Nowe

Renault MEGANE GrandCoupé

Styl budzący pożądanie

Nowe Renault Megane GrandCoupé fascynuje pod każdym względem. Jego elegancka, pełna harmonii stylistyka, o doskonale wyważonych proporcjach
przyciąga spojrzenia. Smukła sylwetka, wydłużona linia maski i mocno zarysowane nadkola tworzą dynamiczny design, a charakterystyczny układ przednich
i tylnych świateł podkreśla unikalną osobowość. Panoramiczny, szklany dach, łączący szybę czołową z szybą tylną, nadaje autu wyjątkowo prestiżowy
wygląd i jednocześnie rozświetla wnętrze.

Zaawansowane technologie

Prowadzenie Nowego Renault Megane GrandCoupé gwarantuje wyjątkowy komfort i przyjemność jazdy. Auto oferuje szereg elementów typowych dla wyższego
segmentu, m.in. system multimedialny R-LINK 2 stanowiący kwintesencję zaawansowanych technologii pokładowych, przezierny wyświetlacz Head-Up,
poprawiający bezpieczeństwo i komfort kierowcy, a także system MULTI-SENSE, który pozwala spersonalizować doznania z jazdy w zależności od tego, na
co się ma w danej chwili ochotę. Wystarczy usiąść za kierownicą, by na nowo odkryć pasję prowadzenia.

Nowoczesne systemy
wspomagające prowadzenie
Z myślą o bezpiecznym podróżowaniu Nowe Renault Megane GrandCoupé dysponuje
nowoczesnymi systemami wspomagającymi kierowcę w prowadzeniu. Dzięki nim
prowadzenie auta staje się dziecinnie proste, a zarazem bezpieczne: jazda po pożądanym
pasie ruchu, kontrolowanie martwego pola w lusterkach, dostosowanie prędkości do sytuacji
na drodze, parkowanie w zatłoczonym mieście... Teraz możesz jechać spokojnie!

Podróż
w wyższej klasie
Nowe Renault Megane GrandCoupé oferuje
przestronne i komfortowe wnętrze wyposażone
w funkcjonalne rozwiązania. Dzięki karcie Renault
Hands Free otwierasz drzwi i uruchamiasz silnik
bez konieczności wyciągania karty z kieszeni lub
torebki i wkładania jej do czytnika. System Easy
Trunk Access umożliwia otwarcie klapy bagażnika za
pomocą czujnika ruchu umieszczonego pod tylnym
zderzakiem. Do swojej dyspozycji masz również
przestronny bagażnik o pojemności 550 dm3 *. Aby
móc się dopasować do każdej sytuacji, tylna kanapa
składa się w układzie 1/3-2/3, udostępniając aż 987 l
przestrzeni ładunkowej o długości ponad 1,9 m.
* Z zestawem do naprawy uszkodzenia opony.

Strefa kolorów
Nowe Renault MEGANE GrandCoupé

BIEL ALPEJSKA*

BIAŁA PERŁA**

SZARY PLATYNOWY

SZARY TITANIUM

CZERWONY INTENS**

NIEBIESKI COSMOS

BRĄZOWY VISON

BEŻ DUNE

CZARNY ETOILÉ

* Lakier niemetalizowany
** Lakier metalizowany specjalny

Wyposażenie
LIFE

Stalowe obręcze kół 16’’,
wzór Florida

Tapicerka materiałowa

••ABS + system wspomagania nagłego
hamowania (AFU)
••System dynamicznej kontroli toru
jazdy (ESC)
••System wspomagania przy ruszaniu
pod górę (HSA)
••System kontroli ciśnienia w oponach
••Czołowe poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera (możliwość
dezaktywacji poduszki powietrznej
pasażera)
••Boczne poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera z przodu
chroniące głowę i klatkę piersiową
••Poduszki kurtynowe
••Regulator-ogranicznik prędkości
••3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach

••Zagłówki na przednich i tylnych
miejscach z regulacją wysokości
••System mocowania fotelika dla
dziecka Isofix na tylnych bocznych
miejscach
••Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
••System uruchamiania silnika za
pomocą kluczyka
••Centralny zamek drzwi
••Klimatyzacja manualna
••Lusterka boczne elektrycznie
sterowane, składane ręcznie
i podgrzewane
••Szyby przednie i tylne elektrycznie
podnoszone
••Radioodtwarzacz z Bluetooth®,
USB/jack, wyświetlacz
monochromatyczny 4,2’’

