Renault MEGANE a MEGANE Grandtour

Dávka
adrenalinu
Skvěle vyvážené proporce, dynamické a smyslné
tvary, ušlechtilé linie karoserie a žádné kompromisy.
Renault MEGANE překvapuje odvahou svého designu
a výrazným stylem a okouzlí vás na první pohled.
Charakteristický tvar předních a zadních světel podtrhuje
jeho jedinečný vzhled. Pečlivě propracované disky kol
z lehkých slitin zaujmou svým stylem.
Vášeň pro řízení dostává nový rozměr. Emoce stoupají.

MEGANE:
Intenzivní prožitky
Elegantní tvary, rafinované linie, žádné kompromisy.
Renault MEGANE poznáte na první pohled. Jeho
světla pro denní svícení s LED technologií mu dodávají
průbojný vzhled. LED diody v zadních světlech
podtrhují jeho výjimečnou osobnost. 18palcové disky
kol s diamantovým efektem vytvářejí originální styl.
Jízda nabírá nové tempo.

Kabina ve stylu high-tech

Usedněte za volant vozu Renault MEGANE. Mysleli jsme na všechno, abychom vám zajistili jedinečné zážitky z jízdy. Před vámi se nachází digitální přístrojový
štít se sedmipalcovým TFT displejem, který se přizpůsobí vámi zvolenému jízdnímu režimu. Přímo ve vašem zorném poli je pak výsuvný barevný head-up
displej. Středové konzoli vévodí dotyková obrazovka multimediálního systému R-LINK 2 s úhlopříčkou 8,7", která umocňuje výjimečný pocit z interiéru.

Nová úroveň
komfortu
Příjemný pocit z jízdy závisí i na komfortu.
Interiér Renault MEGANE a MEGANE Grandtour okamžitě
zaujme vysokou kvalitou a harmonií. Materiály příjemné na
dotyk, rafinované čalounění, volant potažený kůží Nappa,
elegantní chromované ozdobné prvky…
Interiér je prostorný a dokonale tvarovaná široká sedadla
zaručují pohodlnou jízdu plnou nezapomenutelných zážitků.
Díky panoramatickému střešnímu oknu vás na vašich cestách
vždy bude provázet slunce.

Pokročilé asistenční systémy
Renault MEGANE je vybaven řadou asistenčních systémů řízení, aby jízda byla ještě klidnější, bezpečnější a plynulejší. Můžete se v klidu vydat na cestu!

Systém rozpoznávání dopravních značek
Na silnicích je čím dál více dopravních značek. Není vůbec snadné je všechny zaregistrovat –
kamera to udělá za vás. Pokud překročíte povolenou rychlost, systém vás bude varovat pomocí
vizuální signalizace na přístrojové desce a na head-up displeji. Pak již stačí pouze snížit rychlost.

Systém automatického parkování „Easy Park Assist”
Podélné parkování nikdy nebylo tak snadné, jako se systémem Easy Park Assist. Systém měří
dostupný prostor a provede potřebné parkovací manévry. Předejte mu řízení a bez problémů
zaparkujte. Jeho služeb můžete využít nejen při podélném, ale také kolmém a šikmém parkování.

Nejvyšší úroveň bezpečnosti
Renault MEGANE získal nejvyšší možné hodnocení (5 hvězdiček) v crash testech nezávislé organizace Euro NCAP, která se zabývá hodnocením bezpečnosti
vozidel.

Systém sledování mrtvého úhlu
Rozšiřte své zorné pole! Tento systém rozpoznává vozidla v mrtvém úhlu a informuje o nich
řidiče pomocí blikající kontrolky umístěné na vnějším zpětném zrcátku.

Adaptivní tempomat
Jedete příliš blízko vozidla před vámi? Adaptivní tempomat funguje při rychlostech od 50 do
150 km/h a automaticky přizpůsobí vaši rychlost za účelem zachování bezpečné vzdálenosti.

