


Megane GrandCoupé s svojo drznostjo in gospodovalnostjo 

prinaša novo energijo v mesto. Njegove ostre in dinamične 

linije s poudarki v kromu v trenutku preusmerijo vso 

pozornost nase. Izraziti boki, izklesan videz na obeh 

straneh vozila in izbokline na pokrovu motornega prostora 

pa izžarevajo samozavest. Megane GrandCoupé s svojim 

izrazitim in dovršenim videzom premika meje užitka v 

avtomobilu.

Na osvajalskem 
pohodu





Pot mu osvetljujejo LED žarometi Pure Vision 

in LED dnevne luči v obliki črke C s 3D učinkom, 

s katerimi je njegov pogled še prodornejši. Na 

zadnjem delu vozila pa v vodoravni liniji izstopa 

nov svetlobni podpis v izrazitem temnordečem 

odtenku. Megane GrandCoupé ponosno razkazuje 

svojo kromirano oznako v obliki diamanta, s katero 

potrjuje svoje cilje in uveljavlja svojo premoč na 

cesti.

Prepoznavne 
oznake





Za še večji užitek med vožnjo z Meganom GrandCoupé poskrbijo edinstvene tehnologije za pomoč pri vožnji, kot je na primer barvni head-up zaslon, ki bo razširil vaša obzorja. Sistem 

MULTI-SENSE® omogoča prilagoditev vožnje vašim željam. Na instrumentni plošči z 18 cm (7’’) zaslonom TFT lahko po želji prilagajate prikazovalnik podatkov o vožnji, multimedijski 

sistem R-LINK 2® pa vam ponuja številne funkcije, vključno z navigacijskim sistemom in upravljanjem klicev. Sistem ozvočenja Arkamys®, ki je prilagojen akustičnim značilnostim vozila 

Renault Megane GrandCoupé, ponuja doslej še nepoznano glasbeno doživetje. V vas bo prebudil povsem nove občutke.

Ekskluzivne prednosti





Panoramsko strešno okno novega Megana GrandCoupé 

razširja vaša obzorja in potniški prostor napolni s svetlobo, 

ki poskrbi za potovanja v svetlejšem okolju. Okoli vas se 

razprostira bogato opremljena notranjost, ki vas zapeljuje 

s svojim luksuznim udobjem, brušenimi vložki v kromu in 

prefi njenimi ter dodelanimi podrobnostmi. Prilagodljiva 

ambientalna osvetlitev poudarja osrednjo konzolo in obloge 

vrat ter tako v potniškem prostoru ustvarja vzdušje po 

meri. Sprednja objemajoča sedeža sta opremljena s funkcijo 

ogrevanja. Ko se v sedežu udobno namestite, lahko svoje 

čute razvajate še z masažno funkcijo. Vožnja z Meganom 

GrandCoupé ponuja užitek brez primere.

Pozorni na 
podrobnosti









Multimedijski sistem R-LINK 2® je resnično intuitiven in 

povezljiv nadzorni sistem. Omogoča dostop do navigacijskega 

sistema ali telefona, poiščete lahko svoje glasbene vsebine, 

upravljate sisteme za pomoč pri vožnji in dostopate do 

najrazličnejših storitev – vse to s preprostim pritiskom na 

zaslon. Zaslon prilagodite po lastnih željah shranite nastavitve 

svojega sedeža in klimatske naprave ter nastavite do šest 

različnih profi lov.

R-LINK 2®: 
osrednji nadzorni 
sistem





Nabor različnih 
občutkov
Izbirate lahko med petimi načini vožnje, ki jih ponuja 

ekskluzivni sistem MULTI-SENSE®. Ambientalna 

osvetlitev in nastavitve instrumentne plošče se v 

trenutku prilagodijo. Povečajte odzivnost motorja v 

načinu "Sport", zmanjšajte upor volana in uživajte v 

masažni funkciji sedežev v načinu "Comfort", izberite 

manjšo porabo goriva v načinu "Eco", še naprej vozite 

v načinu "Neutral" ali prilagodite nastavite po svojih 

željah z načinom "Perso".







