
RENAULT
MEGANE GRANDCOUPE



wyrafinowanie 
i technologie



Wyrafinowane linie nadwozia Renault Megane Grandcoupe 
podkreślają niepowtarzalną osobowość tego modelu. Dynamiczna 
linia charakterystycznych świateł, bagażnik o pojemności 550 litrów, 
ergonomiczny zespół zegarów i wskaźników – każdy element zachwyca 
przemyślaną oryginalnością. Siedząc za kierownicą i korzystając 
z licznych innowacyjnych systemów wspomagających prowadzenie, 
odkryj na nowo harmonię i przyjemność bezstresowej jazdy.





wyjątkowy design

Atrakcyjne i dynamiczne Megane Grandcoupe imponuje płynnością 
kształtów, podkreślonych silnie zarysowanymi nadkolami, chromowaną 
osłoną chłodnicy i charakterystycznym układem świateł w kształcie 
litery C z reflektorami Full LED Pure Vision, które zapewnią Ci 
bezpieczną jazdę nocą. Smukła, rasowa sylwetka, panoramiczny 
przeszklony dach – Megane zaprasza do podróży w skąpanej 
w świetle kabinie. Uwolnij swoje emocje i postaw na wyjątkowość.



nowa jakość podróży

1. cyfrowy zespół zegarów i wskaźników 
10,2” z informacjami dotyczącymi 
prowadzenia samochodu

2. ekran multimedialny Easy Link 9,3” 
z nawigacją, radiem, odtwarzaniem 
plików muzycznych, funkcją replikacji 
smartfona, aplikacjami itd.
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Konfigurowany cyfrowy zespół zegarów i wskaźników z ekranem 10,2” 
i funkcją klonowania systemu nawigacji, elektrycznie regulowany 
fotel kierowcy z pamięcią ustawienia* – dbałość o szczegóły 
jest wszechobecna. Korzystając z ekranu multimedialnego 9,3” 
Easy Link, możesz zmienić ustawienia układu jezdnego w systemie 
MULTI-SENSE. Masz też osiem rodzajów oświetlenia ambientowego 
i cztery tryby jazdy do wyboru. Renault easy drive zapewni 
bezstresową jazdę dzięki zaawansowanym technologiom, takim 
jak aktywny regulator prędkości Stop & Go, aktywny system 
wspomagania nagłego hamowania (AEBS) z funkcją wykrywania 
pieszych czy system kontroli pasa ruchu. Za kierownicą Megane 
Grandcoupe czekają na Ciebie wyjątkowe doznania z jazdy.

* dostępny wyłącznie w wersjach ze skórzaną tapicerką



system rozpoznawania znaków drogowych
Wyposażony w kamerę system informuje kierowcę na tablicy 
rozdzielczej o ograniczeniach prędkości na danym odcinku 
drogi.

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją 
wykrywania pieszych

System wykrywa pieszych zbliżających się z naprzeciwka lub 
z boku i w razie zagrożenia zatrzymuje samochód. Jazda po 
mieście nigdy dotąd nie była tak bezpieczna, w dzień i w nocy.

system parkowania Easy Park Assist
System umożliwia bezproblemowe parkowanie samochodu. 
Za wyszukiwanie odpowiednich miejsc parkingowych 
i sterowanie układem kierowniczym odpowiada komputer 
pokładowy. Zadaniem kierowcy jest jedynie sterowanie 
pedałem gazu.

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją 
wykrywania innych pojazdów

System wykrywa samochody nadjeżdżające z naprzeciwka 
lub zbliżające się z boku i w razie zagrożenia zatrzymuje 
samochód. 

system monitorowania martwego pola
System, aktywny przy prędkościach powyżej 15 km/h, ostrzega 
kierowcę za pomocą sygnałów świetlnych o obecności 
pojazdów znajdujących się w martwym polu widzenia.

aktywny regulator prędkości
Dostosowuje prędkość samochodu w celu utrzymania 
bezpiecznej odległości od pojazdu jadącego z przodu. System 
uruchamia hamulce, gdy odległość od pojazdu jadącego 
z przodu jest zbyt mała, lub przyspiesza, gdy droga jest już 
wolna.



