RENAULT
MEGANE GRANDCOUPÉ

rafinovanost
a technologie

Se svými rafinovanými liniemi buduje Renault Megane Grandcoupé
svou vlastní osobnost. Od výrazného světelného podpisu přes velikost
zavazadlového prostoru 550 litrů k ergonomii digitální přístrojové desky,
ve všem je originální. Za jeho volantem, s pomocí řady inovativních
asistenčních systémů, znovu objevíte radost z harmonické a klidné jízdy.

výjimečný design

Přesvědčivý a dynamický Megane Grandcoupé dává na odiv své hladké
linie. Výrazné blatníky, chromovaná maska, mocný pohled, světelný
podpis ve tvaru C ohraničuje full LED světlomety Pure Vision, které
umožňují skvělou viditelnost i v noci. Jeho elegantní silueta skrývá
panoramatické střešní okno, která propůjčuje interiéru dokonalou
vzdušnost. Dejte volný průchod svým emocím, vyberte si výjimečnost.

1. digitální přístrojový štít 10"
2. multimediální obrazovka Easy Link
s úhlopříčkou 9,3" ideální pro navigaci,
Android Auto a Apple CarPlay, ...
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nové zážitky
na palubě
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Konfigurovatelný digitální příštrojový štít s 10" displejem a replikací
navigace, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s manuálně
nastavitelnou bederní opěrkou,... snaha o maximální komfort ve
všech směrech. Na 9,3" obrazovce multimediálního systému Easy
Link si nastavte jízdní režimy díky systému multi-sense. Na výběr
je k dispozici 8 barev osvětlení a 4 jízdní režimy. Se systémem Easy
drive jezděte v klidu díky technologiím, jako jsou adaptivní tempomat
stop&go, aktivní nouzové brzdění AEBS s detekcí chodců a cyklistů
nebo také systém varování před opuštěním jízdního pruhu. Za volantem
vozu Megane Grandcoupé se seznámíte s čistou radostí z jízdy.

adaptivní tempomat
Umožňuje vám uchovat si za jízdy bezpečnou vzdálenost
od vozidla jedoucího před vámi. Systém používá brzdy, je-li
vzdálenost příliš krátká, a naopak se rozjede, pokud se silnice
před vámi uvolní.

active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů
Detekuje chodce a cyklisty a v případě nebezpečí vozidlo
zastaví. Jezdit ve městě nikdy nebylo tak bezpečně, ve dne
i v noci.

active emergency braking system
Detekuje vozidla jedoucí proti vám nebo blížící se ze strany,
v případě nebezpečí vaše vozidlo zastaví. Díky tomuto
systému budou vaše cesty ještě bezpečnější.

systém sledování mrtvého úhlu
Zapíná se od rychlosti 15 km/h, upozorňuje vás pomocí
světelných signálů na přítomnost vozidel, která nejsou vidět ve
vašem zorném poli.

systém rozpoznávání dopravních značek
Na displej přístrojového štítu dostáváte díky kameře během
celé cesty informace o omezeních rychlosti.

inteligentní parkovací asistent
Systém umožňuje jednoduše zaparkovat. O vyhledání místa
pro stání a o zatáčení se postará vaše vozidlo. Vám stačí jen
obsluhovat plynový a brzdový pedál.

12 asistenčních systémů
řidiče

Renault Megane Grandcoupé je vybaven dvanácti inovativními
asistenčními systémy řidiče, které přispívají k vaší bezpečné jízdě.

safe distance warning system
Radar v přední části vozidla vypočítává bezpečnou vzdálenost
od vozidla jedoucího před vámi. V případě nebezpečí kolize
systém spustí zvukovou a vizuální výstrahu.

systém varování před opuštěním jízdního pruhu
Systém upozorňuje řidiče v případě nechtěného přejetí plné
podélné čáry, pomocí kamery připevněné na čelním skle za
zrcátkem.

rear traffic alert – upozornění před přijíždějícími vozidly při
couvání

přední, zadní i boční parkovací senzory
Parkovací senzory usnadňují vaše manévrování tím, že pomocí
zvukové a vizuální signalizace upozorňují na blízkost překážek
nacházejících se před, za a vedle vašeho vozu.

zadní parkovací kamera
Na displej systému Easy Link přenáší pohled dozadu od chvíle,
kdy zařadíte zpátečku. Vyznačené okraje usnadňují vaše
manévrování a činí jej bezpečnějším.

systém sledování únavy řidiče
Tato funkce analyzuje vaše chování a v případě, že vyhodnotí
riziko únavy, např. kvůli neodpovídajícím pohybům volantu,
vás upozorní. Výstražné hlášení vám prostřednictvím
vizuální a hlasové signalizace na přístrojovém štítu doporučí
přestávku.