Megane GrandCoupé vas že pričakuje! S kartico Renault za 

prostoročno upravljanje se vrata samodejno odklepajo in 

zaklepajo. Če imate kartico pri sebi, lahko prtljažnik odprete 

z gibom noge v območju pod zadnjim odbijačem. Izkoristite 

prostorno, 503 dm3 veliko odlagalno mesto. Zložljiva zadnja 

sedežna klop v razmerju 60/40 se prilagodi vsem okoliščinam 

in kadar je poklopljena zagotovi do 987 dm3 prtljažnega 

prostora.

Dobrodošli v vozilu





Izbor barv

EB: enoslojna barva

KB: kovinska barva

KB-P: kovinska barva - 

posebna

Slike so simbolične in 

nezavezujoče.

Ledeniško bela (EB)

Rjava Vison (KB)

Bela Perla (KB-P)

Modra Cosmos (KB)

Siva Platine (KB)

Bež Dune (KB)

Siva Titanium (KB) Rdeča Intens (KB-P) Črna Etoile (KB)

Efficiency, performance, and sensations



Ustvarjalna delavnica

LIFE

Varnost

 • Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP + 

nadzor zdrsa pogonskih koles ASR

 • Sistem proti blokiranju koles ABS z razdelilnikom 

zavorne moči (EBD) + sistem za pomoči pri 

zaviranju v sili

 • Imobilizator motorja

 • Pomoč pri speljevanju navkreber

 • 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

Vožnja

 • Indikator prestavnega razmerja 

(samo za ročni menjalnik)

 • Halogenski žarometi spredaj

 • Regulator in omejevalnik hitrosti

 • Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali

 • Informacijski zaslon med merilniki v analogni 

tehnologiji

Udobje

 • Ročna klimatska naprava

 • Sredinska konzola z držaloma za pijačo, 

12V in USB vtičnico

 • Daljinsko centralno zaklepanje

 • LED dnevne luči

 • Tretja zavorna luč LED

 • Kit za popravilo pnevmatik

 • Ogrevano steklo nad prtljažnim prostorom

 • Električni pomik stekel spredaj - impulzno na 

voznikovi strani

 • Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - 

neosvetljena

 • Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3 

(brez sredinskega naslona za roke) 

 • Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in naklonu 

 • Volanski obroč iz pene

 • Zložljiv ključ

Dizajn

 • Zunanji ogledali z LED smerniki

 • Oblazinjenje v temnem blagu

 • Notranjost v temni barvi

 • Jeklena platišča 41 cm (16’’) z okrasnimi 

kolesnimi pokrovi Florida

 • Tonirana stekla

Multimedija

 • Radio Bluetooth, USB, AUX

Jeklena platišča 41 cm (16’’) z 
okrasnimi kolesnimi pokrovi Florida

Slika je simbolna. Oblazinjenje v temnem blagu



BUSINESS (LIFE +)

Vožnja

 • Senzor za dež in avtomatski vklop luči

 • Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom strupenih plinov

Dizajn

 • Jeklena platišča Flexwheel  41 cm (16’’) z okrasnimi 

pokrovi Complea

 • Oblazinjenje v temnem blagu (kontrastni šivi)

Udobje

 • Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali

 • Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj 

(samo za BUSINESS)

 • 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

 • 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu sprednje 

centralne konzole) in dodatni USB vhod na osrednji 

konzoli

 • Volanski obroč v črnem usnju

Jeklena platišča 41 cm (16’’) z 
okrasnimi kolesnimi pokrovi 

Complea

Platišča iz lahke litine
41 cm (16’’) Silverline

(Opcijska platišča)
Oblazinjenje v temnem blaguSlika je simbolna.



LIMITED (LIFE +)

Dizajn

 • Platišča iz lahke litine 41 cm (16’’) Celsium

 • Zunanja ogledala v črni barvi

 • LED dnevne luči C-shape

 • Dodatno zatemnjena stekla zadaj

 • Oblazinjenje v temnem blagu Limited

 • Oznake LIMITED

Udobje

 • 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

 • 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu sprednje 

centralne konzole) in dodatni USB vhod na osrednji 

konzoli

 • Volanski obroč v črnem usnju

Platišča iz lahke litine 41 cm (16’’)
Celsium

Oblazinjenje v temnem blagu LimitedSlika je simbolna.



