
RENAULT
limitovaná séria
MEGANE R.S. ULTIME



vrcholná limitovaná séria

Navrhnutá pre zberateľov s využitím 
technológií F1. Renault Megane R.S. 
Ultime sa lúči týmto posledným 
poňatím legendárneho modelu.

Táto limitovaná séria v počte 
1 976 vozidiel, ktorá vzdáva poctu 
R.S., je poslednou zastávkou na 
dobrodružnej ceste Renault Sport 
začatej v roku 1976. 
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limitovaná séria: 
1 976 vozidiel

výkon 300 koní R.S. Monitor

4Control podvozok Cup



interaktívne menu

01. dizajn

02. potešenie z jazdy

03. multimédiá

04. pokročilé asistenčné 
systémy vodiča

05. personalizácia
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úplne nový dizajn

Elegantné línie, rozšírené podbehy 
kolies, polepy v pretekárskom štýle 
a výrazné čierne prvky činia Megane 
R.S. Ultime 100 % exkluzívnym.

Zadná časť vozidla Renault 
Megane R.S. Ultime je vybavená 
čiernym difúzorom, ktorý 
symbolizuje svet motošportu.

Čiernej lesklej lište F1 vládne sivý 
nápis „Ultime“. Červené brzdové 
strmene Brembo© zvýrazňujúce 
športový charakter vozidla.

01. dizajn

detail emblému dvojitého diamantu R.S.



exkluzívny športový štýl 
kabíny

01. dizajn

Najvyššia známka exkluzivity: štítok 
s podpisom testovacieho jazdca 
Laurenta Hurgona a poradovým 
číslom vášho modelu.

Pretekársky duch vyžaruje aj 
z interiéru. Škrupinové sedadlá 
Recaro®, čalúnenie Alcantara® 
s červeným, čiernym a sivým 
prešívaním a hliníkové pedále 
vyjadrujú vášeň pre motoristický 
šport.

výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/sportove-vozidla/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


strhujúci výkon

300 koní! Motor 1,8 l s priamym 
vstrekovaním paliva a automatickou 
dvojspojkovou prevodovkou 
EDC, vybavený technológiou F1®, 
poskytuje krútiaci moment 420 Nm 
a kratší reakčný čas pre vyššiu 
účinnosť. Pripravte sa na strhujúci 
zážitok.

Vďaka mechanickému diferenciálu 
s obmedzeným preklzom Torsen®, 
predným brzdovým kotúčom 
z dvoch materiálov, brzdovým 
strmeňom Brembo©, pneumatikám 
Bridgestone S007 a systému 
4Control s riadením všetkých kolies 
poskytuje Megane R.S. Ultime 
optimálne držanie stopy a kontrolu 
nad vozidlom.

02. potešenie z jazdy

konfigurovať  →

1 - preplňovaný motor 1,8 l – 
300 koní/420 Nm (automatická 
prevodovka EDC)

2 - turbodúchadlo s keramickými 
guľôčkovými ložiskami

3 - systém riadenia s riadením 
všetkých kolies 4Control

4 - podvozok Cup
5 - tlmiče s hydraulickými dorazmi
6 - mechanický diferenciál 

s obmedzeným preklzom 
Torsen®

7 - sústava s oddelenou tehlicou
8 - výfuk s otvárateľnou klapkou
9 - brzdové kotúče z dvoch 

materiálov a brzdové strmene 
Brembo©

10 - automatická dvojspojková 
prevodovka EDC

11 - osvetlenie R.S. Vision
12 - palubná telemetria R.S. Monitor
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https://www.renault.sk/sportove-vozidla/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


03. multimédiá

jazdite v high-tech režime

Sledujte svoj výkon pomocou R.S. 
Monitoru od Renault Sport. Otáčky 
motora, uhol natočenia volantu 
a mnoho ďalších parametrov sa 
zobrazujú v reálnom čase na 9,3" 
dotykovom displeji systému Easy 
Link. Užívajte si tiež audiosystém 
Bose®, zrkadlenie obrazovky 
smartfónu a vstavanú navigáciu. 
Riadenie uľahčuje 10" prístrojový štít 
a head-up displej.

9,3" dotykový displej Easy Link so vstavanou navigáciou, Bose® Sound 
System s bezdrôtovým zrkadlením smartfónu, R.S. Monitor

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/sportove-vozidla/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


7 pokročilých asistenčných 
systémov vodiča

V rámci programu Human First 
je Renault Megane R.S. Ultime 
vybavený niekoľkými inovatívnymi 
pokročilými asistenčnými 
systémami.

