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Cennik obowiązuje od 05.01.2021. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Prezentowane ceny i oferta dotyczą wersji z rocznika 2020 z silnikami D TEMP. Samochody dostępne wyłącznie na składach 

dealerskich z dodatkowymi opcjami. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na odręki.renault.pl.   

 

 

Wyprzedaż Renault 

Zyskaj z Nowym Renault MEGANE R.S. 7 000 zł(1) 
 

RABAT 7 000 ZŁ(1) 

 

UBEZPIECZENIE 3,9 %(2) 

 

 

 

 
 

RENAULT FINANSOWANIE 

Nowe Renault MEGANE R.S. już od 1 652 zł/ mies. 
w kredycie EASY BOX (RRSO 6,78%)(3) 

KREDYT 50/50(4) 

KREDYT FLEXI(5) 
KREDYT ULGOWY(6)  
LEASING OD 101% (7) 

LEASING 103% NA 3 LATA(8) 

 

 

 

 
 

 

 

SILNIK R.S. R.S. TROPHY

TCe 300 FAP 149 900 168 900

TCe 300 EDC FAP 157 900 176 900
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ZAWIESZENIE Z HYDRAULICZNYMI ODBOJNIKAMI 
Dodanie hydraulicznych odbojników powoduje, 

że amortyzatory skuteczniej pochłaniają wszelkiego rodzaju 
wstrząsy. To rozwiązanie skutkuje rewelacyjnymi efektami 

pod względem progresywności działania, komfortu 

i osiągów. 

 

SAMOBLOKUJĄCY MECHANIZM RÓŻNICOWY TYPU 

TORSEN® 
Wraz z zawieszeniem Cup pozwala zwiększyć zakres 

asymetrii przenoszonego momentu napędowego 
przy przyspieszaniu i hamowaniu, dzięki czemu zwiększa 

skuteczność napędu i prędkość pokonywania zakrętów. 

Dzięki zastosowaniu systemu 4 kół skrętnych 4CONTROL 

stabilność w szybkich zakrętach jest oszałamiająca. 

 

SYSTEM WIELOFUNKCYJNYCH ŚWIATEŁ LED  

R.S. VISION 

To połączenie funkcji świateł pozycyjnych, świateł 

drogowych dalekiego zasięgu, świateł przeciwmgłowych 

i funkcji doświetlania zakrętów wykonane w technologii Full 
LED zapewnia doskonałą widoczność. 

 

R.S. MONITOR  

Pokładowy system telemetryczny R.S. Monitor umożliwia 
wyświetlanie na ekranie EASY LINK w czasie rzeczywistym 

parametrów samochodu i Twoich reakcji za kierownicą.  
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R.S. R.S. TROPHY

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU) ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) ● ●

System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA) ● ●

6 poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtynowe) ● ●

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach ● ●

Zagłówki na przednich miejscach wbudowane w fotele, zagłówki na tylnych miejscach z regulacją wysokości ● ●

System mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych, tylnych miejscach ● ●

Instalacja do montażu alarmu ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach ● ●

Regulator-ogranicznik prędkości ● ●

PROWADZENIE POJAZDU

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego ● ●

Układ 4 kół skrętnych 4CONTROL ● ●

Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy (skrzynia EDC) ● ●

Manualny hamulec postojowy (manualna skrzynia biegów) ● ●

Automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny (skrzynia EDC) ● ●

Komputer pokładowy ● ●

Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 10,25-calowym ekranem TFT ● ●

Wyświetlacz przezierny Head-Up 2 000 2 000

Karta Renault Hands Free, z funkcją powitalną ● ●

System MULTI-SENSE 2. generacji ● ●

System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR) ● ●

System kontroli pasa ruchu (LDW) ● ●

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych (AEBS) ● ●

System kontroli bezpiecznej odległości (DW) ● ●

Funkcja połączenia alarmowego eCall 1 000 1 000

Aktywny regulator prędkości (ACC) 2 000 2 000

System wspomagania parkowania przodem i tyłem ● ●

Kamera cofania ● ●

System R.S. Monitor 1 000 ●

Zawieszenie CUP - ●

Zawieszenie Sport ● -

Dwumateriałowe tarcze hamulcowe aluminiowo-żeliwne - ●

Samoblokujący mechanizm różnicowy Torsen® - ●

Sportowy lekki akumulator DESS 3 000 ●

WIDOCZNOŚĆ – OŚWIETLENIE

Światła przeciwmgłowe LED R.S. ● ●

Światła przednie Full LED „Pure Vision” w kształcie litery C ● ●

Tylne światła LED 3D "Edge Light" (włączone na stałe) z sekwencyjnymi kierunkowskazami ● ●