INTENS (BUSINESS +)

Vožnja

 • Sistem Multi-Sense®

 • Pozdravni scenarij

 • Informacijski zaslon med merilniki v TFT/analogni 

in digitalni tehnologiji s 3D efektom in polnobarvno 

matrico

 • Sistem za zaznavo utrujenosti voznika 

 • Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Udobje

 • Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

 • Kartica Renault za prostoročno upravljanje

 • Prednja sedeža nastavljiva po dolžini, naklonu in 

višini z žepom na zadnji strani; voznikov sedež 

nastavljiv v ledvenem delu

 • Senčnika za voznika ter sovoznika z 

ogledalom - osvetljena

 • Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3 z 

naslonom za roke (+2 držali za pijačo)

Dizajn

 • Oblazinjenje v temnem blagu v kombinaciji z 

imitacijo usnja

 • LED dnevne luči C-shape

 • Platišča iz lahke litine 41 cm (16’’) Silverline

 • Kromirana izpušna cev

Multimedija

 • Multimedijski sistem R-LINK 2 z vgrajenim

18 cm (7’’) zaslonom na dotik (brez navigacijskega 

sistema)

 • Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android 

Auto™ in Apple CarPlay™

Platišča iz lahke litine
43 cm (17’’) Exception

Platišča iz lahke litine 
46 cm (18’’) Grandtour

Slika je simbolna. Oblazinjenje v temnem blagu v kombinaciji z imitacijo usnja
(Opcijska platišča)(Opcijska platišča)

Platišča iz lahke litine  41 cm (16’’)
Silverline



Dimenzije

Prostornina (dm3) 

Skupna prostornina prtljažnika po VDA (dm3) 503

Skupna prostornina prtljažnika po VDA do strehe pri zloženi zadnji 
sedežni klopi (dm3)

987

Dimenzije (mm)

A Celotna dolžina vozila 4 632
B Medosna razdalja 2 711
C Previs spredaj 919
D Previs zadaj  1 002
E Kolotek spredaj 1 577

Dimenzije (mm)

F Kolotek zadaj 1 574
G/G1 Celotna širina brez/z zunanjimi ogledali 1 814/2 058
H Višina praznega vozila 1 443
H1 Višina praznega vozila pri odprtih prtljažnih vratih 1 706
J Višina praga prtljažnika pri praznem vozilu 707
K Višina podvozja 136
L Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev 216
M Širina v višini komolcev spredaj 1 492
M1 Širina v višini komolcev zadaj 1 413
N Širina v višini ramen spredaj 1 441

Dimenzije (mm)

N1 Širina v višini ramen zadaj 1 390
P Višina od sedišča do stropa spredaj, sedež v srednjem položaju 840
Q Višina od sedišča do stropa zadaj 851
Y Širina odprtine prtljažnika v zgornjem delu 945
Y1 Širina odprtine prtljažnika v spodnjem delu 1 114
Y2 Notranja širina med blatniškima košema 1 108
Z1 Največja nakladalna dolžina pri preklopljenih zadnjih sedežih 1 904
Z2 Nakladalna dolžina za zadnjimi sedeži 1 084



Priporočena zamenjava Zakaj?

Zavorne ploščice 60.000 km Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zagotavljajo optimalne zavorne poti.

Zavorni diski 90.000 km
Diski se ob zaviranju tanjšajo, s tem pa se zmanjšuje njihova zanesljivost. Proizvajalec je na osnovi zahtevnih vzdržljivostnih testov predpisal najmanjšo pripo-
ročeno debelino diska, ki še zagotavlja varno zaviranje.

Amortizerji 40.000 – 60.000 km Ker gre za element udobja in varnosti v vašem vozilu, redno preverjajte njihovo delovanje in jih pravočasno zamenjajte, saj je njihova obrabljenost težko opazna.

Metlice brisalcev Vsako leto
Metlice brisalcev so narejene iz naravnega kavčuka, kar zagotavlja odlične brisalne lastnosti, hkrati pa je to material, ki je izpostavljen različnim zahtevnim vre-
menskim in okoljskim vplivom. 

Akumulator Vsakih 4 – 5 let Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam priporočamo pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in njegovo zamenjavo.

Zamenjava obrabnih delov
Obraba določenih sestavnih delov vozila, ki zagotavljajo varno in udobno vožnjo, je odvisna od uporabe vozila. Tako vam priporočamo njihovo zamenjavo glede na prevožene kilometre.

Svoje vozilo pripeljite na vzdrževalni pregled glede na opozorilne znake na armaturni plošči 

vašega vozila, oziroma glede na priporočila, zapisana v programu vzdrževanja.

