
Renault MEGANE
Prebuďte v sebe vášeň

Platnosť cenníka od 1. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania skladových zásob.

ZÍSKAJTE BONUS
V HODNOTE 800 €

PRI VÝKUPE VÁŠHO  
STARÉHO VOZIDLA

ZĽAVA   
2 000 €

ZÍSKAJTE ZĽAVU
AŽ 160 €*

NA NÁKUP  
PRÍSLUŠENSTVA

UŽ OD 180 €/MESAčNE 
PRI fINANcOVANÍ  
RENAULT EASY



Verzia cenníková cena Akciová cena

LIMITED PLUS
TCe 115 GPF 16 790 € 13 990 €  
TCe 140 GPF 17 790 € 14 990 €

INTENS
TCe 115 GPF 16 740 € 13 940 € 
TCe 140 GPF 18 290 € 15 490 €  
TCe 140 GPF EDC 20 290 € 17 490 €   
TCe 160 GPF 18 540 € 15 740 €

GT LINE
TCe 160 GPF 19 990 € 17 190 €

Akciová ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania skladových zásob. Akciová cena zahŕňa zľavu a bonus pri výkupe vozidla. 
*  Ponuka nie je zlúčiteľná s balíkmi príslušenstva a vzťahuje sa na ceny príslušenstva bez montáže. Pri nákupe príslušenstva v hodnote 400 € získate zľavu 80 €, 

pri nákupe nad 600 € získate zľavu 120 €, pri nákupe nad 800 € získate zľavu 160 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Pre viac informácií kontaktujte vášho 
dealera. 

Renault finance je financovanie poskytované spoločnosťou Unicredit Leasing Slovakia, a.s.. Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane 
cenníka. Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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LIfELIfE LIfEINTENS  
(LIMITED PLUS +)LIMITED PLUS ADVANTAGEGT LINE  

(INTENS +)

Navyše oproti výbave 
Intens:

•	  Prvky vonkajšieho 
vzhľadu vo farbe Dark

•	Zadný difúzor
•	  Zatmavené zadné 

okná
•	  Disky kolies z ľahkých  

zliatin 17"

Navyše oproti výbave 
Limited Plus:

•	  Elektricky nasta
viteľné, elektricky 
sklopné a vyhrievané 
vonkajšie spätné 
zrkadlá

•	  Elektrochromatické 
spätné zrkadlo

•	  Volant potiahnutý  
kožou Nappa

•	  Bez zatmavených 
zadných okien

•	  Handsfree karta 
Renault

•	  Automatická 
dvojzónová 
klimatizácia

•	  Dažďový a svetelný 
senzor

•	  Zadné parkovacie 
senzory

•	    Prístrojový štít 
s multifunkčným 
farebným 7palcovým 
TFT displejom

•	  Multimediálny systém 
RLINK 2, displej 7"

•	  Denné LED svietenie  
Edge Light

•	  Zatmavené zadné 
okná

•	  Disky kolies  
z ľahkých zliatin 16"

ZÍSKAJTE BONUS
V HODNOTE 800 €

PRI VÝKUPE VÁŠHO  
STARÉHO VOZIDLA

ZĽAVA   
2 000 €

ZÍSKAJTE ZĽAVU
AŽ 160 €*

NA NÁKUP  
PRÍSLUŠENSTVA

UŽ OD 180 €/MESAčNE 
PRI fINANcOVANÍ  
RENAULT EASY



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
LIMITED

PLUS INTENS GT LINE

PAKETY
Pack Klimatizácia Plus (dvojzónová automatická klimatizácia, dažďový  
a svetelný senzor) • • •

Pack Navigácia (navigácia pre systém RLink 2, prístup k online aplikáciám pre systém RLink 2) 400 € 400 € 400 €
Pack Navigácia Plus (multimediálny systém RLink 2, displej 8,7", navigácia pre systém RLink 2, prístup k 
online aplikáciám pre systém RLink 2)  600 € 600 €

Pack Navigácia BOSE (Multimediálny systém RLink 2, Hudobný systém BOSE, displej 8,7", DAB, Navigácia pre 
systém RLink 2, Prístup k online aplikáciám pre systém RLink 2)  1 150 € 