System wielofunkcyjnych świateł LED R.S. Vision ● ●

Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła ● ●

Lusterko wewnęrzne elektrochromatyczne bezramkowe ● ●

Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych ● ●

KOMFORT

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa ● ●

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i składane oraz podgrzewane ● ●

Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne ● ●

Centralny zamek ● ●

Kierownica skórzana R.S. ● -

Kierownica skórzana R.S. z elementami Alcantara® 1 000 ●
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R.S. R.S. TROPHY

FOTELE – SCHOWKI

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego ● ●

Fotele przednie sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami ● ●

Fotele przednie sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami Recaro® - 3 000

Fotele przednie podgrzewane (brak dla opcji fotele przednie Recaro®) 850 ● / -

Konsola centralna z podłokietnikiem regulowanym wzdłużnie, schowkiem w podłokietniku i dwoma miejscami na 

kubek oraz nawiewem na tylne miejsca
● ●

Tylna kanapa w układzie 1/3-2/3 z podłokietnikiem ● ●

MULTIMEDIA

System multimedialny EASY LINK 9,3" (DAB) z nawigacją, Bluetooth®, 2xUSB/jack, funkcją kompatybilności 

smartfona  (Android Auto™ / Apple Carplay™), zestawem wskaźników 10" i systemem nagłośnienia Bose Surround 

Sound System

● ●

WYGLĄD WNĘTRZA

Tonacja wnętrza w kolorze czarnym ● ●

Listwy dekoracyjne imitujące karbon

Tapicerka materiałowa R.S. ● ●

Tapicerka skórzana z elementami Alcantary® i czerwonymi przeszyciami 7 000 ●

Tapicerka skórzana z elementami Alcantary® i czerwonymi przeszyciami Trophy - 6 000

Aluminiowe listwy progowe R.S. ● ●

Aluminiowe nakładki na pedały ● ●

Oznakowanie wewnętrzne Renault Sport ● ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym ● ●

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia z ozdobną, chromowaną wstawką ● ●

Ozdobna, chromowana listwa w dolnej części szyb bocznych ● ●

Elementy designu zewnętrznego w kolorze grafitowym ● ●

Grill przedni w kolorze lśniącej czerni o strukturze plastra miodu ● ●

Dolna przednia część zderzaka o strukturze plastra miodu ● ●

Tylny dyfuzor typu F1 ● ●

Sportowa centralnie umieszczona końcówka układu wydechowego ● ●

Oznakowanie zewnętrzne Renault Sport ● ●

Antena w kształcie płetwy rekina ● ●

Dach szklany, otwierany (wyłącznie nad przednimi miejscami) 4 000 4 000

Szyby tylne przyciemniane ● ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18" Estoril w kolorze szarym ● -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Jerez Black&Red - ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Interlagos diamentowane dwukolorowe 3 000 -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Interlagos w kolorze czarnym 4 000 -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Fiji w kolorze srebrnym - 4 000

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony ● ●

Lakier niemetalizowany Biel Alpejska ● ●

Lakier metalizowany / lakier metalizowany specjalny Czerwony Flamme / lakier metalizowany specjalny Biała Perła 2 300 / 2 500 / 3 000 2 300 / 2 500 / 3 000

Lakier metalizowany specjalny Pomarańczowy Tonic / Żółty Sirius 6 000 6 000

● = seryjne      ○ = w opcji     - = niedostępne

Niektóre opcje nie są dostępne dla wszystkich wersji silnikowych, a także wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub 

wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.
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Wartości zużycia paliwa dla modelu Nowe Renault MEGANE R.S. w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 4,5 do 

6,6 l/100 km, a emisja CO2 od 117 do 150 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).Stan na dzień 05.01.2021. 

