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kifinomultság 
és technológia 

A Renault Megane GrandCoupé egyedi személyiséggel rendelkezik 
kifinomult vonalvezetésével. Legyen szó a dinamikus fényjegyéről, a 
digitális műszerfal ergonómiájáról vagy az 550 literes csomagtartójáról, 
minden eleméből a gondos egyediség tükröződik. Kormánya 
mögött a számos innovatív vezetéstámogató rendszerrel együtt 
megérezheti a harmonikus és nyugodt vezetés élményét.



rendkívüli dizájn 

Előkelő, meggyőző, dinamikus – az Új Megane GrandCoupé letisztult 
vonalai sokat sejtetnek. Erős vállak, krómozott hűtőrács, markáns 
kinézet, a C-alakú fényjegy pedig Full LED „Pure Vision” fényszórókat 
takar, amelyek biztonságosabbá teszik az éjszakai vezetést. Nemes 
vonalai egy üveg panorámatetőt rejtenek, hogy fényességben 
utazhassanak. Engedje szabadjára érzéseit, válassza a rendkívülit. 



új élmények 
a fedélzeten

Testreszabható 10,25" TFT digitális műszeregység a gyári navigáció 
tükrözésével, elektromosan állítható, memóriafunkciós* vezetőülés… 
a gondos kidolgozottság minden részletben megfigyelhető. 
Élvezze a személyre szabható MULTI-SENSE rendszer előnyeit a 
9,3" EASY LINK multimédia és navigációs rendszer képernyőjén, 
ahol 8 különböző hangulatvilágítás és 4 vezetési mód áll 
rendelkezésre. Vezessen teljes nyugalomban a Renault EASY 
DRIVE és csúcstechnológiás megoldásai révén, mint az adaptív 
tempomat, az aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel vagy 
a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Az Új Megane GrandCoupé 
volánja mögött egy egyedülálló vezetési élményben részesül.

* kizárólag bőrkárpittal rendelhető. 

1. 10,25" TFT digitális műszeregység
2. 9,3" EASY LINK multimédia és navigációs 

rendszer okostelefon tükrözéssel
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tolatókamera
Az EASY LINK képernyőn jeleníti meg az autó mögötti terület 
képét hátramenetbe kapcsolva. Jelölések segítik és teszik 
biztonságosabbá a manőverezést. 

első és hátsó parkolóradarok 
Radarok segítségével könnyíti meg a manőverezést. 
Hang- és vizuális jelzésekkel figyelmeztet az elöl vagy hátul 
található akadályokra. 

12 féle vezetéstámogató 
rendszer

fáradtságérzékelő rendszer 
A rendszer figyeli viselkedését és figyelmezteti, ha fáradtság 
jeleit érzékeli, például a kormánymozdulatokon keresztül. 
A riasztó pihenést javasolt hangjelzéssel és a műszerfalon 
megjelenő üzeneten keresztül. 

sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 
Egy kamera révén a műszerfalon mindig láthatja az aktuálisan 
érvényes sebességkorlátozást. 

aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel  
Felismeri a szemből vagy oldalról érkező gyalogosokat és 
szükség esetén megállítja az autót. Városban közlekedni 
sosem volt ennyire biztonságos, éjjel és nappali egyaránt. 

„Renault Park Assist” félautomata parkolóasszisztens 
A rendszer lehetővé teszi a jármű egyszerű leparkolását. 
A parkolóhely keresését és a kormányzást a jármű végzi. 
Mindössze a sebességet kell kezelnie. 

aktív vészfékező rendszer  
Felismeri a szemből vagy oldalról érkező autókat és szükség 
esetén megállítja az autót. Városban közlekedni sosem volt 
ennyire biztonságos, éjjel és nappali egyaránt. 

holttérfigyelő rendszer
15 km/h sebesség felett aktív, fényjelzéssel figyelmeztet, ha 
egy jármű található a holttérben. 

adaptív tempomat  
Lehetővé teszi, hogy kellő követési távolságot tarthasson az 
Ön előtt haladó autóhoz képest. A rendszer automatikusan 
fékez, ha a távolság túl kicsi, illetve visszagyorsít, ha szabaddá 
válik az út. 