Pregled vsebuje:
• zamenjavo olja, priporočenega v programu vzdrževanja, 

• zamenjavo fi ltra olja,

• pregled 43 varnostnih točk,

• dolivanje tekočin,

• pregled računalnika z diagnostično napravo,

• posodobitev programske opreme elektronskih sistemov.

Vzdrževalni pregled pri pooblaščenem serviserju Renault zagotavlja potovanja brez skrbi in 

večjo vrednost vozila pri morebitni nadaljnji prodaji.

Ne pozabite rednega vzdrževanja
Na predpisane redne vzdrževalne preglede vas opozarjajo tako program vzdrževanja vozila, 

ki ste ga prejeli ob prevzemu novega vozila, kot tudi potovalni računalnik vozila ter spletni 

kotiček My Renault.

Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja
Tresenje zavornega pedala, blokiranje zavor, slaba lega na cesti, daljša zavorna pot? 

Če se pojavi eden od teh znakov, je čas za pregled zavornega sistema vašega vozila.

ALI STE VEDELI?

Zamenjajte zavorno tekočino vsakih 120.000 km (ali na 4 leta) in redno kontrolirajte zavorne ploščice in 

kolute. Ne pozabite prestaviti v nižjo prestavo namesto stalnega zaviranja. Tako boste podaljšali življenjsko 

dobo zavor vašega vozila in tudi prihranili gorivo.

Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo
Če je v potniškem prostoru slab zrak ali vas pečejo oči, če je razrositev stekel počasna ali 

je v kabini nenadoma zelo mrzlo, preverite delovanje klimatske naprave.

ALI STE VEDELI?

Vsako leto naj vam zamenjamo fi lter potniškega prostora, očistimo uparjalnik in preverimo nivo hladilnega sredstva 

in olja kompresorja. Zaradi lažjega vzdrževanja klimatske naprave jo uporabljajte vsaj dvakrat na mesec, tako poleti 

kot pozimi. Ne pozabite zmanjšati razlike z zunanjo temperaturo, saj tako prihranite gorivo.

Vzdrževalni pregled je celovit pregled vseh delov, vezanih na varnost vašega vozila, elektroniko in delovanje vašega motorja. 

Renault svetuje za še večjo brezskrbnost

Vzdrževalni pregled Renault 





Dodatna oprema

1. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki. Za varen in 

preprost prevoz dveh do štirih koles. Glede na model 

se lahko sklopi ali sname za lažji dostop do prtljažnega 

prostora. 2. Strešni kovček. Renault združuje slog, 

udobje, varnost in priročnost s pestrim izborom strešnih 

kovčkov za čim večjo nakladalno zmogljivost. 3. Korito 

za prtljažnik. Pripomoček za prevoz najrazličnejših 

predmetov, ki ohranja čistočo v vozilu. Učinkovito ščiti 

in ohranja originalno oblogo prtljažnika. Popolnoma se 

prilega vašemu vozilu. 4. Tekstilne preproge. Po meri 

izdelane preproge Renault se popolnoma prilegajo 

notranjosti vozila in tako ščitijo ter ohranjajo originalno 

talno oblogo. 5. Avdio sistem Focal Music Premium. Je 

zgled za avdio sisteme v vozilih. Poskrbite za nepozabno 

zvočno doživetje med vožnjo.
1.

Oprema za prosti čas

2. 3. 4. 5.



Doživite poglobljeno izkušnjo novega Renault Megane GrandCoupé
na wwww.renault.si

Renault MEGANE GrandCoupé

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO
2
 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.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega 

izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifi kacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. 

Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih 

omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli 

način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | Avgust 2020.