 

Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych 

wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążen ia, a 

także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania 

kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

 

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie  

wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. Samochody Koncernu Renault 

budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów 

pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na 

renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

SILNIKI TCe 300 FAP TCe 300 EDC FAP

Rodzaj paliwa benzyna benzyna

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6

Rodzaj napędu 2WD 2WD

Typ skrzyni biegów manualna 6b. automatyczna EDC 7b.

Pojemność skokowa (cm3) 1798 1798

Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16 4 / 16

Maksymalna moc w kW CEE (KM DIN) przy (obr./min.) 221 (300) przy 6000 221 (300) przy 6000

Maksymalny moment obrotowy Nm CEE (m.kg) przy (obr./min.) 400 przy 3200 420 przy 3200

System Stop & Start tak tak

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ wspomagania układu kierowniczego

Średnica zawracania między krawężnikami

OSIĄGI

Współczynnik SCx (m2)

Prędkość maksymalna (km/h) 260 255

0-100 km/h (s) 5,7 5,7

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 WLTP (VLow / VHigh)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 8,0 - 8,3 8,3 - 8,6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 182 - 187 189 - 195

Pojemność zbiornika paliwa 50 50

Pojemność zbiornika AdBlue® (l) - -

KOŁA I OPONY

Wymiary opon

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane (TW) - średnica (mm)/grubość (mm)

Tył: tarcze pełne (TP) - średnica (mm)/grubość (mm)

MASY (kg)

Masa własna min - max (kg) 1409 - 1480 1426 - 1496

Dopuszczalna masa całkowita 1905 1921

Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem - -

Maksymalna ładowność 496 / 425 495 / 425

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA

Pojemność bagażnika w dm3 (wg normy VDA)

zmienne, elektryczne

10,3

0,783 / 0,814

235/40 R18 / 245/35 R19

294

355x28

290x11
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Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji               
i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie 
poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  
 
(1) Rabat 7 000 zł dotyczy Nowego MEGANE R.S. z rocznika 2020 z silnikami w normie D TEMP. Stan oferty na 05.01.2021. Oferta 

ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach Renault oraz na odreki.renault.pl 

(2) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dla ofert w Programie Renault-PZU, 
Renault - ERGO Hestia dla pojazdów osobowych marki RENAULT. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
(3) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 6,78% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 86 247,00 zł, okres 
49 miesięcy, wpłata własna 20 181,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 3,49%, finansowane: opłata przygotowawcza: 2 
642,61 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 4 040,02 zł. Miesięczna rata kredytowa 762,41 zł.  Ostatnia rata 44 417,21 zł. Całkowita kwota 
kredytu: 66 065,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty:  81 013,05 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  
(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,00% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 939,00 zł, okres 12 miesięcy, 
wpłata własna 40 469,50 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 2 023,48 zł. Rata 
kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 42 492,98 zł. Całkowita kwota kredytu: 40 469,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 42 492,98 
zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  
(5) RRSO dla Kredytu Flexi wynosi 2,99% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 044 zł, okres 24 miesiące, 
wpłata własna 36 019,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0,00%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 981,09 zł . 
Wysokość raty 23 002,64 zł. Całkowita kwota kredytu: 44 024,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 005,29 zł. Rata płatna jednorazowo 
w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej 23 002,64 zł, oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy 23 002,64 zł. Stan na dzień 
05.01.2021 r.  
(6) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,26% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 77 609,00 zł okres 48 
miesięcy, wpłata własna 31 043,60 zł, stałe oprocentowanie nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 
862,62 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 2 789,45 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 156,21 zł. Całkowita kwota kredytu : 46 
565,40 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 55 498,22 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  
(7) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez 
RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zawarcie umowy 
leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 
(8) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorców. Całkowita suma opłat wynosi 103% przy 
następujących parametrach: opłata wstępna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki Leasingu 
103% na 3 lata oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych 
Partnerów Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 
 

 

Stan oferty na dzień 05.01.2021. Szczegóły w salonach Renault. 