Pack Parking Plus (poloautomatická parkovacia brzda, predné a zadné parkovacie senzory, vonkajšie 
spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, sklopné a s osvetlením nástupného priestoru pri 
odomknutí vozidla)

 250 €  

Pack Dizajn 17 (disky kolies z ľahkej zliatiny 17", dizajn Exception, zatmavené zadné okná ;  
nemožno s motorizáciou Blue dCi 150 EDC)  450 € 

Pack Dizajn 17 Premium (disky kolies z ľahkej zliatiny 17", dizajn Celsium čierne s diamantovým efektom, 
zatmavené zadné okna; nie je možné s motorizáciou Blue dCi 150 EDC)  550 € 

Pack Dizajn 18 (disky kolies z ľahkej zliatiny 18", dizajn Grand Tour, zatmavené zadné okná)  600 € 
Pack City (Easy Park Assist – 360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací 
asistent – pozdĺžny, kolmý a uhlový, systém sledovania mŕtveho uhla)  650 € 650 €

Pack GT Line Interiér (Športový volant GT potiahnutý kožou Nappa, modré prešívanie na opierkach  
v paneloch dverí, ručnej brzde, manžete radiacej páky, športové sedadlá GT s integrovanými hlavovými 
opierkami, sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sedadlo vodiča  
s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou, modré ozdobné lišty, označenie GT Line v ozdobnej lište pred 
spolujazdcom, nutné s kombináciou látkového čalúnenia s koženkou, tmavosivé/čierne GT alebo čalúnením GT 
v kombinácii koža/alcantara)

  450 €

Pack Visio Limited (automatické prepínanie diaľkových svetiel, systém varovania pred opustením
jazdného pruhu, systém rozpoznávania dopravných značiek; nutné s Pack Navigácia) 250 € Pack Techno Plus 

Pack Visio (automatické prepínanie diaľkových svetiel, systém varovania pred opustením jazdného 
pruhu)   200 €

Pack Safety Plus (Active Emergency Braking System, Safe Distance Warning; adaptívny tempomat; nie je 
dostupné na verzii Intens TCe 115 GPF, nutné s poloautomatickou parkovacou brzdou)  650 € 650 €

Pack Techno Plus (svetlomety LED PURE VISION®, Headup displej, systém varovania pred opustením 
jazdného pruhu, automatické prepínanie diaľkových svetiel, systém rozpoznávania dopravných značiek s 
varovaním o prekročení povolenej rýchlosti; nutné s Pack Navigácia alebo Pack Navigácia Plus)

 900 € 

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEčNOSť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd • • •
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV • • •
Asistent rozjazdu do kopca • • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • • •
Predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) • • •
Bočné airbagy chrániace hrudník na strane vodiča a spolujazdca • • •
Hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel • • •
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných 
sedadlách • • •

Trojbodové bezpečnostné pásy v druhom rade s predpínačmi pre bočné sedadlá • • •
Systém kontroly zapnutia bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách • • •
Systém ISOFIX – príprava na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách • • •
Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia alebo nehody • • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti • • •
Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti (nie je možné vo verzii Intens  
TCe 115 GPF)  Pack Safety Plus Pack Safety Plus

Headup displej  Pack Techno Plus 350 €
Systém sledovania mŕtveho uhla  Pack City Pack City
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu Pack Visio Limited Pack Techno Plus Pack Visio
Automatické prepínanie diaľkových svetiel Pack Visio Limited Pack Techno Plus Pack Visio
Systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti s integrovanými 
rýchlostnými limitmi z navigácie (nutné s niektorým z multimediálnych systémov RLink 2 a navigáciou) Pack Visio Limited Pack Techno Plus 

Active Emergency Braking System  systém aktívneho núdzového brzdenia  Safety Plus Pack Safety Plus
Safe Distance Warning System  systém upozornenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti  Safety Plus Pack Safety Plus
•	 v	sérii
0 € dostupné za 0 €



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
LIMITED

PLUS INTENS GT LINE

VONKAJŠÍ VZHĽAD
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie / vo farbe čiernej lesklej / vo farbe Dark Metal -	/	•	/	- •	/	-	/	- -	/	-	/	•
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie / vo farbe karosérie s dekoratívnym chrómovaným prvkom •	/	- -	/	• -	/	•
Dekoratívny prvok na prednom blatníku s nápisom Limited Plus / chrómovaný / s nápisom GT Line •	/	-	/	-	 -	/	•/	-	 -	/	-	/	•	
Špecifický predný a zadný nárazník GT   •
Koncovka výfuku skrytá / chrómovaná •	/	-	 -	/	•	 -	/	•	
Zadný difúzor   •
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", dizajn Silverline  
(nemožno s Intens Blue dCi 150 EDC)  • 