A Renault Megane GrandCoupé 12 féle innovatív 
vezetéstámogató rendszerrel van ellátva. 
Egyértelműen biztonságos, nyugodt utazást tesz lehetővé. 

követési távolságra figyelmeztető rendszer 
Egy, a jármű elején található radar figyeli az Ön előtt haladó 
autóhoz mért távolságot. Ütközés veszélye esetén a rendszer 
hang- és fényjelzéssel figyelmeztet. 

sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
A sávfigyelő rendszer egy, a belső visszapillantó tükör mögött 
elhelyezett kamera használatával figyelmezteti a vezetőt, ha 
véletlenül áthalad egy folyamatos vagy szaggatott vonalon. 

hátsó keresztirányú forgalomfigyelés 
Hagyja el nyugodtabban a parkolóhelyét. A radarokkal 
rendelkező autója figyelmezteti, ha közeledik egy Ön által nem 
látott jármű.



tájékoztató képek

jégfehér (alap fényezés) 

Titánium szürke (metál) 

Kvarcfehér (metál) 

Fekete gyémánt (metál) 

Kozmosz kék (metál) 

Mélyvörös (metál) 

Highland szürke (metál) 

színválaszték méretek

méretek mm-ben 

keréktárcsák 

16”-os DIAMOND IMPULSE 
könnyűfém keréktárcsák

17”-os DIAMOND EMOTION 
könnyűfém keréktárcsák

18”-os DIAMOND HIGHTECH 
könnyűfém keréktárcsák

1708

10022711919

136

4632

1443

1582
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2. Quickfix alumínium tetőrudak 
és síléctartó. 
Az egyszerűen elhelyezhető 
Quickfix tetőrudak ideális 
megoldást jelentenek tetőbox vagy 
síléctartó felszereléséhez. Ez utóbbi 
gyors fel- és levételt biztosít. 

3. magas peremű műanyag szőnyeg.  
A magas peremű, vízhatlan 
és könnyen karbantartható 
szőnyegekkel egyszerűen 
megóvhatja az utastér eredeti 
padlóborítását. 

4. indukciós töltő.  
Ideális megoldás a telefon 
töltésére vezeték nélkül, 
egyszerűen a töltőfelületre 
helyezve.  

5. szerszám nélkül leszerelhető 
vonóhorog.  
Nélkülözhetetlen vontatáshoz 
vagy vonóhorogra szerelhető 
kerékpártartó biztonságos 
elhelyezéséhez. A vonószem 
szerszámok nélkül leszerelhető. 

1. megfordítható csomagtértálca.  
Ideális különböző termékek 
szállítására, különösen a szennyező 
tárgyakhoz. Gyorsan elhelyezhető, 
a csomagtartó formájához 
illeszkedik és hatékonyan védi az 
eredeti szövetet. 
Szövet / gumi kétoldalú szőnyeg, 
minden használatra megfelelő. 

tartozékok 
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műszaki adatok felszereltség és opciók 

biztonság és vezetéstámogató rendszerek
• ABS blokkolásgátló AFU 

vészfékassziszentssel 
• első és oldalsó légzsák vezető- és 

utasoldalon 
• emelkedőn elindulást segítő rendszer
• ECO üzemmód
• dinamikus menetstabilizátor (ESC) 

kipörgésgátlóval (ASR)
• tempomat sebességszabályozó 

és -korlátozó funkcióval
• indirekt keréknyomást ellenőrző 

rendszer   

kényelem 
• kétzónás automata klímaberendezés
• impulzusos elektromos ablakemelők elöl 

