
Platnosť cenníka od 25. 7. 2018. 20181005-18
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.
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

CENNÍK
MotoR R.S.

tCe 280 27 890 €

tCe 280 EDC 29 490 €

Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk

ZÍSKAJtE BoNUS  
800 €

VyUžitE PoNUKU
ZNAČKoVÉHo FiNANCoVANiA
oD RENAULt FiNANCE

FAiR LÍZiNG 
s 0% poplatkom 
a úrokom už od 0 %

TEST 2015

Nový Renault  
MEGANE R.S.
Preteky každý deň

PRi VÝKUPE VÁŠHo 
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R.S.
PAKEty
Pack Cup (Podvozok Cup, samosvorný diferenciál, červené brzdové strmene; iba pre verziu Energy TCe 280) 1 550 €
Pack R.S. Monitor (R.S. Monitor Expert, kompatibilný s externou HD kamerou, head-up displej)* 550 €
Pack Safety Plus (Active Emergency Braking System, Safe Distance Warning System, adaptívny tempomat) 650 €
Pack City (Easy Park Assist - 360 ° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent - pozdĺžny, kolmý a uhlový,
Systém sledovania mŕtveho uhla) 650 €

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 hlavu a 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 pre 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 Pack Safety Plus
Head-up displej* Pack R.S. Monitor
Systém sledovania mŕtveho uhla Pack City
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu •
Systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti s integrovanými rýchlostnými limitmi z navigácie •
Active Emergency Braking System - Aktívny systém núdzového brzdenia Pack Safety Plus
Safe Distance Warning System - Systém upozornenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti Pack Safety Plus
VoNKAJŠÍ VZHĽAD
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe čiernej lesklej •
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie s dekoratívnym chrómovaným prvkom •
Dekoratívny prvok na prednom blatníku s nápisom Renault Sport •
Špecifický predný a zadný nárazník R.S. •
Špecifický zadný spojler R.S. •
Stredová koncovka výfuku •
Predný nárazník s otvormi pre sanie vzduchu so štruktúrou včelích plástov, vstavaná aerodynamická lišta F1 a logo R.S. •
Zadný difúzor s centrálne umiestnenou koncovkou výfuku •
Červené brzdové strmene (len pre verziu Energy TCe 280) Pack Cup
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Estoril vo farbe sivá Gun Metal •
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Interlagos 990 €
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Interlagos čierne 990 €
Metalický lak Sivá Platine, Čierna Etoile, Sivá Titanium 550 €
Špeciálny metalický lak Červená Flamme 630 €
Špeciálny metalický lak Biela Nacré 750 €
Špeciálny metalický lak Žltá Sirius, Oranžová Tonic* 1 600 €
VNÚtoRNÝ VZHĽAD
Hliníkové pedále •
Ozdobná lišta prístrojovej dosky s logom Renault Sport •
Tmavý interiér •
Látkové čalúnenie R.S. •
Čalúnenie alcantara R.S. 950 €
Škrupinové sedadlá Recaro, čalúnenie Alcantara R.S.* 2 050 €
ViDitEĽNoSŤ A oSVEtLENiE
Predné svetlomety LED PURE VISION® •
LED denné svietenie Edge Light •
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné •
Prídavné LED svetlomety R.S. Vision (funkcia predných hmlových svetlometov, funkcia cornering - prisvecovanie do zákruty,
funkcia obrysových svetiel, funkcia diaľkových svetiel) •

Panoramatické strešné okno - elektricky otvárateľné 900 €
Zatmavené zadné okná •
Dažďový a svetelný senzor •
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo •
Osvetlenie interiéru Ambient Lighting •
RiADENiE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom •
Poloautomatická parkovacia brzda (iba pre verziu Energy TCe 280 EDC) •
Systém Renault Multi-Sense® 5   režimov nastavenia so špecifickým športovým a závodným režimom •
Tlačidlo R.S. Drive •
Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami •
Podvozok Sport so 4 hydraulickými dorazmi •
Zadné parkovacie senzory •
Predné a zadné parkovacie senzory a zadná parkovacia kamera 200 €
Easy Park Assist (360 ° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný
parkovací asistent - pozdĺžny, kolmý a uhlový) Pack City

Palubný počítač •
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa •
Podvozok Sport •
Podvozok Cup (iba pre verziu Energy TCe 280) Pack Cup
Systém Launch Control - systém kontrolovaného najrýchlejšieho rozjazdu s pevným štartom (iba pre verziu Energy TCe 280 EDC) •
Multichangedown - systém rýchleho podradenia o viac stupňov v manuálnom režime (iba pre verziu Energy TCe 280 EDC) •
Imobilizér •
R.S. Monitor (komplexný systém palubnej telemetrie) 250 €
R.S. Monitor Expert (kompatibilný s externou HD kamerou)* Pack R.S. Monitor
Samosvorný diferenciál (iba pre verziu Energy TCe 280) Pack Cup
Dvojmateriálové brzdy (z liatiny a hliníka, nutné s Pack Cup; iba pre verziu Energy TCe 280) 1 100 €
Súprava na opravu pneumatík •
•	 v	sérii
* k dispozícií neskôr

