Renault MEGANE a MEGANE Grandtour

Dávka
adrenalínu
Skvele vyvážené proporcie, dynamické a zmyselné
tvary, ušľachtilé línie karosérie a žiadne kompromisy.
Renault MEGANE prekvapuje odvahou svojho dizajnu
a výrazným štýlom a očarí vás na prvý pohľad.
Charakteristický tvar predných a zadných svetiel
zdôrazňuje jeho jedinečný vzhľad. Starostlivo spracované
disky kolies z ľahkých zliatin zaujmú svojím štýlom.
Vášeň pre riadenie dostáva nový rozmer. Emócie stúpajú.

MEGANE:
Intenzívne zážitky
Elegantné tvary, rafinované línie, žiadne kompromisy.
Renault MEGANE je rozpoznateľný na prvý pohľad.
Jeho svetlá na denné svietenie s LED technológiou mu
dodávajú priebojný vzhľad. LED diódy v zadných svetlách
zvýrazňujú jeho výnimočnú osobnosť. 18-palcové disky
s diamantovým efektom vytvárajú originálny štýl. Jazda
naberá nové tempo.

Kabína v štýle high-tech

Sadnite si za volant modelu Renault MEGANE. Mysleli sme na všetko, aby sme vám zaistili jedinečné zážitky z jazdy. Pred vami sa nachádza digitálna prístrojová
doska tvorená sedempalcovým displejom TFT, ktorý sa prispôsobí zvolenému jazdnému režimu. Priamo vo vašom zornom poli je potom výsuvný farebný
head-up displej. Stredovej konzole dominuje dotyková obrazovka multimediálneho systému R-LINK 2 s uhlopriečkou 8,7", ktorá umocňuje výnimočný pocit
z interiéru.

Nová úroveň
komfortu
Príjemný pocit z jazdy závisí aj od komfortu.
Interiér vozidla Renault MEGANE a MEGANE Grandtour ihneď
zaujme vysokou kvalitou a harmóniou. Materiály príjemné na
dotyk, rafinované čalúnenie, volant potiahnutý kožou Nappa,
elegantné chrómované ozdobné prvky…
Interiér je nezvyčajne priestranný a dokonale tvarované široké
sedadlá zaručujú pohodlnú jazdu plnú nezabudnuteľných
zážitkov. Vďaka panoramatickému strešnému oknu vás bude
na cestách vždy sprevádzať slnko.

Pokročilé asistenčné systémy
Renault MEGANE je vybavený množstvom asistenčných systémov riadenia, aby bola jazda ešte pokojnejšia, bezpečnejšia a plynulejšia. Môžete sa v pokoji
vydať na cestu!

Systém rozpoznávania dopravných značiek
Na cestách je čoraz viac dopravných značiek. Nie je vôbec ľahké zaregistrovať ich všetky – kamera
to urobí za vás. Ak prekročíte povolenú rýchlosť, systém vás bude varovať pomocou vizuálnej
signalizácie na prístrojovej doske a na head-up displeji. Potom už stačí iba znížiť rýchlosť.

Systém automatického parkovania „Easy Park Assist“
Pozdĺžne parkovanie nikdy nebolo také jednoduché, ako so systémom Easy Park Assist. Systém
meria dostupný priestor a vykoná potrebné parkovacie manévre. Odovzdajte mu riadenie
a bez problémov zaparkujte. Jeho služby môžete využiť nielen pri pozdĺžnom, ale aj kolmom
a šikmom parkovaní.

Najvyššia úroveň bezpečnosti
Renault MEGANE získal najvyššie možné hodnotenie (5 hviezdičiek) v crash testoch nezávislej organizácie Euro NCAP, ktorá sa zaoberá hodnotením
bezpečnosti vozidiel.

Systém sledovania mŕtveho uhla
Rozšírte svoje zorné pole! Tento systém rozpoznáva vozidlá v mŕtvom uhle a informuje o nich
vodiča pomocou blikajúcej kontrolky umiestnenej na vonkajšom spätnom zrkadle.

Adaptívny tempomat
Idete príliš blízko vozidla idúceho pred vami? Adaptívny tempomat funguje pri rýchlosti od 50 km/h
do 150 km/h a automaticky prispôsobí rýchlosť vozidla, aby sa zachovala bezpečná vzdialenosť.