Opouštějte své parkovací místo bezpečněji. Vaše vozidlo,
vybavené radary, vás upozorní na blížící se vůz, který jste
nezaznamenali.

barvy laku karoserie

bílá glacier*

bílá quartz**

červená intense**

šedá highland**

šedá titanium**

černá étoilé**

* nemetalický lak.
** metalický lak.

modrá cosmos**

rozměry

rozměry v mm

disky kol

disky kol z lehkých slitin 16",
design Impulse, černé s diamantovým
efektem

disky kol z lehkých slitin 17",
design Allium, šedé s diamantovým
efektem

disky kol z lehkých slitin 18",
design Hightek, šedé s diamantovým
efektem

příslušenství

1. oboustranná vana zavazadlového
prostoru
Ideální pro snadnou a bezpečnou
přepravu zejména znečištěných
předmětů. Manipulace je
jednoduchá, přizpůsobí se tvaru
vašeho zavazadlového prostoru
a účinně tak chrání originální
koberec. Díky kombinaci textilie
a gumy je vhodná pro přepravu
jakýkoliv předmětů.
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2. střešní tyče
Střešní tyče se snadno montují
a jsou ideální pro upevnění
a přepravu střešního boxu, nosiče
kol a nosiče lyží.

3. gumové koberce
Chraňte podlahu interiéru pomocí
nepropustných koberců s vysokými
okraji, které se snadno udržují
a dokonale drží na místě díky
bezpečnostním klipsům.

4. síť zavazadlového prostoru
5. tažné zařízení demontovatelné bez
Praktické a funkční řešení pro
nářadí
organizaci zavazadlového prostoru.
Nepostradatelné pro tažení přívěsu
Ideální především pro zajištění
nebo pro upevnění nosiče kol.
zavazadel a jiných objemných
Kulový čep lze snadno odmontovat
předmětů. V nabídce varianta
bez použití nářadí.
horizontální a vertikální sítě.

2

3

4

5

výbavové stupně
Zen
hlavní prvky sériové výbavy
aktivní a pasivní bezpečnost
• tempomat s omezovačem rychlosti
• ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné
síly a asistenčním systémem brzd
• asistent rozjezdu do kopce
• elektronický stabilizační systém ESC
s protiprokluzovým systémem ASR
a kontrolou nedotáčivosti CSV

komfort
• dvouzónová automatická klimatizace
• hands-free karta Renault pro bezklíčové
odemykání a startování
• elektrické ovládání předních a zadních oken
s impulzním ovládáním
• vysoká středová konzole mezi předními
sedadly s integrovanou loketní opěrkou

řízení
• zadní parkovací senzory
• sada na opravu pneumatik

vnitřní vzhled
• tmavý interiér
• látkové čalounění Zen

multimédia
• přístrojový štít s analogovými přístroji a 4,2"
multifunkčním displejem
• multimediální systém Easy Link, displej 7"
(Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB
vstupy, podporuje Apple CarPlay a Android
Auto, ovládání rádia pod volantem, 4
reproduktory, DAB)

vnější vzhled
• disky kol z lehkých slitin 16", design Impulse
černé s diamantovým efektem
• koncovka výfuku skrytá

komfort
• sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné
• zadní středová loketní opěrka s držákem na
kelímky

multimédia
• přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním
displejem

vnitřní vzhled
• kombinace látkového čalounění s koženkou,
tmavě šedé / černé

Intens
hlavní prvky sériové výbavy
aktivní a pasivní bezpečnost
• systém sledování únavy řidiče

vnější vzhled
• dekorativní prvek na předním blatníku
chromovaný
• disky kol z lehkých slitin 17", design Allium
šedé s diamantovým efektem

sestavte si a objednejte Renault Megane Grandcoupé na www.renault.cz
Bylo uděláno vše pro to, aby obsah této publikace byl přesný a aktuální k datu vydání. Tento dokument byl vytvořen na základě nulté série nebo prototypů. V rámci politiky trvalého zdokonalování si Renault vyhrazuje
právo kdykoliv provést úpravy popsaných a uvedených specifikací, vozidel a příslušenství. Tyto úpravy Renault svým autorizovaným prodejcům sdělí v co nejkratší lhůtě. Verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi
jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého autorizovaného prodejce. Z technických a polygrafických
důvodů se mohou barvy uvedené v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karosérie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této publikace nebo její části
v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.
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