të hollësishme i gjeni në faqen e fundit.





  renault-rks.com

Për përvoja të reja me makinën Megane Conquest vizito-
ni faqen e internetit  www.renault-rks.com

Konsumi mesatar gjatë vozitjes së kombinuar: 4,9 - 6,1 l/100 km. Emetimet CO2: 111 - -138 g/km. Norma e emetimeve EURO6DFULL. Vlerat e matjes së konsumit dhe emetimeve korrespondojnë me standardet e WLTP. Dyoksidi i karbonit (CO2) 
është gazi më i rëndësishëm i serave, i cili shkakton ngrohjen globale. Emetimet që shkaktohen nga ndotësit e ajrit japin një kontribut të madh në degradimin e cilësisë së ajrit. Konkretisht, ata kontribuojnë në përqendrime të tepërta të 
ozonit në nivel toke, grimcave PM10 dhe PM2.5 dhe oksideve të azotit.
Si pasojë e mungesës së gjysmëpërçuesve disa elemente të pajisjeve të automjeteve të publikuara në këtë faqe, momentalisht nuk janë të disponueshme në makinë. Kjo vlen, ndër të tjera, për ekranet informative 10” (25 cm) kolor me 
matës dhe shfaqjen e navigacionit, karikimi “pa tel” i telefonit të mençur dhe mundësia e lidhjes së navigacionit. Për këtë arsye, aktualisht, sigurimi dhe disponushmëria e elementeve specifike të pajisjeve të makinës, si pasojë e mungesës 
globale të gjysmëpërçuesve, është vështirë të parashikohet me saktësi. Për informacione më të fundit ju lutem të vizitoni dilerin më të afërt të autorizuar. 

Ne kemi bërë çdo përpjekje në fuqinë tonë për tu siguruar se përmbajtja e këtij botimi në ditën e publikimit të jetë e saktë dhe të përmbajë informacionin me të fundit. Është përgatitur në bazë të automjeteve të para-prodhuara dhe 
prototip. Si pjesë e politikës së saj të përmirësimit të vazhdueshëm të produktit, Renault rezervon të drejtën për të ndryshuar specifikimet dhe aksesorët e automjeteve të publikuara në çdo kohë.  Dilerët e Renault njoftohen rreth këtyre 
ndryshimeve në afatin më të shkurt të mundur. Produktet mund ta ndryshojnë varësisht nga tregjet individuale, dhe pajisjet e caktuara mund të mos jenë të disponueshme si (serike, opcionale apo pajisjet shtesë).  Për informacionet 
më të reja ju lutem të vizitoni dilerin vendor. Për shkak të kufizimeve teknike në shtyp, ngjyrat e paraqitura në këtë katalog mund të ndryshojnë nga ngjyrat aktuale të karrocerive apo materialeve të pjesës së brendshme. I rezervojmë të 
gjitha të drejtat. Riprodhimi i këtij botimi në çfarëdo forme apo mënyre, tërësisht apo pjesërisht, pa lejen paraprake me shkrim të Renault Group është e ndaluar.

RENAULT rekomandon Castrol


