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A 
harmadik generáci-
ós Mégane-alapokra 
épült Fluence-t le-
váltó szedán a típus 
negyedik nemzedéké-
nek legkésőbb bemu-

tatott karosszériaváltozata. Érthető 
módon először a dögös ötajtós (csa-
potthátú), utána a kombi érkezett, 
eleget téve a jelentősebb vásárlóerő-
vel bíró nyugati piacok igényeinek, 
ahol a Mégane csak egy a család 
garázsában álló több autó közül. A 
négyajtós karosszériaforma elsősor-
ban Kelet-Közép-Európa népeit cé-
lozza meg, ahol a múlt örökségeként 
még mindig töretlenül népszerűek a 
praktikusság szempontjából megkér-
dőjelezhető lépcsőshátú modellek. 
Egy ilyen, alapértelmezetten nem 
szedánnak tervezett autóra nehéz 
vizuálisan elfogadható feneket vará-

Már a forma eladja. Az csak 
„bónusz”, hogy a látványos külső 
mennyire remek autót takar

FOTÓK: PINTI ATTILA

Van az egyszerűségnek valami megfog-
hatatlan pozitív hangulata – ezt a meg-
szokottól csupaszabb valóságot pedig a 
Mégane alapkivitele remekül csomagolta 
egy igencsak tetszetős külső mögé. A nagy, 
színes kijelzők, krómutánzatú díszelemek, 
bőrimitációjú anyaggal bevont felületek és 
a sofőrt már-már egyszerű utassá degradá-
ló vezetéssegéd-rendszerek korában még 
mindig bőven jut hely a népszerű típusok 
sallangmentes verzióinak is.

zsolni, de a franciák (és távol-keleti 
partnereik) nem hibáztak: vonzó tes-
tet építettek.

Alapszínnel is szép

Ritka, amikor egy márkaképviselet 
tesztautója nem erős közép- vagy 
csúcsfelszereltségű – azok ugyanis 
erősen tudják torzítani a benyomá-
sokat. Erre itt egy „fl ottaautós” fehér 
Mégane Sedan, az alapverziónak 
(Life) mindössze egy – az utastérből 
nézve nem is látható – ködlámpával 

„felextrázott” változata, amit Busi-
ness néven küldtek piacra.

A fehér hibátlanul passzol a ka-
rosszériához, jól megmutatja a dom-
borodó részleteket, az ajtón lévő íve-
ket, szépen kiadja a szinte kupésan 
lehajló tetőt. A lépcsőshátú Mégane 
egyébként négy centivel hosszabb 
tengelytávval érkezik, mint a hatch-
back kivitel, erre a pluszra szükség 
is volt ahhoz, hogy arányos testet 
tudjanak faragni a formatervezők. 
Noha a dizájn nem vadonatúj, még 
manapság is vonzza a pillantásokat 

a széles és alacsony kasztni. Szem-
ből és hátulról is a Passat-ellenfélnek 
szánt Talisman stílusjegyeit hordozza 
magán, kezdve a fényszórók C-formá-
jú kialakításától a hűtőmaszkon és a 
lökhárítón át a szinte összeérő hátsó 
lámpákig. A hasonlóság nem vélet-
len, a Mégane ugyanis műszakilag 
sokkal közelebbi rokonságban áll a 
Talismannal, mint például a Clióval.

Vállalható „egyszínűség”

Renault Mégane Sedan Business

Az alapkivitel felszereltsége 
semmiben nem szenved hiányt
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