Šport
zakódovaný
v génoch
Výrazný pretekársky dizajn Nového Renault MEGANE
R.S. predznamenáva vysoké výkony a pokročilé technológie. Na prednej časti karosérie upútavajú pozornosť
blatníky rozšírené o 60 mm, nárazník so špeciálnou
aerodynamickou lištou inšpirovanou riešeniami zo
sveta Formuly 1 a systém multifunkčných svetlometov
R.S. Vision.
Výrazné podbehy kolies, široký zadný difuzér s centrálne
umiestnenou výfukovou koncovkou, bočné lišty a disky
kolies rozmeru 18” alebo 19” dodávajú vozidlu dynamickosť. Nový Renault MEGANE R.S. vo vás prebudí
inštinkt pretekárskeho jazdca.

Bohaté možnosti konﬁgurácie kabíny

Využite množstvo nápaditých a praktických riešení, ktoré ponúka Renault MEGANE Grandtour. Batožinový priestor s objemom 580 litrov je možné ľahko zväčšiť
vďaka systému Easy Break. Dve páčky v batožinovom priestore umožňujú automatické odblokovanie a sklopenie operadiel zadných sedadiel delených v pomere
1/3-2/3. Stačí sklopiť ešte operadlo predného sedadla spolujazdca* a získate rekordnú užitočnú dĺžku 2,7 m! Tým však možnosti meniť usporiadanie kabíny
zďaleka nekončia. Batožinový priestor je možné navyše rozdeliť na dve časti. Toto praktické riešenie umožňuje usporiadať prepravované predmety a zaistiť
ich proti posunutiu. Po nastavení dna batožinového priestoru do vyššej pozície a po zložení zadného sedadla navyše získate dokonale rovnú podlahu, ktorá
uľahčuje prevážanie veľkých predmetov. Pri nastavení dna batožinového priestoru do nízkej polohy a po sklopení operadiel zadných sedadiel je maximálny
objem batožinového priestoru 1 695 litrov.
* Funkcia dostupná iba pre MEGANE Grandtour.
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* Nemetalický lak.
** Špeciálny metalický lak.
*** Dostupný iba pre verziu GT Line.

Výbava
LIFE

Oceľové disky kolies 16",
dizajn Florida

Látkové čalúnenie Life

• ABS + núdzový brzdový asistent
• Elektronický stabilizačný systém
(ESC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
• Systém kontroly tlaku
v pneumatikách
• Čelné airbagy vodiča aj spolujazdca
(s možnosťou deaktivácie airbagu
spolujazdca)
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca
chrániace hlavu a hrudník
• Hlavové airbagy
• Tempomat s obmedzovačom
rýchlosti
• Trojbodové bezpečnostné pásy
vpredu aj vzadu
• Opierky hlavy s nastaviteľnou výškou
vpredu aj vzadu
• Systém upevnenia detskej sedačky
Isoﬁx na bočných sedadlách vzadu

• Elektrický posilňovač riadenia
• Štartovanie motora pomocou kľúča
• Centrálne zamykanie
• Manuálna klimatizácia
• Elektricky nastaviteľné vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, manuálne
sklopné
• Elektrické ovládanie predných
a zadných okien
• Digitálne rádio (DAB) s Bluetooth®,
USB/jack, monochromatický displej
4,2"
• Látkové čalúnenie
• Nastaviteľná výška sedadla vodiča
• Zadné sedadlo delené v pomere
1/3-2/3
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
volant
• Kľučky dverí a kryty vonkajších
spätných zrkadiel vo farbe karosérie

• Denné svetlá LED
• Zadné svetlá LED 3D Edge Light
(stále zapnuté)
• Súprava na opravu pneumatík
• Príprava na alarm
• Oceľové disky 16"

Výbava
ZEN (LIFE +)

Štýlové oceľové disky 16",
dizajn Complea

Látkové čalúnenie Zen

• Stredová konzola s pozdĺžne
nastaviteľnou lakťovou opierkou,
s úložným priestorom v lakťovej
opierke a s dvoma otvormi na nápoje
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
s nastaviteľnou bedrovou opierkou
• Volant potiahnutý kožou
• Ozdobná chrómovaná lišta v dolnej
časti bočných okien
• Pozdĺžne strešné lišty (MEGANE
Grandtour)
• Štýlové oceľové disky kolies 16"