Renault priporoča  



Renault MEGANE GrandCoupé

Cenik vozil
01.09.2020

Bencinski motor kW (KM) CO2 (g/km) - WLTP BUSINESS INTENS

TCe 115 FAP 85 (115) 133-135 17.590 € €19.090

TCe 140 FAP 103 (140) 135 -- €20.090

Dizelski motor kW (KM) CO2 (g/km) - WLTP BUSINESS INTENS

Blue dCi 95 70 (95) 114-115 -- --

Blue dCi 115 85 (115) 116-117 18.890 € €20.390

Blue dCi 115 EDC 85 (115) 128 -- €21.890

Podaljšano jamstvo

Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km)* 700 €

* BREZPLAČNO ob nakupu preko Renault financiranja pri določenih akcijah

Pogodba o vzdrževanju My Revision (5 let/ 100.000 km)

TCe 115 FAP 1.275 €

TCe 140 FAP 1.275 €

Blue dCi 95 1.020 €

Blue dCi 115 1.020 €

Blue dCi 115 EDC 1.357 €

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,

delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije

opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

#Confidential C



Renault MEGANE GrandCoupé
Serijska oprema
Serijska oprema BUSINESS

-

-

Varnost Udobje

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP + nadzor Sredinska konzola z držaloma za pijačo, 12V in USB vtičnico

zdrsa pogonskih koles ASR Daljinsko centralno zaklepanje

Sistem proti blokiranju koles ABS z razdelilnikom zavorne LED dnevne luči

moči (EBD) + sistem za pomoč pri zaviranju v sili Tretja zavorna luč LED

Imobilizator motorja Kit za popravilo pnevmatik

Pomoč pri speljevanju v klanec Ogrevano steklo nad prtljažnim prostorom

Varnostni blazini spredaj za voznika in sovoznika Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - neosvetljena

Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3

Vzglavniki na vseh sedežih (brez sredinskega naslona za roke)

Vzglavniki nastavljivi po višini Zložljiv ključ

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (samo za Business)

Sistem ISOFIX pritrdišč na stranskih sedežih zadaj Meglenki spredaj

Stranski varnostni blazini spredaj + varnostni zavesi Električni impulzni pomik stekel spredaj in zadaj z

Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (za vse sedeže) zaščito proti priprtju

Sredinski sedež zadaj s 3.točkovnim varnostnim pasom Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in naklonu, z žepom na

Prednji varnostni pasovi nastavljivi po višini zadnji  strani

- Voznikov sedež nastavljiv po višini in ledvenem delu

Vožnja 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu sprednje centralne

Indikator prestavnega razmerja (samo za ročni menjalnik) konzole) in dodatni USB vhod na osrednji konzoli

Halogenski žarometi spredaj Volanski obroč v črnem usnju

Regulator in omejevalnik hitrosti -

Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali Dizajn

Informacijski zaslon med merilniki v analogni tehnologiji Zunanji ogledali z LED smerniki

Senzor za dež in avtomatski vklop luči Oblazinjenje v temnem blagu (kontrastni šivi)

Samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom strupenih plinov Notranjost v temni barvi

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

Multimedija Tonirana stekla

Radio, Bluetooth, USB, AUX +DAB -

- -

Serijska oprema INTENS -

Dodatno na opremo BUSINESS -

- -

Vožnja Udobje

Sistem Multi-Sense® Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

Pozdravni scenarij Kartica Renault za prostoročno upravljanje

Informacijski zaslon med merilniki v TFT/analogni in digitalni Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - osvetljena

tehnologiji s 3D efektom in polnobarvno matrico Dno prtljažnega prostora z možnostjo delne pregraditve

- Sovoznikov sedež po višini nastavljiv in poklopljiv

Dizajn Sistem za zaznavo utrujenosti voznika

Oblazinjenje v temnem blagu v kombinaciji z imitacijo usnja -

LED dnevne luči C-shape Multimedija

Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Silverline Multimedijski sistem R-LINK 2 z vgrajenim 18 cm (7") zaslonom

Kromirana izpušna cev na dotik + DAB (brez navigacijskega sistema)

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in 

- Apple CarPlay™

- -
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Renault MEGANE GrandCoupé
Cenik opcij

BUSINESS INTENS

PAKETI

Paket EASY

- Pozdravni scenarij

- Kartica Renault za prostoročno upravljanje

PKESY2 300€ -

Paket LOOK 16'' 

- Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Silverline

- Zatemnjena stranska in zadnje steklo

- LED dnevne luči C-shape

PK16 400€ -

Paket LOOK 17''

- Platišča iz lahke litine 43 cm (17'') Exception

- Dodatno zatemnjena stekla zadaj

PK17 - 490€

Paket LOOK 18''

- Platišča iz lahke litine 46 cm (18'') Grandtour

- Dodatno zatemnjena stekla zadaj

PKALU1 - 590€

Paket PARKIRANJE (8)

