RENAULT
MEGANE GRANDCOUPÉ

rafinovanosť
a technológie

So svojimi rafinovanými líniami buduje Renault Megane
Grandcoupé svoju vlastnú osobnosť. Od výrazného svetelného
podpisu cez veľkosť batožinového priestoru 550 litrov k ergonómii
digitálnej prístrojovej dosky, vo všetkom je originálny. Za jeho
volantom, s pomocou radu inovatívnych asistenčných systémov,
znovu objavíte radosť z harmonickej a pokojnej jazdy.

výnimočný dizajn

Presvedčivý a dynamický Megane Grandcoupé dáva najavo svoje
hladké línie. Výrazné blatníky, chrómovaná predná maska, svetelný
podpis v tvare C ohraničuje full LED svetlomety Pure Vision, ktoré
umožňujú skvelú viditeľnosť aj v noci. Jeho elegantná silueta skrýva
panoramatické strešné okno, ktoré vypožičiava interiéru dokonalú
vzdušnosť. Dajte voľný priechod svojim emóciám, vyberte si výnimočnosť.

1. digitálny prístrojový štít 10"
2. multimediálna obrazovka Easy Link
s uhlopriečkou 9,3" ideálna pre navigáciu,
Android Auto a Apple CarPlay, ...

1

nové zážitky
na palube
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Konfigurovateľný digitálny prístrojový štít s 10" displejom a replikáciou
navigácie, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s manuálne
nastaviteľnou bedrovou opierkou,… snaha o maximálny komfort vo
všetkých smeroch. Na 9,3" obrazovke multimediálneho systému Easy
Link si nastavíte jazdné režimy vďaka systému multi-sense. Na výber
je k dispozícii 8 farieb osvetlenia a 4 jazdné režimy. So systémom Easy
drive jazdíte v kľude vďaka technológiám, ako adaptívny tempomat
stop&go, aktívne núdzové brzdenie AEBS s detekciou chodcov a cyklistov
alebo systém varovania pred opustením jazdného pruhu. Za volantom
vozidla Megane Grandcoupé sa zoznámite s čistou radosťou z jazdy.

adaptívny tempomat
Adaptívny tempomat vám umožňuje počas jazdy udržiavať
bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami. Systém sám
spomalí vozidlo, keď je odstup príliš malý, a naopak zrýchli, keď
je cesta opäť voľná.

active emergency braking system s detekciou chodcov
a cyklistov

systém sledovania mŕtveho uhla
Zapína sa od rýchlosti 15 km/h, upozorňuje vás pomocou
svetelných signálov na prítomnosť vozidiel, ktoré nie sú vidieť
vo vašom zornom poli.

systém rozpoznávania dopravných značiek
Na prístrojovom štíte dostávate vďaka kamere behom celej
cesty informácie o obmedzeniach rýchlosti.

Deteguje chodcov a cyklistov a v prípade nebezpečia zastaví
vozidlo. Jazdenie v meste cez deň alebo v noci nikdy nebolo tak
bezpečné.

active emergency braking system
Deteguje vozidlá idúce oproti vám alebo blížiace sa zo strany,
a v prípade nebezpečia vaše vozidlo zastaví. Vďaka tomuto
systému budú vaše cesty ešte bezpečnejšie.

inteligentný parkovací asistent
Systém umožňuje jednoducho zaparkovať. O nájdenie miesta
a o manévrovanie sa postará vaše vozidlo. Vám stačí len
obsluhovať plynový a brzdový pedál.

12 asistenčných
systémov vodiča

Renault Megane Grandcoupé je vybavený dvanástimi
inovatívnymi asistenčnými systémami vodiča,
ktoré prispievajú k vašej bezpečnej jazde.

safe distance warning system
Radar v prednej časti vozidla vypočítava bezpečnú
vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami. V prípade
nebezpečia kolízie systém spustí zvukovú a vizuálnu výstrahu.

systém varovania pred opustením jazdného pruhu
Systém upozorňuje vodiča v prípade nechceného prekročenia
plnej pozdĺžnej čiary, pomocou kamery pripevnenej na čelnom
skle za zrkadlom.

upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní
Opustite svoje parkovacie miesto bezpečne. Vaše vozidlo,
vybavené radarmi, vás upozorní na blížiace sa vozidlo, ktoré
ste nezaznamenali.

predné, zadné a bočné parkovacie senzory
Parkovacie senzory uľahčujú vaše manévrovanie tým, že
pomocou zvukovej a vizuálnej signalizácie upozorňujú na
blízkosť prekážok nachádzajúcimi sa pred vami, za vami
a vedľa vás.

zadná parkovacia kamera
Na displej systému Easy Link prenáša pohľad dozadu od chvíle,
keď zaradíte spiatočku. Vyznačené okraje uľahčujú vaše
manévrovanie a robia ho bezpečnejším.