és hátul
• Automata Renault Kártya
• automatikus ablaktörlő- és 

fényszóróvezérlés
• tolatóradar
• középső konzol könyöklővel és 

pohártartókkal
• bőrhatású kormány
• 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla
• elektromos, fűthető külső visszapillantók a 

karosszéria színében

multimédia 
• 4,2" TFT műszeregység
• 7" EASY LINK multimédia rendszer
• okostelefon tükrözés 

belső megjelenés 
• sötét textil kárpitozás
• szürke betétek a műszerfalon 

és ajtóborításokban

külső megjelenés 
• hűtőrács krómozott betétekkel
• fekete oldalsó díszítőelem
• visszapillantó-burkolatok és fogantyúk a 

karosszéria színében
• 16" DIAMOND IMPULSE keréktárcsák 
• krómozott ablakkeretek
• LED ködfényszórók 
• full LED fényszórók 
• új C-alakú LED irányjelzők elöl 

opciók 
• tolatókamera 
• VEZETÉS csomag: 7" EASY LINK 

multimédia rendszer navigációval + 
7" TFT digitális műszeregység + első és 
hátsó parkolóradarok + elektromosan 
behajtható külső visszapillantó tükrök + 
tolatókamera 

• pótkerék 
• elektromos parkolófék Auto-Hold 

funkcióval 
• fűthető első ülések 
• fűthető kormány 
• sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• aktív vészfékező rendszer 
• adaptív tempomat 
• követési távolságra figyelmeztető 

rendszer 

biztonság és vezetéstámogató rendszerek
• fáradtságérzékelő rendszer
• első és hátsó parkolóradarok 

kényelem 
• keret nélküli, elektrokróm belső 

visszapillantó tükör
• elektromos parkolófék Auto-Hold 

funkcióval
• elektromosan behajtható külső tükrök
• 1/3-2/3 arányban döntehtő üléstámla, 

könyöktámasszal, 2 pohártartóval 

multimédia
• 7" TFT műszeregység 
• 7" EASY LINK multimédia rendszer 
• MULTI-SENSE rendszer 4 üzemmóddal 

belső megjelenés 
• sötét textil kárpitozás 
• piperetükrök megvilágítással 
• Ambient Lighting hangulatvilágítás

külső megjelenés
• krómozott oldalsó díszítőelemek
• fényes fekete hűtőrács krómozott 

betétekkel
• fekete hátsó lökhárító krómbetétekkel
• 17" könnyűfém DIAMOND EMOTION 

keréktárcsák 
• sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok 

opciók
• TÉLI csomag: fűthető első ülések + 

fűthető kormánykerék 
• KOMFORT csomag: fűthető első ülések 

+ komfort fejtámlák elöl + 6 irányban 
elektromosan állítható vezetőülés, 
elektromosan állítható deréktámasszal 
és masszázsfunkcióval 

• TECHNO csomag: head-up display 
+ sávelhagyás jelző rendszer + 
sebességkorlátozó táblákat felismerő 
rendszer + automata távolsági 
fényszórók

• VEZETÉS PRÉMIUM csomag: 9,3" EASY 
LINK multimédia és navigációs rendszer 
+ 10,25" TFT digitális műszeregység + 
holttérfigyelő rendszer + Renault Park 
Assist félautomata parkolóasszisztens + 
hátsó keresztirányú forgalomfigyelés

• fekete bőr kárpitozás 
• 18" könnyűfém DIAMOND HIGHTECH 

keréktárcsák
• elektromos csomagtérnyitás 
• elektromosan nyitható panoráma 

üvegtető 
• pótkerék 
• aktív vészfékező rendszer 

gyalogosérzékelővel
• követési távolságra figyelmeztető 

rendszer

zen

intens 

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye. Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye. 
* a dokumentumban minden bőrként jelölt ülés részben valódi bőrből és bevonatos szövetből készül. 
A bőr jelölésű váltókarok és kormányok bőr réteggel készülnek.
A felhasznált anyagok tekintetében kérje értékesítője segítségét. 

motor TCe 140 TCe 140 EDC Blue dCi 115

Üzemanyag Ólommentes benzin (E10) Ólommentes benzin (E10) Dízel

Max. teljesítmény kW (LE) / fordulatszám 103 (140) / 4500 103 (140) / 5000 85 (115) / 3750

