Renault BUSINESS

Renault MEGANE
Serijska oprema BUSINESS

V notranjosti imata glavno besedo kakovost in skladnost.
Prostoren potniški prostor in dovršena končna obdelava
nudita udobje, ki je nepogrešljiv del užitka. Renault MÉGANE
Grandtour ima velik prtljažnik, s prostornino 580 litrov in
kadar so zadnji sedeži poklopljeni v ravno dno, razpolagate
z največjo prostornino prtljažnika, ki znaša 1695 l.

Slika je simbolna.

Vse kar potrebujete
za vaš posel

BUSINESS OPREMA, KI VAS PREPRIČA:
Samodejna 2-področna klimatska naprava
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Ogrevani in poklopljivi stranski ogledali
Volanski obroč v črnem usnju

DODATNO NA OPREMO BUSINESS PRIPOROČAMO:
Paket NAVIGACIJA z multimedijskim sistemom R-Link 2 z 18
cm (7") zaslonom na dotik s funkcijo povezljivosti z aplikacijama
Android Auto™ in Apple CarPlay™.
Paket MODULARNOST* za povečanje večnamenske
prostornosti s poklopljivim sovoznikovim sedežem in sistemom
Easy-break za enostavno poklopljivost zadnjih sedežev v
razmerju 1/3-2/3.
* Na voljo le za Grandtour

NA VOLJO Z VARČNIMI MOTORJI:
Blue dCi 95, Blue dCi 115 in TCe 100 FAP

Z limuzinsko karoserijo, dinamičnimi linijami in velikodušnimi merami ima MEGANE GrandCoupé
povsem svoj slog, ki izžareva tako živahnost kot eleganco. Izjemno priročen za vsakodnevno
uporabo vam popestri vsako vožnjo. Zaradi izjemne prostornosti in priročnih odlagalnih mest je
življenje v tem vozilu svobodno in preprosto kot še nikoli doslej. Izkoristite prostornino prtljažnika,
ki znaša 503 dm3 (po standardu VDA) in širino odprtine 1.11 m za preprosto nalaganje večjih
predmetov. Zložljiva sedežna klop v razmerju 1/3-2/3 se prilagodi vsem okoliščinam in kadar je
poklopljena zagotovi do 987 dm3 prtljažnega prostora.

Slika je simbolna.

Renault MEGANE, MEGANE Grandtour in MEGANE GrandCoupé
SERIJSKA OPREMA BUSINESS

Jeklena platišča 41 cm (16")
Flexwheel z okrasnimi pokrovi
Complea

Slika je simbolna.

Varnost
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP +
nadzor zdrsa pogonskih koles ASR
• Sistem proti blokiranju koles ABS z
razdelilnikom zavorne moči (EBD) +
sistem za pomoč pri zaviranju v sili
• Imobilizator motorja
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Varnostni blazini spredaj za voznika
in sovoznika
• Stranski varnostni blazini spredaj +
varnostni zavesi
• Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
• Vzglavniki na vseh sedežih
• Vzglavniki nastavljivi po višini
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov
(za vse sedeže)
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Sistem ISOFIX pritrdišč na stranskih
sedežih zadaj
• Sredinski sedež zadaj s 3. točkovnim
varnostnim pasom
• Prednji varnostni pasovi nastavljivi po višini

Temno blago (kontrastni šivi)

Vožnja
• Indikator prestavnega razmerja
(samo za ročni menjalnik)
• Halogenski žarometi spredaj
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Informacijski zaslon med merilniki v
analogni tehnologiji
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Udobje
• Samodejna 2-področna klimatska naprava
s tipalom strupenih plinov
• Sistem za pomoč pri parkiranju
spredaj in zadaj
• Električno nastavljivi, ogrevani
in poklopljivi stranski ogledali
• Meglenki spredaj
• Sredinska konzola z naslonom za roke
• Električni impulzni pomik stekel spredaj in
zadaj z zaščito proti priprtju
• Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in
naklonu, z žepom na zadnji strani
• Voznikov sedež nastavljiv po višini in
ledvenem delu