- Sistem za nadzor mrtvega kota

- Sistem prostoročnega parkiranja Easy Park Assist + 

   sistem za pomoč pri parkiranju 360° + Vzvratna kamera 

PACK3 - 750€

Paket VARNOST FULL (2, 3, 6)

- Aktivni tempomat

- Opozorilnik varnostne razdalje

- Sistem samodejnega zaviranja v sili                                                                                                                                                                                                                                                               

- Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov +                                                                                                                                                                                                                                             

Samodejni vklop/izklop dolgih luči 

- Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu

PKLUXS - 850€

Paket SEDEŽI

- Oblazinjenje v črnem usnju + volanski obroč v črnem Nappa usnju

- Gretje sedežev spredaj

- Prednja sedeža ročno nastavljiva po višini, voznikov z nastavljivo

   električno ledveno oporo in masažno funkcijo

- Naslonjala za glavo voznika in sovoznika nastavljiva po nagibu

PKLUE2 

CUIR01
- 1300€
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Renault MEGANE GrandCoupé
Cenik opcij

BUSINESS INTENS

MULTIMEDIJA

Paket NAVIGACIJA

- Multimedijski sistem R-Link 2 z 18 cm (7'') vgrajenim zaslonom na dotik + DAB

- Informacijski zaslon med merilniki v TFT/analogni in digitalni tehnologiji

- Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™

- Kartografija celotne Evrope

- Spletna povezava

PK8N09 790€ -

Paket NAVIGACIJA 

- Kartografija celotne Evrope

- Spletna povezava

PKNAV3 - 350€

Paket R-LINK 2

- Multimedijski sistem R-Link 2 z 22 cm (8,7'') vgrajenim zaslonom na dotik + DAB

- Kartografija celotne Evrope

- Spletna povezava

PK8304 - 790€

DIZAJN

Oblazinjenje v črnem usnju (1) CUIR01 - 900€

Kovinska barva 550€ 550€

Kovinska barva-posebna 700€ 700€

VARNOST/UDOBJE

Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu DLIGM1 350€ -

Prostoročno odpiranje prtljažnika Easy Trunk Access (7) RDATA - 300€

Full LED Pure Vision prednji  žarometi LEDH3 - 690€

Head-up zaslon (električno poklopljiv) PRHMD1 - 350€

Samodejna parkirna zavora +

Ambientalna osvetlitev na vratih spredaj in centralni konzoli  
FPASS - 190€

Gretje volanskega obroča (1) VOLCHA - 200€

Panoramsko strešno okno z električnim pomikom SOPAN - 800€

DODATKI

Rezervno kolo (4) RSEC01 150€ 150€

Zasilno rezervno kolo (5) RSGALT 120€ 120€

(1) Obvezno s paketom PKLUE2  CUIR01  - = ni na voljo

(2) Obvezno s paketom PKNAV3 ali PKAI02

(3) Obvezno z opcijo FPASS

(4) Samo za bencinske motorje

(5) Samo za dizelske motorje

(6) Ni možno za TCe 115

(7) Obvezno skupaj s PACK3

(8) Obvezno skupaj z RDATA
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Renault MEGANE GrandCoupé
Dizajn

BUSINESS INTENS

OBLAZINJENJE

Oblazinjenje v temnem blagu (kontrastni šivi) DRAP05 S -

Oblazinjenje v temnem blagu v kombinaciji z imitacijo usnja DRAP03 - S

Oblazinjenje v temnem usnju CUIR01 - O

HARMONIJA

Notranjost v temni barvi HARM01 S S

BARVE KAROSERIJE

ENOSLOJNA BARVA

Ledeniško Bela OV369 O O

KOVINSKA BARVA

Rjava Vison TECNM O O

Siva Platine TED69 O O

Črna Etoile TEGNE O O

Siva Titanium TEKPN O O

Modra Cosmos TERPR O O

KOVINSKA BARVA - POSEBNA

Bela Perla TEQNC O O

Rdeča Intens TENPK O O

PLATIŠČA

Jeklena platišča Flexwheel 41 cm (16'') z okrasnimi kolesnimi pokrovi CompleaRTOL16 RDIF04 S -

Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Silverline RALU16 RDIF05 P S