04. pokročilé asistenčné systémy vodiča

systém aktívneho núdzového brzdenia 
s detekciou vozidiel
Tento systém deteguje vozidlá na boku 
alebo vpredu a potom zastaví vozidlo 
v prípade nebezpečia. Jazda v meste 
cez deň alebo v noci nebola nikdy taká 
bezpečná.

adaptívny tempomat
Je aktívny od 0 do 160 km/h, prispôsobuje 
vašu rýchlosť a udržuje bezpečný odstup 
od vozidiel idúcich pred vami.

predné, zadné a bočné parkovacie 
senzory
Pri nízkej rýchlosti vás senzory 
umiestnené okolo celého vozidla varujú 
pred prekážkami, aby ste sa mohli 
vyhnúť kolízii.

riadenie
• adaptívny tempomat
• rozpoznávanie dopravných značiek 

s varovaním pri prekročení povolenej 
rýchlosti

parkovanie
• predné, zadné a bočné parkovacie 

senzory
• zadná parkovacia kamera

bezpečnosť
• systém núdzového brzdenia s detekciou 

chodcov
• systém varovania bezpečného odstupu 

za vozidlom
• systém varovania pred opustením 

jazdného pruhu

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/sportove-vozidla/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


farby laku karosérie

05. personalizácia

špeciálny metalický lak, biela Nacré špeciálny metalický lak, žltá Sirius

špeciálny metalický lak, oranžová Tonic metalický lak, čierna Etoile

fotografie nie sú zmluvne záväzné.

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/sportove-vozidla/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


vzhľad interiéru

05. personalizácia

R.S. Ultime
• volant s kombináciou perforovaná koža/Alcantara®
• hliníkové pedále a opierka nohy
• automatická dvojzónová klimatizácia 
• systém Launch Control
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čalúnenie a disky kolies

05. personalizácia

čalúnenie R.S. 
Alcantara® 
s kontrastným 
prešívaním 
v červenej, čiernej 
a sivej

kované 19" disky 
kolies, dizajn Fuji 
Light, čierne

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/sportove-vozidla/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


05. personalizácia

motory
TCe 300 EDC

palivo

benzín

maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min)

221 (300) pri 6 000

maximálny krútiaci moment Nm EEC pri otáčkach motoru (ot./min)

420 pri 4 000

prevodovka

automatická dvojspojková prevodovka EDC 6-stup.

pohotovostná hmotnosť min./max.

1 447/1 501
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rozmery a objemy

rozmery v (mm).

konfigurovať   →

1 631

2 038

769922 2 672

4 364

1 418 1 420

1 111

1 441

1 875

2 058

1 609
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https://www.renault.sk/sportove-vozidla/megane-rs-ultime/konfigurator.html?modelAdminId=megane-bfb-ultime-ph2


Program Human First je komplexný 
bezpečnostný program vyvinutý 
spoločnosťou Renault v spolupráci 
s vedcami, odborníkmi a hasičmi.

Pretože bezpečnosť cestnej 
premávky sa týka všetkých 
účastníkov cestnej premávky, či už 
chodcov, cyklistov alebo motoristov, 
program Human First spoločnosti 
Renault si kladie za cieľ:

zistite viac o programe Human First
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1.

2.

3.

predchádzať nehodám vývojom bezpečnostného 
vybavenia a pokročilých asistenčných a bezpečnostných 
systémov pre vodiča

až 36 pokročilých asistenčných systémov vodiča/viac 
než 60 prvkov bezpečnostnej výbavy, až 7 airbagov, 
detské ISOFIX, riešenie Renault Fixe4sure/viac než 2 000 
bezpečnostných patentov podaných od roku 1970

zvládať nehody s využitím inovácií vyvinutých v spolupráci 
s hasičmi

QRescue/Fireman Access/viac než 5 000 hasičov vyškolených 
za posledných 10 rokov v 17 krajinách sveta/približne 600 vozidiel 
darovaných ročne na výcvik hasičov

znižovať počet nehôd a ich závažnosť 
rozsiahlymi investíciami do výskumu a vývoja

hodnotenie a testovanie bezpečnosti/prepojené služby/
systém umelej inteligencie pre analýzu dát/kybernetická 
bezpečnosť

https://www.renault.sk/safety.html


Renault Care Servis: 
Dlhý život pre vaše vozidlo

Prinášame jednoduché a rýchle 
riešenia šité na mieru potrebám 
vášho vozidla:  
online servisná ponuka, rýchle 
objednanie do servisu z pohodlia 
domova, transparentné ceny, 
servisné zmluvy, asistenčné služby 
a akčné ponuky na údržbu vášho 
vozidla v aplikácii MyRenault.
Servis Renault zaistí kompletnú 
starostlivosť o vaše vozidlo. Zverte 
svoje vozidlo do rúk profesionálov 
a ušetrite čas i peniaze.

zistite viac o službe Renault Care Service
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https://www.renault.sk/nase-sluzby/novy-renault-servis.html


Renault recommande

Zaisteniu presnosti a aktuálnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento 
dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi zásadami neustáleho 
zlepšovania produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť opísané a uvedené špecifikácie vozidla 
a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Renault oznamované v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny 
predaja sa môžu verzie líšiť a niektoré vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). 
Najnovšie informácie vám poskytne najbližší predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu 
mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie v akomkoľvek 
formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Renault zakázané.

Publicis – autorské práva k fotografiám: január 2023.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (francúzska zjednodušená akciová spoločnosť) s kapitálom 533 941 113 EUR so 
sídlom 122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – zapísaná 
do obchodného registra v Nanterre pod č. B 780 129 987/tel.: 0806 00 20 20.

konfigurovať   →
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Renault odporúča
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