 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności 
faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w 
Warszawie. 

 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość  zmiany 
ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących 
mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie  z 
postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault. 
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Cennik obowiązuje od 05.01.2021. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Prezentowana oferta dotyczy wersji z rocznika 2021 z silnikami D FULL. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do 

wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na odręki.renault.pl.   

 

 

Teraz Nowe Renault MEGANE R.S.  

już od 149 900 zł 

 

UBEZPIECZENIE 3,9 %(1) 

 

 

 

 
 

RENAULT FINANSOWANIE 

Nowe Renault MEGANE R.S. już od 1 652 zł/ mies. 
w kredycie EASY BOX (RRSO 6,78%)(2) 

KREDYT 50/50(3) 

KREDYT FLEXI(4) 
KREDYT ULGOWY(5)  
LEASING OD 101% (6) 

LEASING 103% NA 3 LATA(7) 

 

 

 

 
 

 

 

SILNIK R.S. R.S. TROPHY

TCe 300 FAP 149 900 168 900

TCe 300 EDC FAP 157 900 176 900
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ZAWIESZENIE Z HYDRAULICZNYMI ODBOJNIKAMI 
Dodanie hydraulicznych odbojników powoduje, 

że amortyzatory skuteczniej pochłaniają wszelkiego rodzaju 
wstrząsy. To rozwiązanie skutkuje rewelacyjnymi efektami 

pod względem progresywności działania, komfortu 

i osiągów. 

 

SAMOBLOKUJĄCY MECHANIZM RÓŻNICOWY TYPU 

TORSEN® 
Wraz z zawieszeniem Cup pozwala zwiększyć zakres 

asymetrii przenoszonego momentu napędowego 
przy przyspieszaniu i hamowaniu, dzięki czemu zwiększa 

skuteczność napędu i prędkość pokonywania zakrętów. 

Dzięki zastosowaniu systemu 4 kół skrętnych 4CONTROL 

stabilność w szybkich zakrętach jest oszałamiająca. 

 

SYSTEM WIELOFUNKCYJNYCH ŚWIATEŁ LED  

R.S. VISION 

To połączenie funkcji świateł pozycyjnych, świateł 

drogowych dalekiego zasięgu, świateł przeciwmgłowych 

i funkcji doświetlania zakrętów wykonane w technologii Full 
LED zapewnia doskonałą widoczność. 

 

R.S. MONITOR  

Pokładowy system telemetryczny R.S. Monitor umożliwia 
wyświetlanie na ekranie EASY LINK w czasie rzeczywistym 

parametrów samochodu i Twoich reakcji za kierownicą.  
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R.S. R.S. TROPHY

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU) ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) ● ●

System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA) ● ●

6 poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtynowe) ● ●

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach ● ●

Zagłówki na przednich miejscach wbudowane w fotele, zagłówki na tylnych miejscach z regulacją wysokości ● ●

System mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych, tylnych miejscach ● ●

Instalacja do montażu alarmu ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach ● ●

Regulator-ogranicznik prędkości ● ●

PROWADZENIE POJAZDU

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego ● ●

Układ 4 kół skrętnych 4CONTROL ● ●

Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy (skrzynia EDC) ● ●

Manualny hamulec postojowy (manualna skrzynia biegów) ● ●

Automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny (skrzynia EDC) ● ●

Komputer pokładowy ● ●

Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 10,25-calowym ekranem TFT ● ●