• Sredinska konzola z držaloma za pijačo,
12V in USB vtičnico
• 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu
sprednje centralne konzole) in dodatni USB
vhod na osrednji konzoli
• Volanski obroč v črnem usnju
• Daljinsko centralno zaklepanje
• LED dnevne luči
• Tretja zavorna luč LED
• Kit za popravilo pnevmatik
• Ogrevano steklo nad prtljažnim prostorom
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - neosvetljena
• Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju
1/3-2/3 (brez sredinskega naslona za roke)
• Zložljiv ključ

Dizajn
• Jeklena platišča Flexwheel 41 cm (16") z
okrasnimi pokrovi Complea
• Oblazinjenje v temnem blagu
(kontrastni šivi)
• Vzdolžni strešni nosilci (samo za Grandtour)
• Zunanji ogledali z LED smerniki
• Notranjost v temni barvi
• Tonirana stekla
Multimedija
• Radio, Bluetooth, USB, AUX + DAB

Renault TALISMAN
Serijska oprema BUSINESS
UDOBJE NA NAJVIŠJEM NIVOJU
IN ZAPELJIV DIZAJN
Samodejna 2-področna klimatska naprava
LED dnevne luči v obliki črke C
Platišča iz lahke litine (17") Bayadere

INTUITIVNA TEHNOLOGIJA IN SISTEMI
Multimedijski sistem R-link 2®
s spletno povezavo, 18 cm (7") zaslonom na dotik, navigacijo in DAB

Sistem Multi-Sense®
Regulator in omejevalnik hitrosti
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
Kartica Renault za prostoročno upravljanje

NA VOLJO Z NOVIMI MOTORJI:
Blue dCi 150, Blue dCi 160 EDC in TCe 160 EDC FAP
Slika je simbolna.

Renault TALISMAN in TALISMAN Grandtour
SERIJSKA OPREMA BUSINESS

Platišča iz lahke litine 43 cm (17")
Bayadere

Oblazinjenje v tkanini - Titanium črna

Varnost
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• ESP, ASR, Sistem za pomoč
pri speljevanju v klanec
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Čelna varnostna blazina za voznika
in sovoznika
• Stranski varnostni blazini
+ varnostni zavesi za prednja in zadnja sedeža
• Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
• Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (5)
• Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev
(stranska sedeža zadaj)
• Tretja zavorna luč
• Samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru
trčenja ali sunkovitega zaviranja
• Vzdolžni strešni nosilci (Grandtour)

Udobje
• Samodejna 2-področna klimatska naprava
s tipalom zaznave strupenih plinov
• Zračnika zadaj
• Ogrevano zadnje steklo
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Kartica Renault za prostoročno odklepanje
in zagon vozila
• Električni pomik prednjih in zadnjih stekel
z impulzno funkcijo
• Volanski obroč v Nappa usnju
• Ročica menjalnika v usnju
• Prednja sedeža nastavljiva po višini
in v ledvenem delu
• Električno nastavljivi in
ogrevani poklopni stranski ogledali
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva
po višini
• Pomično prekrivalo prtljage (Grandtour)
• Pritrdilna mesta za mrežo v prtljažnem
prostoru (Grandtour)
• Dvojno dno s pregradno polico v prtljažnem
prostoru (Grandtour)

Vožnja
• Sistem Multi-Sense®
• Sistem Energy Smart Management
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
• Funkcija načina vožnje ECO
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Samodejna parkirna zavora
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Indikator prestavljanja
(samo za ročni menjalnik)
Dizajn
• LED dnevne luči C-shape
• Zadnji žarometi z LED obrobo (Limuzina)
• Full LED Pure Vision zadnji žarometi
(Grandtour)
• Zunanji ogledali z LED smerniki
• LED meglenki spredaj
• Tonirana stekla
• Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bayadere
• Notranjost v črni barvi
• Oblazinjenje v tkanini - Titanium črna

Multimedija
• Multimedijski sistem R-Link 2® z zaslonom
na dotik 18 cm (7") in 3D zvok by Arkamys +
spletna povezava + kartograﬁja Evrope + DAB
• Priključki: 2x USB
• Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android
Auto™ in Apple CarPlay™
Ureditev
• Odprtina za smuči in naslon za roke
na zadnji klopi
• Zadnja klop deljiva v razmerju 60/40
Dodatki
• Zasilno rezervno kolo
• Filter trdnih delcev (pri dizelskih motorjih)

Doživite poglobljeno izkušnjo vozil Renault TALISMAN in MEGANE
na www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva,
emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.