Sport
zakódovaný
v genech
Výrazný závodní design nového modelu Renault
MEGANE R.S. dává tušit vysoké výkony a pokročilé
technologie. Na přední části karoserie upoutávají
pozornost blatníky rozšířené o 60 mm, nárazník se
speciální aerodynamickou lištou inspirovanou řešeními
ze světa Formule 1 a systém multifunkčních světlometů
R.S. Vision.
Výrazné podběhy kol, široký zadní difuzor s centrálně
umístěnou výfukovou koncovkou, boční lišty a disky
kol 18" nebo 19" dodávají vozu na dynamičnosti.
Nový Renault MEGANE R.S. ve vás probudí instinkt
závodního jezdce.

Bohaté možnosti konﬁgurace kabiny

Využijte řady nápaditých a praktických řešení, která nabízí Renault MEGANE Grandtour. Zavazadlový prostor o objemu 580 litrů lze snadno zvětšit díky
systému Easy Break. Dvě páčky v zavazadlovém prostoru umožňují automatické odblokování a sklopení opěradel zadních sedadel dělených v poměru
1/3-2/3. Stačí sklopit ještě opěradlo předního sedadla spolujezdce* a získáte rekordní užitečnou délku 2,7 m! Tím však možnosti měnit uspořádání kabiny
zdaleka nekončí. Zavazadlový prostor lze rovněž rozdělit na dvě části. Toto praktické řešení umožňuje uspořádat přepravované předměty a zajistit je proti
posunutí. Po nastavení dna zavazadlového prostoru do vyšší pozice a po složení zadního sedadla navíc získáte dokonale rovnou podlahu, která usnadňuje
převážení velkých předmětů. Při nastavení dna zavazadlového prostoru do nízké polohy a po sklopení opěradel zadních sedadel činí maximální objem
zavazadlového prostoru 1 695 litrů.
* Funkce dostupná pouze pro MEGANE Grandtour.
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*** Dostupný pouze pro verzi GT Line.

Výbava
LIFE

Ocelové disky 16",
design Florida

Látkové čalounění Life

• ABS + nouzový brzdový asistent
• Elektronický stabilizační systém
(ESC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HSA)
• Systém kontroly tlaku
v pneumatikách
• Čelní airbagy řidiče i spolujezdce
(s možností deaktivace airbagu
spolujezdce)
• Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chránící hlavu a hrudník
• Hlavové airbagy
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
i vzadu
• Opěrky hlavy s nastavitelnou výškou
vpředu i vzadu
• Systém upevnění dětské sedačky
Isoﬁx na bočních sedadlech vzadu
• Elektrický posilovač řízení

• Startování motoru pomocí klíče
• Centrální zamykání
• Manuální klimatizace
• Elektricky nastavitelná, vyhřívaná
vnější zpětná zrcátka, manuálně
sklopná
• Elektrické ovládání předních
a zadních oken
• Digitální rádio (DAB) s Bluetooth®,
USB/jack, monochromatický displej
4,2"
• Látkové čalounění
• Nastavitelná výška sedadla řidiče
• Zadní sedadlo dělené v poměru
1/3–2/3
• Výškově a podélně nastavitelný
volant
• Kliky dveří a kryty vnějších zpětných
zrcátek v barvě karoserie

• Denní LED světla
• Zadní světla LED 3D Edge Light (stále
zapnutá)
• Sada na opravu pneumatik
• Příprava pro alarm
• Ocelové disky 16"

Výbava
ZEN (LIFE +)

Stylové ocelové disky 16", design Complea

Látkové čalounění Zen

• Středová konzole s podélně
nastavitelnou loketní opěrkou,
s úložným prostorem v loketní opěrce
a se dvěma otvory na nápoje
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
s nastavitelnou bederní opěrkou
• Volant potažený kůží
• Ozdobná chromovaná lišta v dolní
části bočních oken
• Podélné střešní lišty (MEGANE
Grandtour)
• Stylové ocelové disky kol 16"