Wyświetlacz przezierny Head-Up 2 000 2 000

Karta Renault Hands Free, z funkcją powitalną ● ●

System MULTI-SENSE 2. generacji ● ●

System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR) ● ●

System kontroli pasa ruchu (LDW) ● ●

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych (AEBS) ● ●

System kontroli bezpiecznej odległości (DW) ● ●

Funkcja połączenia alarmowego eCall 1 000 1 000

Aktywny regulator prędkości (ACC) 2 000 2 000

System wspomagania parkowania przodem i tyłem ● ●

Kamera cofania ● ●

System R.S. Monitor 1 000 1000

Zawieszenie CUP - ●

Zawieszenie Sport ● -

Dwumateriałowe tarcze hamulcowe aluminiowo-żeliwne - ●

Samoblokujący mechanizm różnicowy Torsen® - ●

Sportowy lekki akumulator DESS 3 000 ●

WIDOCZNOŚĆ – OŚWIETLENIE

Światła przeciwmgłowe LED R.S. ● ●

Światła przednie Full LED „Pure Vision” w kształcie litery C ● ●

Tylne światła LED 3D "Edge Light" (włączone na stałe) z sekwencyjnymi kierunkowskazami ● ●

System wielofunkcyjnych świateł LED R.S. Vision ● ●

Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła ● ●

Lusterko wewnęrzne elektrochromatyczne bezramkowe ● ●

Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych ● ●

KOMFORT

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa ● ●

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i składane oraz podgrzewane ● ●

Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne ● ●

Centralny zamek ● ●

Kierownica skórzana R.S. ● -

Kierownica skórzana R.S. z elementami Alcantara® 1 000 ●
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R.S. R.S. TROPHY

FOTELE – SCHOWKI

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego ● ●

Fotele przednie sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami ● ●

Fotele przednie sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami Recaro® - 3 000

Fotele przednie podgrzewane (brak dla opcji fotele przednie Recaro®) 850 ● / -

Konsola centralna z podłokietnikiem regulowanym wzdłużnie, schowkiem w podłokietniku i dwoma miejscami na 

kubek oraz nawiewem na tylne miejsca
● ●

Tylna kanapa w układzie 1/3-2/3 z podłokietnikiem ● ●

MULTIMEDIA

System multimedialny EASY LINK 9,3" (DAB) z nawigacją, Bluetooth®, 2xUSB/jack, funkcją kompatybilności 

smartfona  (Android Auto™ / Apple Carplay™), zestawem wskaźników 10" i systemem nagłośnienia Bose Surround 

Sound System

● ●

WYGLĄD WNĘTRZA

Tonacja wnętrza w kolorze czarnym ● ●

Listwy dekoracyjne imitujące karbon

Tapicerka materiałowa R.S. ● ●

Tapicerka skórzana z elementami Alcantary® i czerwonymi przeszyciami 7 000 ●

Tapicerka skórzana z elementami Alcantary® i czerwonymi przeszyciami Trophy - 6 000

Aluminiowe listwy progowe R.S. ● ●

Aluminiowe nakładki na pedały ● ●

Oznakowanie wewnętrzne Renault Sport ● ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym ● ●

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia z ozdobną, chromowaną wstawką ● ●

Ozdobna, chromowana listwa w dolnej części szyb bocznych ● ●

Elementy designu zewnętrznego w kolorze grafitowym ● ●

Grill przedni w kolorze lśniącej czerni o strukturze plastra miodu ● ●

Dolna przednia część zderzaka o strukturze plastra miodu ● ●

Tylny dyfuzor typu F1 ● ●

Sportowa centralnie umieszczona końcówka układu wydechowego ● ●

Oznakowanie zewnętrzne Renault Sport ● ●

Antena w kształcie płetwy rekina ● ●

Dach szklany, otwierany (wyłącznie nad przednimi miejscami, zmienia podsufitkę z czarnej na szarą) 4 000 4 000

Szyby tylne przyciemniane ● ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18" Estoril w kolorze szarym ● -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Jerez Black&Red - ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Interlagos diamentowane dwukolorowe 3 000 -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Interlagos w kolorze czarnym 4 000 -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" Fiji w kolorze srebrnym - 4 000

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony ● ●

Lakier niemetalizowany Biel Alpejska ● ●

Lakier metalizowany / lakier metalizowany specjalny Czerwony Flamme / lakier metalizowany specjalny Biała Perła 2 300 / 2 500 / 3 000 2 300 / 2 500 / 3 000

Lakier metalizowany specjalny Pomarańczowy Tonic / Żółty Sirius 6 000 6 000

● = seryjne      ○ = w opcji     - = niedostępne

Niektóre opcje nie są dostępne dla wszystkich wersji silnikowych, a także wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub 

wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.
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Wartości zużycia paliwa dla modelu Nowe Renault MEGANE R.S. w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 8,0 do 

8,6 l/100 km, a emisja CO2 od 182 do 195 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).Stan na dzień 05.01.2021. 

