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Nový Renault MEGANE GrandCoupé je v každom ohľade fascinujúci. Jeho elegantný štýl plný harmónie a dokonale vyvážené proporcie priťahujú pohľady. 
Štíhla silueta, plynulé línie karosérie a výrazne tvarované blatníky vytvárajú dynamický dizajn a charakteristické predné a zadné svetlomety zdôrazňujú 
osobitosť nového Renaultu MEGANE GrandCoupé. Panoramatické strešné okno, ktoré opticky spája líniu predného a zadného skla, dodáva vozidlu výnimočne 
prestížny vzhľad a dokonale presvetľuje kabínu. 

Štýl vzbudzujúci túžbu



Riadenie nového vozidlá Renault MEGANE GrandCoupé je zárukou výnimočného pohodlia a skvelého pocitu z jazdy. Renault MEGANE GrandCoupé ponúka 
množstvo prvkov výbavy, ktoré sú bežné vo vyššom segmente. Medzi takéto prvky sa nepochybne radí multimediálny systém R-LINK 2, priehľadový Head-up 
displej, ktorý zvyšuje bezpečnosť aj komfort riadenia, a systém MULTI-SENSE, ktorý umožňuje nastavenie množstva jazdných parametrov a prispôsobí 
správanie vozidla vašej nálade. Ak chcete opäť pocítiť vodičskú vášeň, stačí sa posadiť za volant nového vozidlá Renault MEGANE GrandCoupé.

Pokročilé technológie



Moderné asistenčné systémy
Nový Renault MEGANE GrandCoupé je vybavený pokročilými asistenčnými systémami, aby 
bola zaistená maximálna bezpečnosť jazdy.
Tieto systémy upozornia vodiča pri neželanom opustení jazdného pruhu, sledujú mŕtvy uhol 
vo vonkajších spätných zrkadlách, prispôsobujú rýchlosť vozidla v závislosti od situácie na 
ceste, pomáhajú s parkovaním v meste... 
Vďaka týmto pomocníkom je riadenie jednoduché a zároveň bezpečné!



Nový Renault Megane GrandCoupé má priestranný 
a pohodlný interiér vybavený mnohými praktickými 
riešeniami. S kartou hands-free Renault môžete 
otvoriť vozidlo a naštartovať motor bez toho, aby 
ste ju museli vyberať z vrecka či kabelky a vkladať 
do čítačky. Systém Easy Trunk Access umožňuje 
bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru 
pomocou senzora pohybu umiestneného pod 
zadným nárazníkom. K dispozícii máte aj priestranný 
batožinový priestor s objemom 550 dm3*. Aby bolo 
možné vozidlo prispôsobiť každej situácii, je zadné 
sedadlo delené v pomere 1/3-2/3, a ponúka tak 
priestor na náklad s objemom až 987 l a dĺžkou 
presahujúcou 1,9 m.

* So súpravou na opravu pneumatík.

Cesta
vo vyššej triede



Farby karosérie

BIELA NACRÉ** SIVÁ PLATINEBIELA GLACIER*

HNEDÁ VISON BÉŽOVÁ DUNE ČIERNA ETOILÉ

SIVÁ TITANIUM MODRÁ COSMOSČERVENÁ INTENS

Nový Renault MEGANE GrandCoupé

 • aBS s núdzovým brzdovým 
asistentom (aFU)

 • Elektronický stabilizačný systém 
(ESC)

 • asistent rozjazdu do kopca (HSa)
 • Systém kontroly tlaku v 
pneumatikách

 • Čelné airbagy na strane vodiča 
aj spolujazdca (s možnosťou 
deaktivácie airbagu spolujazdca)

 • Bočné airbagy na strane vodiča aj 
spolujazdca

 • Hlavové airbagy
 • Tempomat s obmedzovačom 
rýchlosti

 • Trojbodové bezpečnostné pásy 
vpredu aj vzadu

 • Opierky hlavy vpredu aj vzadu
 • Systém upevnenia detskej sedačky 
Isofix na bočných sedadlách vzadu