Max. nyomaték (Nm) / fordulatszám 240 / 1600 240 / 1600 270 / 1750

Sebességváltó manuális dupla kuplungos automata manuális

Motor típusa turbó – közvetlen befecskendezés turbó – közvetlen befecskendezés turbó – közös nyomócsöves 

Hengerűrtartalom (cm3) 1 333 1 333 1 461

Hengerek / szelepek száma 4/16 4/16 4/8

Eco technológia Stop & Start rendszer

gumiabroncsok és kormánymű 
Abroncsméret 205/55R16 - 205/55R17 - 225/40R18 (felszereltségi szint szerint) 

Kormánymű – Fordulókör járdák között (m) 11.3

menetteljesítmény
Végsebesség (km/h) 205 205 190

0 – 100 km/h (mp) 9.6 9.8 11.3

1000 m álló rajt (mp) 30.6 31.6 32.9

fogyasztás & kibocsátás 
WLTP protokoll WLTP(1)

Környezetvédelmi besorolás Euro 6

fogyasztás & kibocsátás(2) NEDC  
Vegyes CO2-kibocsátás (g/km) 126/129 118/121 111/113

Városi ciklus (l/100 km) 7,3/7,4 6,3/6,4 5,1

Országúti ciklus (l/100 km) 4,9/5,0 4,5/4,7 3,7/3,8

Vegyes ciklus (l/100 km) 5,5/5,7 5,2/5,3 4,2/4,3

fogyasztás & kibocsátás(2) WLTP  
Vegyes CO2-kibocsátás (g/km) 133/141 134/141 119/127

Alacsony sebességű fogyasztás (l/100 km) 7,6/7,7 7,9/8,0 5,2/5,7

Közepes fogyasztású fogyasztás (l/100 km) 5,8/6,2 5,8/6,1 4,6/4,9

Magas sebességúű fogyasztás (l/100 km) 5,1/5,4 5,0/5,4 4,0/4,2

Extra magas sebességű fogyasztás (l/100 km) 6,0/6,5 6,0/6,2 4,8/5,1

Vegyes ciklus (l/100 km) 5,9/6,2 5,9/6,2 4,5/4,9

Méretek és tömegek 
Üzemanyagtartály (l) 50 50 49

AdBlue-tartály (3) (l) - - 16

Menetkész tömeg (kg) 1 278 1 306 1 367

A járműszerelvény max. megengedett tömege (kg) 1 829 1 854 1 917

Max. megengedett össztömeg (kg) 3 479 3 504 3 567

Max. fékezett vontatmány (kg) 1 650 1 650 1 650

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): ez az új tesztrendszer a mindennapi használat során észlelt értékekhez jóval összemérhetőbb 
eredményeket biztosít, mint az NEDC mérési protokoll. (2) Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás értékei egy szabályozott módszer szerint kerülnek 
meghatározásra. Azonos minden gyártónál, így a járművek egymással összehasonlíthatók. (3) A valós körülmények közötti üzemanyag- és AdBlue®-fogyasztás függ a 
használattól, a felszereltségtől, a szállított tehertől és a vezetési stílustól.



tervezze meg és rendelje meg a Renault Megane GrandCoupét a www.renault.hu oldalon 
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány tartalma a kiadás időpontjában pontos és naprakész legyen. A kiadvány prototípusok és elősorozatok alapján készült. Termékfejlesztés keretében 
a Renault fenntartja a jogot, hogy a bemutatott járműveket és tartozékokat, valamint specifikációikat folyamatosan javítsa.  A Renault a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a márkaképviseleteket ezekről 
a változásokról. Az egyes verziók országonként eltérhetnek, illetve bizonyos (tartozékok, alap- vagy kiegészítő) felszerelések nem mindenhol kaphatók. Kérjük érdeklődjön a márkaképviseleténél a legfrissebb 
információkról. A nyomtatás technikai korlátai miatt, a kiadvány színei eltérhetnek az autó és a belső kialakítás valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A kiadvány egészének vagy részének bármilyen technikával 
történő sokszorosítása tilos a Renault előzetes engedélye nélkül.
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