Disky kolies z ľahkých zliatin 16", dizajn Celsium •  
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Exception  
(v sérii na Intens Blue dCi 150 EDC)  Pack Dizajn  17 

 Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Celsium čierne s diamantovým efektom  
(samostatne len na Intens Blue dCi 150 EDC)  Pack design Premium 

17/100 € 

Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Decaro   •
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Bayadere 300 €  
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Grand Tour  Pack Dizajn 18 450 €
Metalický lak Sivá Platine, Čierna Etoile, Sivá Titanium, Modrá Cosmos1 600 € 600 € 600 €
Špeciálny metalický lak Červená Flamme 680 € 680 € 680 €
Špeciálny metalický lak Biela Nacré 800 € 800 € 800 €
Špeciálny metalický lak Modrá Iron   850 €
VNÚTORNÝ VZHĽAD
Tmavý interiér • • •
Látkové čalúnenie tmavé Limited Plus •  
Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou, tmavosivé/čierne Intens  • •
Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou, tmavosivé/čierne GT  
(na GT Line nutné s Pack GT Line Interiér)   200 €

Čalúnenie GT v kombinácii koža/alcantara, čiernomodré (na GT Line nutné s vyhrievaním predných 
sedadiel, zadnou stredovou lakťovou opierkou a Pack GT Line Interiér)   950 €

Čalúnenie GT v kombinácii koža/alcantara, čierne (na GT Line nutné s vyhrievaním predných sedadiel, 
zadnou stredovou lakťovou opierkou a Pack GT Line Interiér)   950 €

VIDITEĽNOSť A OSVETLENIE

Predné svetlomety LED PURE VISION®  700 € / Pack Techno 
Plus 700 €

LED denné svietenie   
LED denné svietenie Edge Light • • •
Predné hmlové svetlomety • • 
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané •  
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné s osvetlením nástupného 
priestoru pri odomknutí vozidla Pack Parking Plus • •

Panoramatické strešné okno – elektricky otvárateľné  1 000 € 1 000 €
Tónované sklá • • 

Zatmavené zadné okná • Pack Dizajn 
17 / 17 Premium / 18 •

Dažďový a svetelný senzor • • •
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo  • •
Osvetlenie interiéru Ambient Lighting  • •
RIADENIE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • • •
Poloautomatická parkovacia brzda Pack Parking Plus 160 € 160 €
Systém Renault MultiSense® (5 režimov nastavenia celého vozidla)  • •
Zadné parkovacie senzory • • •
Predné a zadné parkovacie senzory Pack Parking Plus  
Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací 
asistent – pozdĺžny, kolmý a uhlový)  Pack City Pack City

Palubný počítač • • •
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa • • •
Imobilizér • • •
Súprava na opravu pneumatík (nie je možné s rezervou) • • •
Plnohodnotné rezervné koleso (pre naftové motory a audiosystém BOSE je rezervné koleso len 
dojazdové tzn. slúži iba na prejazd do najbližšieho autoservisu, max. rýchlosť 80 km/h) 120 € 120 € 120 €

•	 v	sérii
1 Metalický lak Modrá Cosmos nie je dostupý pre verziu GT line.



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
LIMITED

PLUS INTENS GT LINE

KOMfORT
Dvojzónová automatická klimatizácia • • •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • • •
Handsfree karta Renault s funkciou Welcome Scenario • • •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • • •
Kožený volant •  •
Kožený volant Nappa  • 

Športový volant GT potiahnutý kožou Nappa   Pack GT Line 
Interiér

Vyhrievaný volant  100 € 
Elektrické ovládanie predných okien s impulzným ovládaním • • •
Elektrické ovládanie zadných okien s impulzným ovládaním • • •
Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou • • •
Športové sedadlá GT s integrovanými hlavovými opierkami, sedadlo vodiča a spolu jazdca manuálne 
nastaviteľné v 6 smeroch, sedadlo vodiča s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou (na GT Line nutné 
s kombináciou látkového čalúnenia s koženkou, tmavosivé/čierne alebo čalúnenie GT v kombinácii koža/
alcantara)