Disky kolies z ľahkých zliatin 16",
dizajn Silverline (príplatková výbava)

Výbava
LIMITED PLUS (ZEN+)

Disky kolies z ľahkých zliatin 16",
dizajn Celsium

Fotograﬁa zobrazuje verziu Limited Plus s príplatkovou výbavou

• Karta hands-free Renault
• Automatická dvojzónová klimatizácia
• Dažďový a svetelný senzor
• Zadné parkovacie senzory
• Vnútorné kryty prahov predných
dverí s nápisom Limited Plus
• Kryty vonkajších spätných zrkadiel
v lesklej čiernej farbe
• Ozdobné vložky vo farbe chrómu
s nápisom Limited Plus pod
vonkajšími spätnými zrkadlami
• Denné svietenie LED Edge Light
• Zatmavené zadné okná
• Disky kolies z ľahkých zliatin 16"
• Prístrojová doska so 7-palcovým
displejom TFT
• Multimediálny systém R-LINK 2,
tuner DAB, 7" displej, Bluetooth®,
hands-free, vstupy USB/jack

Látkové čalúnenie Limited Plus

Disky kolies z ľahkých zliatin 17",
dizajn Bayadere (príplatková výbava)

Výbava
INTENS (LIMITED PLUS +)

Disky kolies z ľahkých zliatin 16",
dizajn Silverline

Fotograﬁa zobrazuje verziu Intens s príplatkovou výbavou

• Systém MULTI-SENSE
• Elektricky nastaviteľné, elektricky
sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá
• Elektrochromatické spätné zrkadlo
• Volant potiahnutý kožou Nappa
• Látkové čalúnenie Intens
• Výškovo nastaviteľné sedadlo
spolujazdca, skladacie operadlo (iba na
MEGANE Grandtour)
• Zadné sedadlo delené 1/3-2/3
so systémom Easy Break (iba na
MEGANE Grandtour)
• Vonkajšie kľučky dverí vo farbe
karosérie s dekoratívnou vložkou vo
farbe chrómu
• Chrómovaná mriežka chladiča
• Ozdobné vložky vo farbe chrómu pod
vonkajšími spätnými zrkadlami
• Chrómovaná koncovka výfuku

Látkové čalúnenie Intens

Disky kolies z ľahkých zliatin 17",
dizajn Exception
(príplatková výbava)

Disky kolies z ľahkých
zliatin 17", dizajn Celsium
(príplatková výbava)

Disky kolies z ľahkých zliatin 18",
dizajn Grand Tour
(príplatková výbava)

Výbava
GT LINE (INTENS +)

Disky kolies z ľahkých zliatin 17",
dizajn Decaro

Fotograﬁa zobrazuje verziu GT Line s príplatkovou výbavou

• Volant potiahnutý kožou
• Vnútorné kryty prahov predných
dverí s nápisom MEGANE
• Mriežka chladiča v lesklej čiernej
farbe, s chrómovanými vložkami
a dolnou časťou nárazníka so
štruktúrou včelieho plástu
• Prvky vonkajšieho dizajnu vo farbe
Dark Metal
• Ozdobné vložky s nápisom GT Line
pod vonkajšími spätnými zrkadlami
• Nápis GT Line na veku batožinového
priestoru
• Zadný difuzér
• Zatmavené zadné okná
• Bez hmlových svetiel
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17"

Látkové čalúnenie Intens

Disky kolies z ľahkých zliatin 18",
dizajn Grand Tour (príplatková výbava)

Látkové čalúnenie GT (príplatková výbava)

Čalúnenie GT v kombinácii kože / alcantara
(príplatková výbava)

Rozmery

Rozmery (mm)
A
B
C
D
E
F
G
G1

Celková dĺžka
Rázvor
Predný previs
Zadný previs
Rozchod vpredu
Rozchod vzadu
Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami
Celková šírka s rozloženými spätnými zrkadlami
Výška nezaťaženého vozidla (bez strešných líšt / vrátane
H
strešných líšt na MEGANE Grandtour)
H1 Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla

MEGANE
MEGANE Grandtour
4 359
4 626
2 669
2 712
919
919
771
995
1 591
1 591
1 586
1 586
1 814
1 814
2 058
2 058
1 449/
1 447
1 457
2 044
2 038

MEGANE
MEGANE Grandtour
Výška prahu batožinového priestoru nezaťaženého
J
vozidla
K Svetlá výška nezaťaženého vozidla
L
Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách
M Šírka nad lakťovými opierkami na predných sedadlách
M1 Šírka nad lakťovými opierkami na zadných sedadlách
N Šírka v úrovni ramien na predných sedadlách
N1 Šírka v úrovni ramien vzadu
Výška pod strechu na predných sedadlách, pri nastavení
P
sedadla do strednej polohy
Q Výška pod strechu na zadných sedadlách
Y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti

750

601

145
179
1 418
1 420
1 441
1 390

216
1 492
1 412
1 441
1 377

886

886

866
904

871
854

Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi
Maximálna dĺžka batožinového priestoru po zložení
Z1
zadného sedadla
Užitočná dĺžka batožinového priestoru k zadným
Z2
sedadlám
Objem batožinového priestoru
Objem batožinového priestoru podľa normy VDA (dm3)
Objem batožinového priestoru (l)
Objem úložného priestoru pod podlahou batožinového priestoru podľa normy VDA, (bez voliteľného rezervného kolesa) (dm3)
Objem batožinového priestoru so sklopeným zadným
sedadlom, meraný pod strechu, podľa normy VDA (dm3)

MEGANE
MEGANE Grandtour
1 081
1 036
1 111
1 109
1 582

1 754

469

950

384
434

521
580

44

50

1 247

1 504

Príslušenstvo

Exteriér

1.

2.

3.

3.

4.

1. Hliníkové disky Silverline 16" v striebornej farbe.
2. Hliníkové disky Celsium 17" v strieborno-sivej
farbe. 3. Nosič bicyklov a ťažné zariadenie. Z našej
ponuky si zaručene vyberiete ťažné zariadenie a nosič
bicyklov, ktorý bude vyhovovať práve vám. 4. Shark
anténa. Zvýrazňuje dynamický dizajn vozidla Renault
MEGANE.

Príslušenstvo

Interiér

2.

1.

4.

3.

5.

1. Osvetlené vnútorné prahy dverí. Štýlová ochrana
dolnej časti dverí vozidla. 2. Textilné koberce Premium. Sú šité na mieru a chránia podlahu vozidla
pred znečistením. Sú vybavené dvomi špeciálnymi
bezpečnostnými úchytmi na rýchle upevnenie.
Dostupné sú tiež v gumovom prevedení pre ešte
väčšiu ochranu a ľahšie čistenie. 3. Športové pedále.
Originálny doplnok zvýrazňujúci športový štýl auta.
3. Vaňa batožinového priestoru. Účinne chráni podlahu batožinového priestoru a dokonale kopíruje jej
tvar. Je vyrobená z látky a gumy a umožňuje jednoduchú inštaláciu a čistenie. 3. Ochrana batožinového
priestoru EasyFlex. Chráni batožinový priestor
pri rôznom usporiadaní sedadiel.
Viac informácií a úplnú ponuku produktov
nájdete v katalógu príslušenstva.

Objavte Renault MEGANE a MEGANE Grandtour
na renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu pozornosť. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť RENAULT, vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špeciﬁkácie aj opisované
a predstavované vozidlá. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť, niektoré prvky výbavy nemusia byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotograﬁe v tejto
publikácii nemusia presne zodpovedať opisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Z technických a polygraﬁckých dôvodov sa môžu farby reprodukované v tejto publikácii mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia.
Aktuálne informácie vám poskytne predajca RENAULT. Obsah tejto publikácie je chránený podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie (predovšetkým použitie, reprodukcia celej alebo časti publikácie vytvorená akoukoľvek formou alebo
akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti RENAULT) je zakázané a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.
Zmluvná záruka RENAULT 5 rokov je záruka poskytovaná na nové vozidlá RENAULT a jej konkrétny rozsah a krytie je uvedené v Záručných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla RENAULT.
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