 • Elektrický posilňovač riadenia
 • Štartovanie motora pomocou kľúčika
 • Centrálne zamykanie
 • manuálna klimatizácia
 • Elektricky nastaviteľné, manuálne 
sklopné a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá

 • Elektrické ovládanie predných a 
zadných okien

 • Rádio s Bluetooth®, USB/jack, 
monochromatický displej 4,2’’

 • Látkové čalúnenie sedadiel Life
 • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 
volant

 • Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
 • Zadné sedadlo delené v pomere 
1/3-2/3

 • Kľučky dverí a kryty vonkajších 
spätných zrkadiel vo farbe karosérie

 • Chrómovaná koncovka výfuku
 • Denné svetlá LED (6 diód LED)
 • Zadné svetlá LED 3D Edge Light 
(stále zapnuté)

 • Súprava na opravu pneumatík
 • Oceľové disky kolies 16’’

LIFE

Výbava

Látkové čalúnenie tmavé Life

Oceľové disky kolies 16’’, 
dizajn Florida

 * nemetalický lak
** Špeciálny metalický lak.



 • 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

 • Predné hmlové svetlomety
 • Oceľové disky kolies 16” flexwheel

ZEN (LIFE +)

Výbava Výbava

Látkové čalúnenie tmavé Zen

Oceľové disky kolies 16” flexwheel, dizajn 
Complea

Disky kolies z ľahkej zliatiny 16”, 
dizajn Silverline (voliteľné)

 • automatická dvojzónová klimatizácia
 • Dažďový a svetelný senzor
 • Karta hands-free Renault
 • Zadné parkovacie senzory
 • Systém mULTI-SEnSE* 
 • Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky 
nastaviteľné, vyhrievané a sklopné

 • Prístrojový štít s multifunkčným 
farebným displejom TFT 7”

 • multimediálny systém R-LInK 2, 
displej 7”

 • Stredová konzola s pozdĺžne 
nastaviteľnou lakťovou opierkou, 
s úložným priestorom v lakťovej 
opierke, s dvoma otvormi na nápoje 
a s výduchom vzduchu pre zadné 
sedadlá**

 • Kombinácia látkového čalúnenia 
sedadiel so semišom a koženkou 
Intens

 • Podsvietené zrkadlá v slnečných 
clonách

 • Zadné sedadlo delené v pomere 1/3-
2/3 s lakťovou opierkou

 • Vnútorné kryty prahov dverí
 • Vonkajšie kľučky dverí vo farbe 
karosérie s dekoratívnou vložkou vo 
farbe chrómu

 • Denné svetlá LED Edge Light
 • Disky kolies z ľahkých zliatin 16”

  *  nedostupný pre motor SCe 115 náladové 
osvetlenie interiéru: pre verzie s ručnou 
parkovacou brzdou – dostupná je iba svetelná lišta 
vstavaná do predných/zadných dverí; pre verzie 
s automatickou parkovacou brzdou (voliteľné 
príslušenstvo) – dostupná svetelná lišta vstavaná 
do predných/zadných dverí a svetelné lišty pre 
stredovú konzolu.

**  Vo verziách s automatickou parkovacou brzdou 
je namiesto dvoch otvorov na nápoje dodatkový 
úložný priestor s roletou.

INTENS (ZEN +)

Kombinácia látkového čalúnenia s 
koženkou, tmavosivé/čierne Intens

Kožené čalúnenie Carbone (voliteľné)Fotografia zobrazuje verziu Intens s voliteľnou výbavou

Disky kolies z ľahkej zliatiny 16’’, 
dizajn Silverline

Disky kolies z ľahkej zliatiny 17”, 
dizajn Exception (voliteľné)



Technické údaje Rozmery
MOTOR SCe 115 Energy TCe 130 EDC dCi 90 dCi 110 dCi 110 EDC dCi 130
Druh karosérie sedan sedan sedan sedan sedan sedan
Palivo benzín benzín diesel diesel diesel diesel
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ prevodovky manuálna, 5-stupňová automatická
EDC, 7-stupňová manuálna, 6-stupňová manuálna, 6-stupňová automatická

EDC, 6-stupňová manuálna, 6-stupňová

Zdvihový objem (cm3) 1 598 1 197 1 461 1 461 1 461 1 598
Priemer valca x dráha piesta (mm) 78 x 83,6 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5
Počet valcov/ventilov 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16

