
RENAULT
limitovaná série
MEGANE R.S. ULTIME



vrcholná limitovaná série

Navržená pro sběratele s využitím 
technologií F1. Renault Megane R.S. 
Ultime se loučí tímto posledním 
pojetím legendárního modelu.

Tato limitovaná série v počtu 
1 976 vozů, která vzdává poctu 
R.S., je poslední zastávkou na 
dobrodružné cestě Renault Sport 
započaté v roce 1976. 
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limitovaná série: 
1 976 vozů

výkon  
300 koní

R.S. Monitor

4Control podvozek Cup



interaktivní menu

01. design

02. potěšení z jízdy

03. multimédia

04. pokročilé asistenční systémy 
řidiče

05. personalizace
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zcela nový design

Elegantní linie, rozšířené podběhy 
kol, polepy v závodním stylu 
a výrazné černé prvky činí Megane 
R.S. Ultime 100% exkluzivním.

Zadní část vozidla Renault 
Megane R.S. Ultime je vybavena 
černým difuzorem symbolizujícím 
svět motosportu.

Černé lesklé liště F1 vévodí šedý 
nápis „Ultime“. Červené třmeny 
brzd Brembo© zvýrazňující sportovní 
charakter vozu.

01. design

detail emblému dvojitého diamantu R.S.



exkluzivní sportovní styl 
kabiny

01. design

Nejvyšší známka exkluzivity:  
štítek s podpisem testovacího 
jezdce Laurenta Hurgona 
a pořadovým číslem vašeho modelu.

Závodní duch vyzařuje i z interiéru. 
Skořepinová sedadla Recaro®, 
čalounění Alcantara® s červeným, 
černým a šedým prošíváním 
a hliníkové pedály vyjadřují vášeň 
pro motoristický sport.

výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce

konfigurovat   →
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https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


strhující výkon

300 koní! Motor 1,8 l s přímým 
vstřikováním paliva a automatickou 
dvouspojkovou převodovkou EDC, 
vybavený technologií F1®, poskytuje 
točivý moment 420 Nm a kratší 
reakční dobu pro vyšší účinnost. 
Připravte se na strhující zážitek.

Díky mechanickému diferenciálu 
s omezeným prokluzem Torsen®, 
předním brzdovým kotoučům ze 
dvou materiálů, brzdovým třmenům 
Brembo©, pneumatikám Bridgestone 
S007 a systému 4Control s řízením 
všech kol poskytuje Megane R.S. 
Ultime optimální držení stopy 
a kontrolu nad vozem.

02. potěšení z jízdy

konfigurovat  →

1 - přeplňovaný motor 1,8 l – 
300 koní/420 Nm  
(automatická převodovka EDC)

2 - turbodmychadlo s keramickými 
kuličkovými ložisky

3 - systém řízení s řízením všech kol 
4Control

4 - podvozek Cup
5 - tlumiče s hydraulickými dorazy
6 - mechanický diferenciál 

s omezeným prokluzem Torsen®

7 - soustava s oddělenou těhlicí
8 - výfuk s otevíratelnou klapkou
9 - brzdové kotouče ze dvou 

materiálů a brzdové třmeny 
Brembo©

10 - automatická dvouspojková 
převodovka EDC

11 - osvětlení R.S. Vision
12 - palubní telemetrie R.S. Monitor
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https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


03. multimédia

jeďte v high-tech  
režimu

Sledujte svůj výkon pomocí R.S. 
Monitor od Renault Sport. Otáčky 
motoru, úhel natočení volantu 
a mnoho dalších parametrů se 
zobrazují v reálném čase na 9,3" 
dotykovém displeji systému Easy 
Link. Užívejte si také audio systém 
Bose®, zrcadlení obrazovky chytrého 
telefonu a vestavěnou navigaci. 
Řízení usnadňuje 10" přístrojový štít 
a head-up displej.

9,3" dotykový displej Easy Link s vestavěnou navigací, Bose® Sound 
System s bezdrátovým zrcadlením smartphonu, R.S. Monitor

konfigurovat   →
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https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


7 pokročilých asistenčních 
systémů řidiče

V rámci programu Human First je 
Renault Megane R.S. Ultime vybaven 
několika inovativními pokročilými 
asistenčními systémy.

04. pokročilé asistenční systémy řidiče

systém aktivního nouzového brzdění 
s detekcí vozidel
Tento systém detekuje vozidla na boku 
nebo vpředu a poté zastaví vozidlo 
v případě nebezpečí. Jízda ve městě 
ve dne nebo v noci nebyla nikdy tak 
bezpečná.

adaptivní tempomat
Je aktivní od 0 do 160 km/h, přizpůsobuje 
vaši rychlost a udržuje bezpečný odstup 
od vozů jedoucích před vámi.

přední, zadní a boční parkovací senzory
Při nízké rychlosti vás senzory 
umístěné kolem celého vozu varují před 
překážkami, abyste se mohli vyhnout 
kolizi.