  Pack GT Line 
Interiér

Vyhrievané predné sedadlá (v kombinácii s látkovým čalúněním s koženkou,  
tmavo šedé / čierne GT nutno s zadnou stredovou lakťovou opierkou) 200 € 200 € 200 €

Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3–2/3 s 3 výškovo nastaviteľnými hlavovými opierkami • • •
Zadná stredová lakťová opierka s držiakom na nápoje   120 €
Vysoká stredová konzola medzi prednými sedadlami s integrovanou lakťovou opierkou, uzatvárateľným 
odkladacím priestorom a držiakmi na nápoje • • •

Slnečné clony vodiča a spolujazdca s kozmetickým zrkadlom / s osvetlením •	/	- •	/	• •	/	•
Zásuvka na 12 V vpredu a  vzadu • • •
Príprava pre alarm • • •
MULTIMÉDIÁ
Prístrojová doska s multifunkčným farebným displejom TFT 7"  • • •
Multimediálny systém RLink 2, displej 7" (hudobný systém Arkamys, 8 reproduktorov, nastavenie 
asistenčných systémov vozidla – podľa špecifikácie vozidla, 7" displej, podporuje prehrávanie formátu 
MP3, vstup 2 x USB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, DAB tuner, Bluetooth handsfree s funkciou 
audiostreamingu)   

• • •

Multimediálny systém RLink 2, displej 8,7" (hudobný systém Arkamys, 8 reproduktorov, nastavenie 
asistenčných systémov vozidla – podľa špecifikácie vozidla, 8,7" displej, podporuje prehrávanie formátu 
MP3, vstup 2 x USB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, DAB tuner, Bluetooth handsfree s funkciou 
audiostreamingu)

 Pack Navigácia 
Plus

Pack Navigácia 
Plus

Navigácia pre systém RLink 2 (navigačný systém s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej 
dopravnej situácie TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Európy, prístup k online aplikáciám)* Pack Navigácia

Pack Navigácia / 
Navigácia Plus / 
Navigácia BOSE

Pack Navigace  
/ Navigace Plus

•	 v	sérii

* mapové podklady pre menšie sídla neobsahujú s.č.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

Tce 115 GPF Tce 140 GPF Blue dCi 115
Zmluvná záruka Renault - 5 rokov / 100 000 km • • •
Servisná zmluva GARANcIA PLUS
(možnosť dokúpenia počtu kilometrov k päťročnej záruke)  
 5 rokov / 150 000 km*

209 € 209 € 209 €

Servisná zmluva EASY SERVIcE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)  
 5 rokov / 60 000 km

499 €
1 059 €

499 €
1 059 €

499 €
1 059 €

Servisná zmluva EASY SERVIcE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)  
 5 rokov / 100 000 km

599 €
1 279 €

599 €
1 279 €

599 €
1 279 €

•	 v	sérii
*  Ponuka rozšírenia km u Garancie Plus je platná len v prípadoch, keď už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka Garancia Plus na 5 rokov / 100 000 km v cene nového vozidla.  

Servisnú zmluvu EASY SERVIcE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.
     



Využite cenové zvýhodnenie 20% v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:

BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Shark anténa čierna, textilné koberce Premium (4 kusy), osvetlené 
prahy predných dverí (2 kusy).
cena 236,00 €

Strešné tyče QuickFix, ochrana batožinového priestoru EasyFlex,
gumové koberce (5 kusov).

cena 339,00 €

Výklopné ťažné zariadenie vr. kabeláže, gumové koberce (5 kusov).

cena 747,00 €

Ťažné zariadenie „Labutí krk “ vr. montážnej súpravy a kabeláže, 
gumové koberce (5 kusov).
cena 450,00 €

 nie je kompatibilné s GT

 kompatibilné s GT a GT Line

Ponuka kvalitných nosičov bicyklov  
so zľavou až80 €

cestou za zážitkami
S originálnym príslušenstvom pre vaše vozidlo Renault

Ponuka sa vzťahuje iba na vybrané produkty,  
je platná do 31. 8. 2020 a nie je zlučiteľná  
s ostatnými akciami. Obrázky sú ilustratívne.