VoLitEĽNÁ VÝBAVA



VoLitEĽNÁ VÝBAVA

R.S.
KoMFoRt
Dvojzónová automatická klimatizácia •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním •
Hands-free karta Renault s funkciou Welcome Scenario •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant •
Športový volant R.S. potiahnutý kožou Nappa s označením bodu "0" •
Športový volant R.S. potiahnutý kožou Nappa a Alcantara 300 €
Elektrické ovládanie predných okien s impulzným ovládaním •
Elektrické ovládanie zadných okien s impulzným ovládaním •
Športové sedadlá R.S. s integrovanými hlavovými opierkami, sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch,
sedadlo vodiča s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou •

Vyhrievanie predných sedadiel 200 €
Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 - 2/3 s 3 výškovo nastaviteľnými hlavovými opierkami •
Zadná stredová lakťová opierka s držiakom na poháre •
Vysoká stredová konzola medzi prednými sedadlami s integrovanou lakťovou opierkou,
uzatvárateľným odkladacím priestorom a držiakmi na poháre •

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

•

Multimediálny systém R-Link 2, displej 8,7" (hudobný systém Arkamys, 8 reproduktorov, DAB Tuner, nastavenie asistenčných systémov vozidla 
- podľa špecifikácie vozidla, 8,7" displej, podporuje prehrávanie MP3 formátu, vstup 2 x USB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, hlasové 
ovládanie* Bluetooth hands-free s funkciou audiostreamingu)

200 €

Multimediálny systém R-Link 2, Bose, displej 7" (hudobný systém Bose Surround Sound System, 10 reproduktorov vr. subwooferu, DAB 
Tuner, Bose zvukový procesor, 6-kanálový ekvalizér, nastavenie asistenčných systémov vozidla - podľa špecifikácie vozidla, 7" displej, 
podporuje prehrávanie MP3 formátu, vstup 2 x USB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, hlasové ovládanie* Bluetooth hands-free s funkciou 
audiostreamingu)

550 €

Multimediálny systém R-Link 2, Bose, displej 8,7" (hudobný systém Bose Surround Sound System, 10 reproduktorov vr. subwooferu, DAB 
Tuner, Bose zvukový procesor, 6-kanálový ekvalizér, nastavenie asistenčných systémov vozidla - podľa špecifikácie vozidla, 8,7" displej, 
podporuje prehrávanie MP3 formátu, vstup 2 x USB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, hlasové ovládanie* Bluetooth hands-free s funkciou 
audiostreamingu)

750 €

Navigácia pre systém R-Link 2 (navigačný systém s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie TomTom HD Traffic 
s mapovým pokrytím Európy, prístup k online aplikáciám) •

•	 v	sérii

* Hlasové ovládanie je podporované pre jazyky: anglický, francúzsky, španielsky, portugalský, nemecký, holandský, taliansky, turecký, ruský, švédsky, český, grécky, poľský, dánsky.

ZMLUVNÉ ZÁRUKy A SERViSNÉ ZMLUVy

Energy TCe 280 Energy TCe 280 EDC
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 €

Servisná zmluva EASy SERViCE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov / 60 000 km

499 €
1 059 €

499 €
1 059 €

Servisná zmluva EASy SERViCE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov / 100 000 km

599 €
1 449 €

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. 

Servisná zmluva EASy SERViCE

Päťročná zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 499 €.



Textilné koberce Renault Sport - modré prešitie (4 kusy) 65,90 €
Shark anténa - čierna (Étoile), podporuje DAB+ 49,90 €
Vaňa batožinového priestoru 55,90 €
Strešný box 380 l - čierny 369,00 €
Sieť batožinového priestoru - horizontálna alebo vertikálna 43,90 €
Alarm pre vozidlá s predprípravou z výroby a so systémom štart-stop 219,00 €
Magnetický držiak telefónu 20,90 €
Držiak kamery GoPro 89,90 €
Súprava povinnej výbavy 39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v cenníku a brožúre príslušenstva.
Ceny balíkov príslušenstva sú uvedené už po zľave.