řízení
• adaptivní tempomat
• rozpoznávání dopravních značek 

s varováním při překročení povolené 
rychlosti

parkování
• přední, zadní a boční parkovací senzory
• zpětná kamera

bezpečnost
• systém nouzového brzdění s detekcí 

chodců
• systém varování bezpečného odstupu 

za vozidlem
• systém varování před opuštěním 

jízdního pruhu

konfigurovat   →
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https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


barvy laku karoserie

05. personalizace

speciální metalický lak bílá Nacré speciální metalický lak žlutá Sirius

speciální metalický lak oranžová Tonic metalický lak černá Etoile

fotografie nejsou smluvně závazné.

konfigurovat   →
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https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


vzhled interiéru

05. personalizace

R.S. Ultime
• volant s kombinací perforovaná kůže / Alcantara®
• hliníkové pedály a opěrka nohy
• automatická dvouzónová klimatizace 
• systém Launch Control
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čalounění a disky kol

05. personalizace

čalounění R.S. 
Alcantara® 
s kontrastním 
prošíváním 
v červené, černé 
a šedé

kované 19" disky 
kol, design Fuji 
Light, černé

konfigurovat   →
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https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


05. personalizace

motory
TCe 300 EDC

palivo

benzín

maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min)

221 (300) při 6 000

maximální točivý moment Nm EEC při otáčkách motoru (ot./min)

420 při 4 000

převodovka

automatická dvouspojková převodovka EDC 6stup.

pohotovostní hmotnost min. / max.

1 447 / 1  501

12



rozměry a objemy

rozměry v (mm).

konfigurovat   →

1 631

2 038

769922 2 672

4 364

1,418 1,420

1,111

1 441

1 875

2 058

1 609
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https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


Program Human First je komplexní 
bezpečnostní program vyvinutý 
společností Renault ve spolupráci 
s vědci, odborníky a hasiči.

Protože bezpečnost silničního 
provozu se týká všech účastníků 
silničního provozu, ať už chodců, 
cyklistů nebo motoristů, program 
Human First společnosti Renault si 
klade za cíl:

zjistěte více o programu Human First
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1.

2.

3.

předcházet nehodám vývojem bezpečnostního vybavení 
a pokročilých asistenčních a bezpečnostních systémů 
pro řidiče

až 36 pokročilých asistenčních systémů řidiče / více než 
60 prvků bezpečnostní výbavy, až 7 airbagů, dětské ISOFIX, 
řešení Renault Fixe4sure / více než 2 000 bezpečnostních 
patentů podaných od roku 1970

zvládat nehody s využitím inovací vyvinutých ve spolupráci 
s hasiči

QRescue / Fireman Access / více než 5 000 hasičů vyškolených za 
posledních 10 let v 17 zemích světa / přibližně 600 vozů darovaných 
ročně na výcvik hasičů

snižovat počet nehod a jejich závažnost 
rozsáhlými investicemi do výzkumu a vývoje

hodnocení a testování bezpečnosti / propojené služby / 
systém umělé inteligence pro analýzu dat / kybernetická 
bezpečnost

https://www.renault.cz/safety.html


Renault Care Servis: 
Dlouhý život pro váš vůz

Přinášíme snadná a rychlá řešení 
šitá na míru potřebám vašeho vozu: 
online servisní nabídka,  rychlé 
objednání do servisu z pohodlí 
domova, transparentní ceny, 
servisní smlouvy, asistenční služby 
a akční nabídky na údržbu vašeho 
vozu v aplikaci MyRenault.
Servis Renault zajistí kompletní péči 
o váš vůz. Svěřte svůj vůz do rukou 
profesionálů a ušetřete čas i peníze.

zjistěte více o službě Renault Care Service
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https://www.renault.cz/nase-sluzby/novy-renault-servis.html


Renault recommande

Zajištění přesnosti a aktuálnosti obsahu této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument 
byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami neustálého zlepšování 
produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. 
Všechny takové úpravy jsou prodejcům Renault sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou 
verze lišit a některé vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace 
vám poskytne nejbližší prodejce. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev 
skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv 
způsobem celé nebo jen části této publikace je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.

Publicis – autorská práva k fotografiím: leden 2023.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (francouzská zjednodušená akciová společnost) s kapitálem 533 941 113 EUR se 
sídlem 122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – zapsaná 
do obchodního rejstříku v Nanterre pod č. B 780 129 987 / tel.: 0806 00 20 20.

konfigurovat   →
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Renault doporučuje

https://www.renault.cz/sportovni-vozy/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2
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