Platišča iz lahke litine 43 cm (17'') Exception RALU17 RDIF07 - O

Platišča iz lahke litine 46 cm (18'') Grandtour RALU18 RDIF12 - O

S = Serija       O = Opcija     - = Ni na voljo       P = Paket

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

Platišča iz lahke 
litine 41 cm (16'') 

Silverline

Platišča iz lahke litine 43 cm 
(17'') Exception

Platišča iz 
lahke litine 46 

cm (18'') 
Grandtour
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Renault MEGANE GrandCoupé HR

Tehnične karakteristike

TIP MOTORJA

Komercialni naziv TCe 115 FAP TCe 140 FAP Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC

Gorivo Bencin Bencin Dizel Dizel

Depolucijska norma Euro 6Dt Euro 6Dt Euro 6Dt Euro 6D

Pogon 2WD 2WD 2WD 2WD

Pogon odmične gredi Veriga Veriga Zobati jermen Zobati jermen

MOTOR

Zgradba
Aluminij blok

 - 4 valjni 

Aluminij blok

 - 4 valjni 

Litoželezni blok

 - 4 valjni

Litoželezni blok

 - 4 valjni

Prostornina (cm3) 1332 1332 1461 1461

Število valjev / ventilov 4 / 16 4 / 16  4 / 8  4 / 8

Največja moč kW CEE (KM)

 pri obratih (o/min)
85 (115) / 4500 103 (140) / 5000 85 (115) / 3750 85 (115) / 3750

Največji navori Nm CEE (m.kg)

 pri obratih (o/min)
220 / 1400 240 / 1600 260 / 2000 260 / 2000

Sistem Stop & Start

 z rekuperatorjem energije
DA DA DA DA

MENJALNIK

Tip menjalnika Ročni Ročni Ročni
Avtomatski EDC

z dvojno sklopko

Število prestav 6 6 6 6

ZMOGLJIVOSTI

Koeficient zračnega upora SCx 0,716 m² 0,716 m² 0,724 m² 0,724 m²

Najvišja hitrost (km / h) 190 190 190 187

400 m D.A. (s) - - 18,1 -

1000 m D.A. (s) 32,3 32,3 32,7 33,6

0-100 km / h (s) 10,7 10,7 11,1 12,3

Pospeševanje: 80 km/h - 120 km/h (s)

 v 4/5 prestavi
9,2 / 11,5 9,2 / 11,5 8 / 10,5 9,7

PORABA IN IZPUSTI - WLTP*

CO2 mešana vožnja (g / km) - WLTP* 133-135 135 116-117 128

Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP* 6-6,7 6,2-6,9 4,4-5 4,8-5,2

Prostornina rezervoarja (l) (GOM = 65L) / 

Prostornina rezervoarja AdBlue (l) 49,7 49,7 44,9 / 16 44,9 / 16

CO (g/km) 0,407 0,2477 0,0253 0,0369

THC (g/km) - - - -

NOx (g/km) 0,0192 0,0194 0,0351 0,0209

Emisija trdih delcev (g/km) 0,0001 0,0002 0,0007 0,0007

Število delcev (x 10 11) 1,03 0,89 0,12 0,09

SISTEM ZA NADZOR PORABE

Mode ECO DA DA DA DA

KRMILNI MEHANIZEM

TIP Električni servo Električni servo Električni servo Električni servo

Ø obračalni krog med pločniki (m) 11,3 11,3 11,3 11,3

ZAVORE

Spredaj: zračeni disk Ø (mm) 280x24 Φ54 280x24 Φ54 280x24 Φ54 280x24 Φ54

Zadaj: polni disk Ø (mm) 260x8 Φ34 260x8 Φ34 260x8 Φ34 260x8 Φ34

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili DA DA DA DA

Sistem za nadzor stabilnosti - ESC DA DA DA DA

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

Velikost referenčnih pnevmatik
205/55R16

205/50R17

225/40 R18

205/55R16

205/50R17

225/40 R18

205/55R16

205/50R17

225/40 R18

205/55R16

205/50R17

225/40 R18

MASE (kg) 

Vozilo pripravljeno za vožnjo

 (MVODM) min/max
1320/1412 1320/1440 1375/1467 1320/1430

Največja dovoljena obremenitev

 (MMAC)
1834 1834 1929 1892

Največja dovoljena skupna

 obremenitev (MTR)
3484 3484 3579 3192

Največja masa prikolice z zavorami 1650 1650 1650 1300

H5Mt K9K
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