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

BALÍKy PRÍSLUŠENStVA

VÝBER Z oRiGiNÁLNEHo PRÍSLUŠENStVA RENAULt

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Shark anténa, Strešné  tyče QuickFix  (2 kusy),  
Vaňa batožinového priestoru

Cena 244,00 €

SAMOSTATNá PNEU

Nokian WR A4 235/40 R18 95V e C d B b 2-72 158,90
288,60

Nokian WR A4 245/35 R19 93W e C d B b 1-69 233,90
425,76

Montáž 	•

WR A4

Ponuka platí od 1. 8. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál (ventilky, 
závažia). Ozdobné kryty kolies / stredové krytky sú poskytnuté podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov získate u svojho predajcu.
•	Zahrnuté v ceně pneumatiky alebo kompletného kolesa.

e = valivý odpor
d = brzdové vlastnosti na mokre
b = trieda hlučnosti - vonkajšiu hlučnosť v dB

AKCioVÁ PoNUKA ZiMNÉHo VyBAVENiA



MotoRy tCe 280 tCe 280 EDC
Palivo benzín benzín
Emisná norma Euro 6 Euro 6

Typ prevodovky manuálna 6stupňová automatická dvojspojková
prevodovka EDC 6stupňová

Typ motora 4valcový, preplňovaný
s priamym vstrekovaním

4valcový, preplňovaný
s priamym vstrekovaním

Zdvihový objem (cm3) 1 798 1 798
Vŕtanie × zdvih (mm) 79,7 × 90,1 79,7 × 90,1
Počet valcov / ventilov 4/16 4/16
Maximálny výkon (kw/k) pri otáčkach (ot./min) 280 pri 6 000 280 pri 6 000
Maximálny krútiaci moment v Nm EHS (m.kg) pri ot./min 390 pri 2 400 390 pri 2 400
Stop&Start áno áno
VÝKoNy
Maximálna rýchlosť (km/h) 255 250
1 000 m s pevným štartom (s) 25 25
0 –100 km/h (s) 5,8 5,8
SPotREBA PALiVA A EMiSiE Co2*
CO2 v kombinovanej prevádzke (g / km) - NEDC 181 - 182 169 - 174
V kombinovanej prevádzke (l / 100 km) - NEDC 7,9 - 8,0 7,4 - 7,6
V mestskej prevádzke (l / 100 km) - NEDC 10,2 8,9
V mimomestskej prevádzke (l / 100 km) - NEDC 6,6 6,5
Objem palivovej nádrže (l) 50 50
SyStÉM RiADENiA A NÁPRAVy
Elektrický posilňovač riadenia áno áno
Stopový priemer otáčania (m, pri 5 km / h) 10,3 10,3
BRZDoVÝ SyStÉM
Vpredu: ventilované kotúče Ø (mm) 355 355
Vzadu: plné kotúče Ø (mm) 290 290
KoLESÁ A PNEUMAtiKy
Disky kolies (") J18/19
Rozmery dostupných pneumatík 235/40 R18; 245/35 R19
HMotNoSti (KG)**
Pohotovostná hmotnosť 1 437 / 1 482 1 460 / 1 506
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 907 1 931

tECHNiCKÉ ÚDAJE A RoZMERy

*   Spotreba paliva v kombinovanej prevádzke pre rôzne verzie modelu Renault MEGANE R.S. sa pohybuje v rozmedzí od 6,9 do 7,2 l / 100 km a emisie CO2 od 155 do 
163 g / km. Tieto hodnoty boli stanovené v laboratórnych podmienkach pomocou štandardných metód merania v súlade s predpismi platnými v okamihu publikácie. 
spotreba paliva a emisie CO2 konkrétneho vozidla sa v reálnych podmienkach môžu líšiť od uvedených výsledkov merania, pretože tieto hodnoty okrem iného závisia 
od hmotnosti vozidla (ktorá je daná počtom cestujúcich, zaťažením a nainštalovanú výbavou), na technickom stave vozidla (napríklad: tlak v pneumatikách), na 
zručnostiach a správaní vodiča a na cestných podmienkach (prevádzka, stav vozovky a pod.).

  V rámci programu Driving ECO2 sú vozidlá skupiny Renault vybavené riešeniami, ktoré vodičom umožňujú vedome riadiť ekonomicky a ekologicky a prispievať tak 
k ochrane životného prostredia.

  Vozidlá koncernu Renault sú takisto, v súlade s predpismi o požiadavkách na ochranu životného prostredia, konštruované s využitím recyklovaných dielov a materiálov. 
Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.

** Uvedené hmotnosti sa týkajú základnej verzie bez voliteľného príslušenstva a môžu sa líšiť v závislosti na špecifikácii vozidla.

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Nezáväzné ceny s DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko s.r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne 
a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom konajúcich 
osôb. Konkrétnu ponuku konzultujte vždy so svojím najbližším predajcom Renault. Renault Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať či zmeniť príslušné špecifikácie
vozidiel či príslušenstvo.
Zmluvná záruka Renault 5 rokov / 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