 

Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych 

wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążen ia, a 

także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania 

kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

 

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie 

wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. Samochody Koncernu Renault 

budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów 

pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na 

renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

SILNIKI TCe 300 FAP TCe 300 EDC FAP

Rodzaj paliwa benzyna benzyna

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6

Rodzaj napędu 2WD 2WD

Typ skrzyni biegów manualna 6b. automatyczna EDC 7b.

Pojemność skokowa (cm3) 1798 1798

Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16 4 / 16

Maksymalna moc w kW CEE (KM DIN) przy (obr./min.) 221 (300) przy 6000 221 (300) przy 6000

Maksymalny moment obrotowy Nm CEE (m.kg) przy (obr./min.) 400 przy 3200 420 przy 3200

System Stop & Start tak tak

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ wspomagania układu kierowniczego

Średnica zawracania między krawężnikami

OSIĄGI

Współczynnik SCx (m2)

Prędkość maksymalna (km/h) 260 255

0-100 km/h (s) 5,7 5,7

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 WLTP (VLow / VHigh)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 8,0 - 8,3 8,3 - 8,6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 182 - 187 189 - 195

Pojemność zbiornika paliwa 50 50

KOŁA I OPONY

Wymiary opon

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane (TW) - średnica (mm)/grubość (mm)

Tył: tarcze pełne (TP) - średnica (mm)/grubość (mm)

MASY (kg)

Masa własna min - max (kg) 1409 - 1480 1426 - 1496

Dopuszczalna masa całkowita 1905 1921

Maksymalna ładowność 496 / 425 495 / 425

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA

Pojemność bagażnika w dm3 (wg normy VDA)

zmienne, elektryczne

10,3

0,783 / 0,814

235/40 R18 / 245/35 R19

294

355x28

290x11
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Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji               
i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie 
poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  
 
(1) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dla ofert w Programie Renault-PZU, 

Renault - ERGO Hestia dla pojazdów osobowych marki RENAULT. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

(2) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 6,78% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 86 247,00 zł, okres 
49 miesięcy, wpłata własna 20 181,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 3,49%, finansowane: opłata przygotowawcza: 2 
642,61 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 4 040,02 zł. Miesięczna rata kredytowa 762,41 zł.  Ostatnia rata 44 417,21 zł. Całkowita kwota 
kredytu: 66 065,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty:  81 013,05 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  
(3) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,00% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 939,00 zł, okres 12 miesięcy, 
wpłata własna 40 469,50 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 2 023,48 zł. Rata 
kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 42 492,98 zł. Całkowita kwota kredytu: 40 469,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 42 492,98 
zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  
(4) RRSO dla Kredytu Flexi wynosi 2,99% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 044 zł, okres 24 miesiące, 
wpłata własna 36 019,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0,00%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 981,09 zł . 
Wysokość raty 23 002,64 zł. Całkowita kwota kredytu: 44 024,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 005,29 zł. Rata płatna jednorazowo 
w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej 23 002,64 zł, oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy 23 002,64 zł. Stan na dzień 
05.01.2021 r.  
(5) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,26% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 77 609,00 zł okres 48 
miesięcy, wpłata własna 31 043,60 zł, stałe oprocentowanie nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1  
862,62 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 2 789,45 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 156,21 zł. Całkowita kwota kredytu : 46 
565,40 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 55 498,22 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  
(6) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez 
RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zawarcie umowy 
leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 
(7) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorców. Całkowita suma opłat wynosi 103% przy 
następujących parametrach: opłata wstępna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki Leasingu 
103% na 3 lata oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych 
Partnerów Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 
 

 

Stan oferty na dzień 05.01.2021. Szczegóły w salonach Renault. 

 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności 
faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w 
Warszawie. 

 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość  zmiany 
ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących 
mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie  z 
postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault. 
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