Renault MEGANE GrandCoupé

Podmanivý styl

Renault MEGANE GrandCoupé vás okouzlí z každé perspektivy. Pohled upoutá jeho elegantní styl plný harmonie a dokonale vyvážené proporce. Štíhlá
silueta, plynulé linie karoserie a výrazně tvarované blatníky vytvářejí dynamický design a charakteristické přední a zadní světlomety podtrhují osobitost
vozu Renault MEGANE GrandCoupé. Panoramatické střešní okno, které opticky spojuje linii předního a zadního skla, dodává vozu výjimečně prestižní
vzhled a dokonale prosvětluje kabinu.

Pokročilé technologie

Řízení vozu Renault MEGANE GrandCoupé je zárukou výjimečného pohodlí a skvělého pocitu z jízdy. Renault MEGANE GrandCoupé nabízí celou řadu prvků
výbavy, které jsou běžné ve vyšším segmentu. Mezi takové prvky se nepochybně řadí multimediální systém R-LINK 2, průhledový Head-up displej, který
zvyšuje bezpečnost i komfort řízení a systém MULTI-SENSE, který umožňuje nastavení celé řady jízdních parametrů a přizpůsobí chování vozu vaší náladě.
Pokud chcete opět pocítit řidičskou vášeň, stačí usednout za volant vozu Renault MEGANE GrandCoupé.

Moderní asistenční systémy
Renault MEGANE GrandCoupé byl vybaven pokročilými asistenčními systémy, aby byla
zajištěna maximální bezpečnost jízdy. Tyto systémy upozorní řidiče při neúmyslném
opuštění jízdního pruhu, sledují mrtvý úhel ve vnějších zpětných zrcátkách, přizpůsobují
rychlost vozidla podle dopravní situace, pomáhají s parkováním ve městě…
Díky těmto pomocníkům je řízení jednoduché a zároveň bezpečné!

Cesta
ve vyšší třídě
Renault MEGANE GrandCoupé má prostorný a pohodlný interiér vybavený řadou praktických řešení.
S Hands-free kartou Renault můžete otevřít vůz
a nastartovat motor, aniž byste ji museli vytáhnout
z kapsy či kabelky a vložit do čtečky. Systém Easy
Trunk Access umožňuje bezdotykové otvírání víka
zavazadlového prostoru pomocí senzoru pohybu
umístěného pod zadním nárazníkem. K dispozici
máte rovněž velkorysý zavazadlový prostor s objemem 550 dm3*. Zadní sedadla s děleným opěradlem v poměru 1/3–2/3 nabízí prostor pro náklad
s objemem až 987 l a délkou přesahující 1,9 m, aby
se mohl vůz přizpůsobit každé situaci.
* Se sadou na opravu pneumatik.

Barvy karoserie
Renault MEGANE GrandCoupé

BÍLÁ GLACIER*

BÍLÁ NACRÉ**

ŠEDÁ PLATINE

ŠEDÁ TITANIUM

ČERVENÁ INTENSE

MODRÁ COSMOS

HNĚDÁ VISON

BÉŽOVÁ DUNE

ČERNÁ ETOILÉ

* Nemetalický lak
** Speciální metalický lak.

Výbava
LIFE

Ocelové disky kol 16",
design Florida

Látkové čalounění tmavé Life

• ABS s nouzovým brzdovým
asistentem (AFU)
• Elektronický stabilizační systém
(ESC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HSA)
• Systém kontroly tlaku
v pneumatikách
• Čelní airbagy na straně řidiče
i spolujezdce (s možností deaktivace
airbagu spolujezdce)
• Boční airbagy na straně řidiče
i spolujezdce
• Hlavové airbagy
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
i vzadu

• Opěrky hlavy vpředu i vzadu
• Systém upevnění dětské sedačky
Isoﬁx na bočních sedadlech vzadu
• Elektrický posilovač řízení
• Startování motoru pomocí klíčku
• Centrální zamykání
• Manuální klimatizace
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná
vnější zpětná zrcátka
• Elektrické ovládání předních
a zadních oken
• Rádio s Bluetooth®, USB/jack,
monochromatický displej 4,2"
• Látkové čalounění sedadel Life
• Výškově a podélně nastavitelný
volant

• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Zadní sedadlo dělené 1/3–2/3
• Kliky dveří a kryty vnějších zpětných
zrcátek v barvě karoserie
• Chromovaná koncovka výfuku
• Denní LED světla (6 LED diod)
• Zadní světla LED 3D Edge Light (stále
zapnutá)
• Příprava pro alarm
• Sada na opravu pneumatik
• Ocelové disky kol 16"

Výbava
ZEN (LIFE +)

Ocelové disky kol 16" ﬂexwheel,
design Complea

Látkové čalounění tmavé Zen

• Přední mlhové světlomety
• Volant potažený kůží
• Sedadlo řidiče manuálně
nastavitelné v 6 směrech s manuálně
nastavitelnou bederní opěrkou
• Vysoká středová konzole mezi
předními sedadly s integrovanou
loketní opěrkou, uzavíratelným
odkládacím prostorem a držáky na
kelímky
• Ocelové disky kol 16", ﬂexwheel
s designem okrasných krytů kol
Complea
• Zásuvka na 12V vzadu

Disky kol z lekých slitin 16",
design Silverline (volitelné)

Výbava
LIMITED PLUS (ZEN +)

Disky kol z lehkých slitin 16",
design Celsium

Látkové čalounění tmavé LIMITED PLUS

• Disky kol z lehkých slitin 16",
design Celsium
• LED denní svícení Edge Light
• Zatmavená zadní okna
• Dešťový a světelný senzor
• Zadní parkovací senzory
• Dvouzónová automatická klimatizace
• Hands-free karta Renault s funkcí
Welcome Scenario
• Přístrojový štít s multifunkčním
barevným TFT displejem 7"
• Multimediální systém R-Link 2,
displej 7"

Výbava
INTENS (LIMITED PLUS +)

Disky kol z lehkých slitin 16",
design Silverline

Kombinace látkového čalounění
s koženkou, tmavě šedé / černé Intens

• Disky kol z lehkých slitin 16",
design Silverline
• Kombinace látkového čalounění
s koženkou, tmavě šedé / černé
Intens
• Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná, vyhřívaná a sklopná
• Elektrochromatické vnitřní zpětné
zrcátko
• Osvětlení interiéru Ambient Lighting
• Systém Renault Multi-Sense®
(5 režimů nastavení celého vozu)
• Volant potažený kůží Nappa
• Zadní sedadla s děleným
opěradlem 1/3–2/3, se středovou
loketní opěrkou a se 3 výškově
nastavitelnými hlavovými opěrkami

Disky kol z lehkých slitin 17",
design Exception (na přání)

Disky kol z lehkých slitin 18",
design Grand Tour (na přání)

Rozměry

Rozměry (mm)
A
Celková délka
B
Rozvor
C
Přední převis
D
Zadní převis
E
Rozchod vpředu
F
Rozchod vzadu
Celková šířka (se složenými / rozloženými
G
zpětnými zrcátky)
H
Výška nezatíženého vozu

4 632
2 711
919
1 002
1 577
1 574
1 814 / 2 058
1 443

H1
J
K
L
M
M1
N
N1

Výška otevřeného víka nezatíženého vozu
Výška prahu zavazadlového prostoru nezatíženého vozu
Světlá výška nezatíženého vozu
Prostor na nohy ve výši kolen na zadních sedadlech
Šířka nad loketními opěrkami na předních sedadlech
Šířka nad loketními opěrkami na zadních sedadlech
Šířka ve výši ramen na předních sedadlech
Šířka ve výši ramen na zadních sedadlech

1 706
707
136
216
1 492
1 413
1 441
1 390

P
Q
Y/Y1
Y2
Z1
Z2

Výška pod střechu na předních sedadlech
Výška pod střechu na zadních sedadlech
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní/dolní části
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
Maximální délka zavazadlového prostoru po složení
zadních sedadel
Délka zavazadlového prostoru k zadním sedadlům

Objem zavazadlového prostoru
Objem zavazadlového prostoru podle normy VDA
(dm3, se sadou na opravu pneumatik)

840
851
945 / 1 114
1 108
1 904
1 084

503

Objevte Renault MEGANE GrandCoupé
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Renault
vyhrazuje právo kdykoli upravit speciﬁkace i popisovaná a představovaná vozidla. Tyto úpravy Renault svým dealerům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení
nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým dealerem Renault, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygraﬁckých důvodů se mohou barvy
reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli
prostředkem, bez předchozího písemného svolení společnosti Renault je zakázána. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.
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