kamera cofania
Przy włączonym wstecznym biegu kamera przesyła na 
ekran Easy Link widok strefy znajdującej się bezpośrednio 
za samochodem. Widoczne na ekranie linie pomocnicze 
ułatwiają bezpieczne wykonywanie manewrów.

wspomaganie parkowania przodem i tyłem
Ultradźwiękowe czujniki ułatwiają manewrowanie, wysyłając 
sygnały dźwiękowe i wizualne informujące o zbliżaniu się do 
przeszkód znajdujących się przed i za samochodem.

12 systemów wspomagania 
prowadzenia

system kontroli zmęczenia kierowcy
Funkcja analizuje zachowanie kierowcy i ostrzega 
o możliwym ryzyku zaśnięcia, na przykład w razie 
wykrycia nieprawidłowych ruchów kierownicą. Sygnałowi 
ostrzegawczemu towarzyszy komunikat na ekranie zespołu 
zegarów zalecający zrobienie przerwy w podróży.

Renault Megane Grandcoupe jest wyposażone 
w 12 innowacyjnych systemów wspomagających 
prowadzenie. Dzięki nim zapewnia użytkownikom 
pełny spokój i bezpieczeństwo na każdej trasie.

system kontroli bezpiecznej odległości
Umieszczony z przodu samochodu radar pozwala obliczać 
bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. 
W razie wykrycia ryzyka kolizji system informuje kierowcę 
dźwiękowym i wizualnym sygnałem ostrzegawczym.

system kontroli pasa ruchu 
System ten powiadamia kierowcę o każdym niezamierzonym 
przekroczeniu linii ciągłej lub przerywanej dzięki kamerze 
umieszczonej na szybie za wewnętrznym lusterkiem 
wstecznym.

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego 
tyłem 

Teraz możesz już bez kłopotu wyjechać tyłem z miejsca 
postojowego. Dzięki czujnikom samochód poinformuje Cię 
o zbliżaniu się pojazdów, których mogłeś nie zauważyć.



OV: niemetalizowany, pokryty lakierem bezbarwnym.
TE: lakier metalizowany.

Biel Alpejska (OV)

Szary Titanium (TE)

Biały Quartz (TE)

Czarny Etoile (TE)

Niebieski Cosmos (TE)

Czerwony Intens (TE)

Szary Highland (TE)

kolory



wymiary

wymiary w mm

obręcze kół

aluminiowe obręcze kół Impulse 16” aluminiowe obręcze kół Allium 17” aluminiowe obręcze kół Hightek 18”



1. Dwustronna mata bagażnika. 
Idealna do bezproblemowego 
przewozu różnych produktów, 
zwłaszcza brudnych przedmiotów. 
Dopasowana do kształtu 
bagażnika, daje się z łatwością 
wkładać i skutecznie chroni 
fabryczną wykładzinę przed 
zabrudzeniami. Dwustronna, 
tekstylno-gumowa mata ma wiele 
zastosowań.

akcesoria
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2. Aluminiowe poprzeczki dachowe 
QuickFix i przesuwany bagażnik 
na narty. Poprzeczki dachowe 
QuickFix są proste w montażu 
i doskonale przystosowane do 
przewozu kufra dachowego lub 
przesuwanego bagażnika na 
narty. Ten ostatni umożliwia szybki 
załadunek i wyładunek nart.

3. Gumowe dywaniki z wysokimi 
brzegami. Chroń podłogę w kabinie 
samochodu dzięki szczelnym 
i łatwym w utrzymaniu dywanikom 
podłogowym z wysokimi brzegami.

4. Ładowarka indukcyjna. Umożliwia 
bezproblemowe doładowywanie 
smartfona poprzez zwykłe 
położenie go na macie ładującej.

