
Renault MEGANE GrandCoupé
 



Renault MEGANE GrandCoupé vás očarí z každej perspektívy. Pohľad upúta jeho elegantný štýl plný harmónie a dokonale vyvážené proporcie. Štíhla silueta, 

plynulé línie karosérie a výrazne tvarované blatníky vytvárajú dynamický dizajn a charakteristické predné a zadné svetlomety zdôrazňujú osobitosť vozidla 

Renault MEGANE GrandCoupé. Panoramatické strešné okno, ktoré opticky spája líniu predného a zadného skla, dodáva vozidlu výnimočne prestížny vzhľad 

a dokonale presvetľuje kabínu. 

Podmanivý štýl







Riadenie vozidla Renault MEGANE GrandCoupé je zárukou výnimočného pohodlia a skvelého pocitu z jazdy. Renault MEGANE GrandCoupé ponúka celý rad 

prvkov výbavy, ktoré sú bežné vo vyššom segmente. Medzi takéto prvky sa nepochybne radí multimediálny systém R-LINK 2, prehľadný 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 vozidla Renault MEGANE GrandCoupé.

Pokročilé technológie





Moderné asistenčné systémy

Renault MEGANE GrandCoupé je vybavený pokročilými asistenčnými systémami, aby bola 

zaistená maximálna bezpečnosť jazdy. Tieto systémy upozornia vodiča pri neúmyselnom 

opustení jazdného pruhu, sledujú mŕtvy uhol vo vonkajších spätných zrkadlách, prispôsobujú 

rýchlosť vozidla podľa dopravnej situácie, pomáhajú s parkovaním v meste… 

Vďaka týmto pomocníkom je riadenie jednoduché a zároveň bezpečné!





Renault MEGANE GrandCoupé má priestranný 

a pohodlný interiér vybavený mnohými praktický-

mi riešeniami. S kartou hands-free Renault môžete 

otvoriť vozidlo a naštartovať motor bez toho, aby ste 

ju museli vytiahnuť z vrecka či kabelky a vkladať do 

čítačky. Systém Easy Trunk Access umožňuje bez-

dotykové otváranie veka batožinového priestoru po-

mocou senzora pohybu umiestneného pod zadným 

nárazníkom. K dispozícii máte aj priestranný batoži-

nový 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.

Cestovanie 
vo vyššej triede



Farby karosérie

Renault MEGANE GrandCoupé

 * Nemetalický lak
** Špeciálny metalický lak

BIELA NACRÉ** SIVÁ PLATINEBIELA GLACIER*

HNEDÁ VISON BÉŽOVÁ DUNE ČIERNA ETOILÉ

SIVÁ TITANIUM MODRÁ COSMOSČERVENÁ INTENSE



 • 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 
Isofi x na bočných sedadlách vzadu

 • Elektrický posilňovač riadenia
 • Štartovanie motora pomocou kľúča
 • Centrálne zamykanie
 • Manuálna klimatizácia
 • Elektricky nastaviteľné 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 1/3-2/3
 • Kľučky dverí a kryty vonkajších 
spätných zrkadiel vo farbe karosérie

 • Chrómovaná koncovka výfuku
 • Denné LED svetlá (6 LED diód)

 • Zadné svetlá LED 3D Edge Light 
(stále zapnuté)

 • Príprava na alarm
 • Súprava na opravu pneumatík
 • Oceľové disky kolies 16"

LIFE

Výbava

Látkové čalúnenie tmavé Life

Oceľové disky kolies 16", 
dizajn Florida



 • Predné hmlové svetlomety
 • Volant potiahnutý kožou
 • Sedadlo vodiča manuálne 
nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne 
nastaviteľnou bedrovou opierkou

 • Vysoká stredová konzola medzi 
prednými sedadlami s integrovanou 
lakťovou opierkou, uzatvárateľným 
odkladacím priestorom a držiakmi 
na tégliky

 • Oceľové disky kolies 16", fl exwheel 
s dizajnom okrasných krytov kolies 
Complea

 • Zásuvka na 12V vzadu

ZEN (LIFE +)

Výbava

Látkové čalúnenie tmavé Zen

Oceľové disky kolies 16" fl exwheel, 
dizajn Complea

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



 • Disky kolies z ľahkých zliatin 16", 
dizajn Celsium

 • LED denné svietenie Edge Light
 • Zatmavené zadné okná
 • Dažďový a svetelný senzor
 • Zadné parkovacie senzory
 • Dvojzónová automatická klimatizácia
 • Hands-free karta Renault s funkciou 
Welcome Scenario

 • Prístrojový štít s multifunkčným 
farebným TFT displejom 7"

 • Multimediálny systém R-Link 2, 
displej 7"

LIMITED PLUS (ZEN +)

Výbava

Látkové čalúnenie tmavé LIMITED PLUS

Disky kolies z ľahkých zliatin 16", 
dizajn Celsium



Výbava

 • Disky kolies z ľahkých zliatin 16", 
dizajn Silverline

 • Kombinácia látkového čalúnenia 
s koženkou, tmavo sivé / čierne 
Intens

 • Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
nastaviteľné, vyhrievané a sklopné

 • Elektrochromatické vnútorné spätné 
zrkadlo

 • Osvetlenie interiéru Ambient 
Lighting

 • Systém Renault Multi-Sense® 
(5 režimov nastavenia celého vozidla)

 • Volant potiahnutý kožou Nappa
 • Zadné sedadlá s deleným operadlom 
1/3-2/3, so stredovou lakťovou 
opierkou a 3 výškovo nastaviteľnými 
hlavovými opierkami

INTENS (LIMITED PLUS +)

Kombinácia látkového čalúnenia 
s koženkou, tmavo sivé / čierne Intens

Kožené čalúnenie Carbone (voliteľné)

Disky kolies z ľahkých zliatin 16", 
dizajn Silverline

Disky kolies z ľahkých zliatin 17", 
dizajn Exception (na želanie)

Disky kolies z ľahkých zliatin 18", 
dizajn Grand Tour (na želanie)



Rozmery

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

J
Výška prahu batožinového priestoru 
nezaťaženého vozidla

707

L Svetlá výška zaťaženého vozidla 216

M Priestor 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

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



Objavte Renault MEGANE GrandCoupé
na www.renault.sk

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 sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie 

informácie nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu pozornosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov 
si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifi kácie aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto úpravy Renault svojim dílerom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené; 
niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch získate od svojho dealera Renault. Z technických a polygrafi ckých dôvodov sa môžu farby reprodukované 
v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti vykonaná akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek 
prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Renault je zakázaná. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

Fot.: 
29.03.2018 / 77 11 768 176

Renault doporučuje

SK 03/2019 – R3154
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