systém sledovania únavy vodiča
Táto funkcia analyzuje vaše chovanie a v prípade, že vyhodnotí
riziko únavy, napr. kvôli nezodpovedajúcim pohybom volantu,
vás upozorní. Výstražné hlásenie vám prostredníctvom
vizuálnej a hlasovej signalizácie na prístrojovom štíte odporučí
prestávku.

farby laku karosérie

biela glacier*

biela quartz**

červená intense**

sivá highland**

sivá titanium**

čierna étoilé**

* nemetalický lak.
** metalický lak.

modrá cosmos**

rozmery

rozmery v mm

disky kolies

disky kolies z ľahkých zliatin 16",
design Impulse, čierne s diamantovým
efektom

disky kolies z ľahkých zliatin 17",
design Allium, sivé s diamantovým
efektom

disky kolies z ľahkých zliatin 18",
design Hightek, sivé s diamantovým
efektom

príslušenstvo

1. obojstranná vaňa batožinového
priestoru
Ideálna pre jednoduchú
a bezpečnú prepravu najmä
znečistených predmetov.
Manipulácia je jednoduchá,
prispôsobí sa tvaru vášho
batožinového priestoru a účinne
tak chráni originálny koberec.
Vďaka kombinácii textílie a gumy je
vhodná pre prepravu akýchkoľvek
predmetov.
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2. strešné tyče
Strešné tyče sa jednoducho
montujú a sú ideálne pre upevnenie
a prepravu strešného boxu, nosiča
bicyklov a nosiča lyží.

3. gumové koberce
Chráňte podlahu interiéru
pomocou nepriepustných kobercov
s vysokými okrajmi, ktoré sa ľahko
udržujú a dokonale držia na mieste
vďaka bezpečnostným klipsám.

4. sieť batožinového priestoru
Praktické a funkčné riešenie
pre organizáciu batožinového
priestoru. Ideálna predovšetkým
pre zaistenie batožiny a iných
objemných predmetov. V ponuke
variant horizontálnej a vertikálnej
siete.
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5. ťažné zariadenie demontovateľné
bez náradia
Nevyhnutné pre ťahanie prívesu
alebo pre upevnenie nosiča
bicyklov. Guľový čap je možné
jednoducho demontovať bez
použitia náradia.

stupne výbavy
Zen
hlavné prvky sériovej výbavy
aktívna a pasívna bezpečnosť
• tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej
sily a asistenčným systémom bŕzd
• asistent rozjazdu do kopca
• elektronický stabilizačný systém ESC
s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou
nedotáčavosti CSV

komfort
• dvojzónová automatická klimatizácia
• hands-free karta Renault pre bezkľúčové
odomykanie a štartovanie
• elektrické ovládanie predných a zadných
okien s impulzným ovládaním
• vysoká stredová konzola medzi prednými
sedadlami s integrovanou lakťovou opierkou

riadenie
• zadné parkovacie senzory
• súprava na opravu pneumatík

vnútorný vzhľad
• tmavý interiér
• látkové čalúnenie Zen

multimédiá
• prístrojový štít s analógovými prístrojmi
a 4,2" multifunkčným displejom
• multimediálný systém Easy Link,
displej 7" (Bluetooth s funkciou audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple
CarPlay a Android Auto, ovládanie rádia pod
volantom, 4 reproduktory, DAB)

vonkajší vzhľad
• disky kolies z ľahkých zliatin 16", design
Impulse čierne s diamantovým efektom
• koncovka výfuku skrytá

komfort
• sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné
• zadná stredová lakťová opierka s držiakom
na nápoje

multimédiá
• prístrojový štít s 7" farebným multifunkčným
displejom

vnútorný vzhľad
• kombinácia látkového čalúnenia s koženkou,
tmavosivé/čierne

Intens
hlavné prvky sériovej výbavy
aktívna a pasívna bezpečnosť
• systém sledovania únavy vodiča

vonkajší vzhľad
• dekoratívny prvok na prednom blatníku
chrómovaný
• disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Allium
sivé s diamantovým efektom

nakonfigurovať a objednať si svoj model Renault Megane Grandcoupe
môžete na www.renault.sk
Zaisteniu presnosti a aktuálnosti tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument vychádza z predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi zásadami neustáleho
zlepšovania produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. Všetky také zmeny sú predajcom Renault oznamované v najkratšom
možnom čase. V závislosti od krajiny predaja sa môžu niektoré 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 zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault.

Autorské práva k fotografiám: Maground, RECOM, © Renault Marketing 3D Commerce, Pagécran – vytlačené v EU - január 2022.
Renault s.a.s. akciová spoločnosť s kapitálom 533 941 113,00 € / 13–15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tel.: 0806 00 20 20.
Renault odporúča

SK 0422

renault.sk