Disky kol z lehkých slitin 16",
design Silverline
(příplatková výbava)

Výbava
LIMITED PLUS (ZEN+)

Disky kol z lehkých slitin 16",
design Celsium

Fotograﬁe zobrazuje verzi Limited Plus s příplatkovou výbavou

• Hands-free karta Renault
• Automatická dvouzónová klimatizace
• Dešťový a světelný senzor
• Zadní parkovací senzory
• Vnitřní kryty prahů předních dveří
s nápisem Limited Plus
• Kryty vnějších zpětných zrcátek
v lesklé černé barvě
• Ozdobné vložky v barvě chromu
s nápisem Limited Plus pod vnějšími
zpětnými zrcátky
• Denní LED svícení Edge Light
• Zatmavená zadní okna
• Disky kol z lehkých slitin 16"
• Přístrojový štít se 7palcovým TFT
displejem
• Multimediální systém R-LINK
2, tuner DAB, 7" displej,
Bluetooth®,handsfree, vstupy
USB/jack

Látkové čalounění Limited Plus

Disky kol z lehkých slitin 17",
design Bayadere
(příplatková výbava)

Výbava
INTENS (LIMITED PLUS +)

Disky z lehkých slitin 16",
design Silverline

Fotograﬁe zobrazuje verzi Intens s příplatkovou výbavou

• Systém MULTI-SENSE
• Elektricky nastavitelná, elektricky
sklopná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka
• Elektrochromatické zpětné zrcátko
• Volant potažený kůží Nappa
• Látkové čalounění Intens
• Výškově nastavitelné sedadlo
spolujezdce, skládací opěradlo
(pouze u MEGANE Grandtour)
• Zadní sedadlo dělené 1/3–2/3
se systémem Easy Break (pouze
u MEGANE Grandtour)
• Vnější kliky dveří v barvě karoserie
s dekorativní vložkou v barvě chromu
• Chromovaná mřížka chladiče
• Ozdobné vložky v barvě chromu pod
vnějšími zpětnými zrcátky
• Chromovaná koncovka výfuku

Látkové čalounění Intens

Disky z lehkých slitin 17",
design Exception
(příplatková výbava)

Disky kol z lehkých slitin 17",
design Celsium
(příplatková výbava)

Disky z lehkých slitin 18",
design Grand Tour
(příplatková výbava)

Výbava
GT LINE (INTENS +)

Disky z lehkých slitin 17",
design Decaro

Fotograﬁe zobrazuje verzi GT Line s příplatkovou výbavou

• Volant potažený kůží
• Vnitřní kryty prahů předních dveří
s nápisem MEGANE
• Mřížka chladiče v lesklé černé barvě,
s chromovanými vložkami a dolní
části nárazníku se strukturou včelí
plástve
• Prvky vnějšího vzhledu v barvě Dark
Metal
• Ozdobné vložky s nápisem GT Line
pod vnějšími zpětnými zrcátky
• Nápis GT Line na víku zavazadlového
prostoru
• Zadní difuzor
• Zatmavená zadní okna
• Bez mlhových světel
• Disky kol z lehkých slitin 17"

Látkové čalounění Intens

Disky z lehkých slitin 18",
design Grand Tour
(příplatková výbava)

Látkové čalounění GT
(příplatková výbava)

Čalounění GT v kombinaci kůže / alcantara
(příplatková výbava)

Rozměry

Rozměry (mm)
A
B
C
D
E
F
G
G1

Celková délka
Rozvor
Přední převis
Zadní převis
Rozchod vpředu
Rozchod vzadu
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky
Celková šířka s rozloženými zpětnými zrcátky
Výška nezatíženého vozu (bez střešních ližin / včetně
H
střešních ližin u MEGANE Grandtour)
H1 Výška otevřeného víka nezatíženého vozu