Maximálny výkon v kW EHS (k) pri ot./min 84 (114)
pri 5 500

97 (130)
pri 5 500

66 (90)
pri 4 000

81 (110)
pri 4 000

81 (110)
pri 4 000

96 (130)
pri 4 000

Maximálny krútiaci moment v Nm EWG pri ot./min 156 pri 4 000 205 pri 2 000 220 pri 1 750 260 pri 1 750 250 pri 1 750 320 pri 1 750
Systém Stop & Start - áno áno áno áno áno

VÝKONY 
Koeficient SCx(1) 0,72 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Maximálna rýchlosť (km/h) 190 200 176 190 190 201
1000 m s pevným štartom (s) 32,8 31,7 35,7 33,1 33,8 31,9
0 – 100 km/h (s) 11,8 10,9 13,7 11,6 12,5 10,5

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2  (PODľA NORMY NEDC)1 , 2

Kombinovaná premávka (l/100 km) 6,3 5,4 3,7 3,7 3,7 4,0
Mestská premávka (l/100 km) 8,6 6,8 4,2 4,2 4,0 4,7
Mimomestská premávka (l/100 km) 5,0 4,7 3,4 3,4 3,5 3,6
Emisie CO2 (g/km) 142 122 95 95 95 103
Objem palivovej nádrže (l) 49,7 49,7 49 49 49 49

SYSTÉM RIADENIA 
Elektrický posilňovač riadenia áno áno áno áno áno áno
Priemer otáčania kolies medzi obrubníkmi/múrmi (m) 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
BRZDOVÝ SYSTÉM 
Vpredu: ventilované kotúče Ø (mm) 280x24 Ø54 280x24 Ø54 269x22 Ø54 280x24 Ø54 280x24 Ø54 296x26 Ø57
Vzadu: plné kotúče Ø (mm) 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34 260x8 Ø34

KOLESÁ A PNEUMATIKY3 

Disky (") J16/17/18
Rozmery pneumatík 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18

HMOTNOSTI (KG)4 

Vlastná hmotnosť 1 247 1 315 1 320 1 320 1 320 1 401
Prípustná celková hmotnosť 1 790 1 855 1 852 1 864 1 892 1 927
Prípustná celková hmotnosť brzdeného prívesu 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 850
 
1 Uvedené hodnoty sa týkajú diskov 16’’.   2 Hodnota spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá 
je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu 
spaľovania vám odporúčame preštudovať si tipy dostupné na www.renault.sk.   3 Dostupný v závislosti od verzie.   4 Uvedené hmotnosti sa týkajú základnej verzie bez voliteľného príslušenstva a môžu sa líšiť v závislosti od 
špecifikácií vozidla.

Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z premávky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade 
s príslušnými predpismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.

Rozmery (mm)
A Celková dĺžka 4 632
B Rázvor 2 711
C Predný previs 919
D Zadný previs 1 002
E Rozchod vpredu 1 577
F Rozchod vzadu 1 574

G Celková šírka (so zloženými/rozloženými
spätnými zrkadlami) 1 814 / 2 058

H Výška nezaťaženého vozidla 1 443
H1 Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla 1 706

Rozmery (mm)
J Výška prahu batožinového priestoru nezaťaženého vozidla 707
L Svetlá výška zaťaženého vozidla 216
M Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách 1 492
M1 Šírka nad lakťovými opierkami na predných sedadlách 1 413
N Šírka nad lakťovými opierkami na zadných sedadlách 1 441
N1 Šírka vo výške ramien na predných sedadlách 1 390
P Šírka vo výške ramien na zadných sedadlách 840
Q Výška pod strechu na predných sedadlách 851
Y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej/dolnej časti 945/1 114
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1 108

Rozmery (mm)

Z1 Maximálna dĺžka batožinového priestoru po zložení
zadných sedadiel 1 904

Z2 Dĺžka batožinového priestoru k zadným sedadlám 1 084

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Objem batožinového priestoru podľa normy VDA (dm3, so 
súpravou na opravu pneumatík) 550