5. Hak holowniczy z końcówką 
demontowaną bez użycia narzędzi. 
Niezbędny do bezpiecznego 
holowania przyczepy czy montażu 
bagażnika na rowery. Daje się 
z łatwością demontować bez 
użycia narzędzi.
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wyposażenie

bezpieczeństwo czynne i bierne
• ABS z systemem wspomagania nagłego 

hamowania (AFU)
• System dynamicznej kontroli toru jazdy 

(ESC)
• System wspomagania przy ruszaniu  

pod górę (HSA)
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Regulator-ogranicznik prędkości 
• 6 poduszek powietrznych (przednie, 

boczne i kurtynowe)
• System mocowania fotelika dla dziecka 

Isofix na bocznych tylnych miejscach

prowadzenie pojazdu
• Elektryczne wspomaganie układu 

kierowniczego 
• Ręczny hamulec postojowy 
• Komputer pokładowy 
• Zespół zegarów i wskaźników 

z kolorowym ekranem TFT 4,2” 
• Karta Renault Hands Free z funkcją 

powitalną
• System wspomagania parkowania tyłem

widoczność i oświetlenie
• Światła przeciwmgłowe z funkcją 

doświetlania zakrętów
• Światła do jazdy dziennej LED  

Edge Light
• Światła przednie Full LED Pure Vision
• Tylne światła LED 3D Edge Light 

(włączone na stałe)
• Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej 

częstotliwości pracy, czujnik deszczu 
i światła

• Lusterko wewnętrzne o 2 położeniach 
(dzień/noc)

komfort
• Klimatyzacja automatyczna, 

dwustrefowa
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane, 

składane ręcznie oraz podgrzewane
• Elektrycznie podnoszone szyby przednie 

i tylne
• Centralny zamek drzwi 
• Kierownica z regulacją wysokości 

i głębokości
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości 

i podparcia lędźwiowego 
• Konsola centralna z podłokietnikiem 

regulowanym wzdłużnie, schowkiem 
w podłokietniku i 2 miejscami na kubek 
oraz nawiewem na tylne miejsca

• Tylna kanapa z 3 zagłówkami w układzie 
1/3-2/3

multimedia
• System Easy Link 7” 

z radioodtwarzaczem DAB, 
Bluetooth®, 2 × USB + jack, funkcją 
kompatybilności smartfona z Apple 
CarPlay™ i Android Auto™, 2 gniazda USB 
do ładowania z tyłu konsoli centralnej

• Funkcja kompatybilności smartfona 
z Apple CarPlay™ i Android Auto™

wygląd
• Tapicerka materiałowa w kolorze 

czarnym Zen
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze 

nadwozia
• Ozdobna chromowana listwa w dolnej 

części szyb bocznych
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” 

Impulse

prowadzenie pojazdu
• Automatyczny hamulec postojowy, 

elektromechaniczny
• Zespół zegarów i wskaźników 

z kolorowym ekranem TFT 7” 
• System MULTI-SENSE
• System kontroli zmęczenia kierowcy 

(UTA)
• System wspomagania parkowania 

przodem i tyłem
• Kamera cofania

widoczność i oświetlenie
• Lusterko wewnętrzne 

elektrochromatyczne
• Podświetlane lusterka w osłonach 

przeciwsłonecznych

komfort
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane 

i składane oraz podgrzewane
• Fotel pasażera z regulacją wysokości 
• Konsola centralna z podłokietnikiem 

regulowanym wzdłużnie, schowkiem 
w podłokietniku, dodatkowym 
schowkiem z roletą oraz nawiewem  
na tylne miejsca

• Tylna kanapa z 3 zagłówkami w układzie 
1/3-2/3 z podłokietnikiem

wygląd
• Tapicerka materiałowa z elementami 

skóry ekologicznej w kolorze czarnym 
Intens

• Chromowana listwa dekoracyjna 
imitująca 2 końcówki układu 
wydechowego

• Szyby tylne przyciemniane
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17” 

Allium

Zen

Intens (Zen +)

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.



Renault recommande

skonfiguruj i zamów Renault Megane Grandcoupe na www.renault.pl
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach 
polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych 
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy 
wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia 
należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na 
ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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