MEGANE
MEGANE Grandtour
4 359
4 626
2 669
2 712
919
919
771
995
1 591
1 591
1 586
1 586
1 814
1 814
2 058
2 058
1 449/
1 447
1 457
2 044
2 038

J
K
L
M
M1
N
N1
P
Q
Y

Výška prahu zavazadlového prostoru nezatíženého vozu
Světlá výška nezatíženého vozu
Prostor nohy ve výši kolen na zadních sedadlech
Šířka nad loketními opěrkami na předních sedadlech
Šířka nad loketními opěrkami na zadních sedadlech
Šířka v úrovni ramen na předních sedadlech
Šířka v úrovni ramen na zadních sedadlech
Výška pod střechu na předních sedadlech, při nastavení
sedadla do střední polohy
Výška pod střechu na zadních sedadlech
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní části

MEGANE
MEGANE Grandtour
750
601
145
179
216
1 418
1 492
1 420
1 412
1 441
1 441
1 390
1 377
886

886

866
904

871
854

Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části
Y2 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
Maximální délka zavazadlového prostoru po složení
Z1
zadního sedadla
Z2 Užitečná délka zavazadlového prostoru k zadním sedadlům
Objem zavazadlového prostoru
Objem zavazadlového prostoru podle normy VDA (dm3)
Objem zavazadlového prostoru (l)
Objem úložného prostoru pod podlahou zavazadlového
prostoru dle normy VDA, (bez volitelného rezervního kola) (dm3)
Objem zavazadlového prostoru se sklopeným zadním
sedadlem, měřený pod střechu podle normy VDA (dm3)

MEGANE
MEGANE Grandtour
1 081
1 036
1 111
1 109
1 582

1 754

469

950

384
434

521
580

44

50

1 247

1 504

Příslušenství

Exteriér

1.

2.

3.

3.

4.

1. Hliníkové disky kol Silverline 16" ve stříbrné barvě.
2. Hliníkové disky kol Celsium 17" ve stříbrno-šedé
barvě. 3. Nosič kol a tažné zařízení. Z naší nabídky
si zaručeně vyberete tažné zařízení a nosič kol,
který bude vyhovovat právě vám. 4. Shark anténa.
Podtrhuje dynamický design vozu Renault MEGANE.

Příslušenství

Interiér

2.

1.

4.

3.

5.

1. Osvětlené prahy předních dveří. Stylová ochrana
dolní části dveří vašeho vozu. 2. Textilní koberce
Premium. Jsou šité na míru a chrání podlahu vozu
před znečištěním. Jsou vybaveny dvěma speciálními
bezpečnostními úchyty pro rychlé upevnění.
Dostupné také v gumovém provedení pro ještě větší
ochranu a snadnější čištění. 3. Sportovní pedály.
Originální doplněk zvýrazňující sportovní styl vozu.
4. Vana zavazadlového prostoru. Účinně chrání
podlahu zavazadlového prostoru a dokonale kopíruje
její tvar. Je vyrobena z látky a gumy a nabízí snadnou
instalaci a čištění. 5. Ochrana zavazadlového
prostoru EasyFlex. Chrání zavazadlový prostor
při jakémkoliv uspořádání sedadel.
Více informací a úplnou nabídku produktů
naleznete v brožuře příslušenství.

Objevte Renault MEGANE a MEGANE Grandtour
na renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modiﬁkovat speciﬁkace i popisovaná
a představovaná vozidla. Jednotlivé verze se mohou lišit, některé prvky výbavy nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotograﬁe v této
publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických a polygraﬁckých důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Spojte se,
prosím, se svým dealerem RENAULT, aby Vám poskytl aktuální informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo
jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského
zákoníku. Smluvní záruka Renault 5 let je záruka poskytovaná na nová vozidla RENAULT a její konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla RENAULT.
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