Zadná parkovacia kamera 189,00 €
Alarm od 219,00 €
Textilné koberce Premium (4 kusy) 72,90 €
Gumové koberce (5 kusov) 64,90 €
Osvetlené prahy predných dverí (2 kusy) 169,00 €
Obojstranná vaňa batožinového priestoru guma/textil 57,90 €
Ochrana batožinového priestoru EasyFlex 169,00 €
Parkovacie senzory  zadné alebo predné 149,00 €
Slnečné clony  kompletná súprava (zadné bočné a 5. dvere) 119,00 €
Držiak telefónu otočný 20,90 €
Shark anténa  čierna 51,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 
Uvedené ceny balíkov sú po zľave, vrátane DPH a bez montáže.

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT



MOTORIZÁcIE Tce 115 GPf Tce 140 GPf Tce 140 GPf EDc Tce 160 GPf

Typ prevodovky Manuálna 6stup. Manuálna 6stup. Dvojspojková EDC  
7stup. automatická Manuálna 6stup.

Zdvihový objem (cm3) 1 333 1 333 1 333 1 333 
Palivo benzín benzín benzín benzín
Počet valcov/ventilov 4/16 4/16 4/16 4/16
Typ vstrekovania priame priame priame priame
Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 85 / 115 pri 4 500 103 / 140 pri 5 000 103 / 140 pri 5 000 117 / 160 pri 5 500
Maximálny krútiaci moment (Nm)  
pri otáčkach (ot./min) 220 pri 1 500 240 pri 1 600 240 pri 1 600 260 pri 1 750

Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno áno áno
PNEUMATIKY*
Oceľové disky kolies 15" 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 
Oceľové disky kolies 16" 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Disky kolies z ľahkých zliatin 16" 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
Disky kolies z ľahkých zliatin 18" 225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
VÝKON
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 10,7 9,5 9,2 9
Maximálna rýchlosť (km/h) 190 205 205 205
RIADENIE
Priemer otáčania – stopový (m) 11,2 11,2 11,2 11,2
Počet otáčok volantu 2,93 2,93 2,93 2,93
BRZDY
Vpredu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 280/24 280/24 280/24 296/26
Vzadu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 260/8 260/8 260/8 260/8
SPOTREBA A EMISIE**
Kombinovaná spotreba (l) 5,3–5,6 5,3–5,6 5,5–5,7 5,5–5,8
Spotreba mesto (l) 6,5–6,8 6,5–6,8 6,9–7,0 7,0–7,1
Spotreba mimo mesto (l) 4,5–4,8 4,5–4,8 4,6–5,0 4,6–5,0
Emisie CO2 (g/km) 120–127 120–127 125–130 125–131
Objem palivovej nádrže 49,7 49,7 49,7 49,7
Objem nádrže AdBlue (l)    
ROZMERY A HMOTNOSTI***
Objem batožinového priestoru celkový  
(dm3, metóda VDA) 402 402 402 402

Maximálny objem batožinového priestoru so sklopnými 
zadnými sedadlami (dm3; metóda VDA) 1 258  1 258 1 258 1 258

Prevádzková hmotnosť (kg) 1 231–1 353 1 231–1 353 1 259–1 378 1 254–1 353
Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 461–583 461–583 461–580 461–560
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 814 1 814 1 839 1 814
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 3 464 3 464 3 489 3 464
Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 650 1 650 1 650 1 650
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 650 650 665 660

TEcHNIcKÉ ÚDAJE A ROZMERY

Od septembra 2018 prechádzajú všetky nové vozidlá skúškou podľa protokolu WLTP (nový celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Pre lepšie 
pochopenie bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sú hodnoty spotreby paliva a emisie výfukových plynov testované v rámci WLTP spätne prekladané do starého 
protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto prechodné obdobie potrvá do konca roka 2018. Ďalšie informácie nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate 
u vášho predajcu.

**  Vyššie uvedená spotreba paliva a emisie CO2 boli stanovené podľa štandardnej metodiky merania v súlade s platnými právnymi predpismi o homologizácii vozidla 
a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Reálna spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, 
poveternostných podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú merané podľa testovacie metodiky WLTP a konvertované na testovací cyklus 
NEDC.

***  Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
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