••Tapicerka materiałowa
••Kierownica z regulacją wysokości
i głębokości
••Fotel kierowcy z regulacją wysokości
••Tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
••Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy
lusterek bocznych w kolorze
nadwozia
••Chromowana końcówka układu
wydechowego
••Światła do jazdy dziennej LED
(6 LED)
••Tylne światła LED 3D Edge Light
(włączone na stałe)
••Zestaw do naprawy uszkodzenia
opony
••Stalowe obręcze kół 16“

Wyposażenie
ZEN (LIFE +)

Stylizowane stalowe obręcze kół 16’’,
wzór Complea

Tapicerka materiałowa

••Konsola centralna z podłokietnikiem
regulowanym wzdłużnie, schowkiem
w podłokietniku i dwoma miejscami
na kubki
••Fotel kierowcy z regulacją wysokości
i podparcia lędźwiowego
••Kierownica pokryta skórą
••Ozdobna chromowana listwa
w dolnej części szyb bocznych
••Światła przeciwmgłowe
••Stylizowane, stalowe obręcze kół 16’’

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16’’,
wzór Silverline (w opcji)

Wyposażenie
INTENS (ZEN +)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16’’,
wzór Silverline

Na zdjęciu prezentowana jest wersja Intens z wyposażeniem opcjonalnym (system multimedialny R-LINK 2
z ekranem 7’’)

••System wykrywania zmęczenia
kierowcy
••Klimatyzacja automatyczna,
dwustrefowa
••Wycieraczki przedniej szyby
o zmiennej częstotliwości pracy,
czujnik deszczu i światła
••Karta Renault Hands Free
••System wspomagania parkowania
tyłem
••System MULTI-SENSE w wersji
podstawowej*
••Lusterka boczne elektrycznie
sterowane i składane oraz
podgrzewane
••Lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne**

••Zespół zegarów i wskaźników
z kolorowym 7-calowym ekranem TFT
••Radioodtwarzacz z Bluetooth®,
USB/jack, wyświetlacz kolorowy 7’’
••Konsola centralna z podłokietnikiem
regulowanym wzdłużnie, schowkiem
w podłokietniku, dwoma miejscami
na kubki oraz nawiewem na tylne
miejsca***
••Fotel pasażera z przodu z regulacją
wysokości**
••Tapicerka welurowa łączona
z elementami skóry ekologicznej
••Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
••Tylna kanapa w układzie 1/3-2/3,
z podłokietnikiem

Tapicerka welurowa łączona z elementami
skóry ekologicznej

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17’’,
wzór Exception (w opcji)

Tapicerka skórzana łączona z elementami
skóry ekologicznej (w opcji)

••Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze
nadwozia, z ozdobną wstawką
w kolorze chromu
••Światła do jazdy dziennej LED Edge
Light
••Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16”
* Niedostępny dla silnika SCe 115. Oświetlenie
ambientowe wnętrza: dla wersji z ręcznym
hamulcem postojowym – dostępna wyłącznie
listwa świetlna wbudowana w drzwi przednie/
tylne; dla wersji z automatycznym hamulcem
postojowym (w opcji) – dostępna listwa świetlna
wbudowana w drzwi przednie/tylne oraz listwy
świetlne na konsoli centralnej.
** Dostępne w wyposażeniu standardowym dla
samochodów produkujących się od tyg. 8 2017 r.
*** Przy zamówieniu opcji „automatyczny hamulec
postojowy” zamiast dwóch miejsc na kubki jest
dodatkowy schowek z roletą.

Dane techniczne
SILNIK

SCe 115

Energy TCe 130 EDC

dCi 90

dCi 110

dCi 110 EDC

dCi 130

Rodzaj nadwozia
Rodzaj paliwa
Norma emisji spalin

sedan
benzyna
Euro 6

sedan
diesel
Euro 6

sedan
diesel
Euro 6

manualna 5-biegowa

manualna 6-biegowa

manualna 6-biegowa

1598
78 x 83,6
4 / 16
84 (114)
przy 5500
156
przy 4000
-

1461
76 x 80,5
4/8
66 (90)
przy 4000
220
przy 1750
tak

1461
76 x 80,5
4/8
81 (110)
przy 4000
260
przy 1750
tak

sedan
diesel
Euro 6
automatyczna
EDC 6-biegowa
1461
76 x 80,5
4/8
81 (110)
przy 4000
250
przy 1750
tak

sedan
diesel
Euro 6

Typ skrzyni biegów

sedan
benzyna
Euro 6
automatyczna
EDC 7-biegowa
1197
72,2 x 73,1
4 / 16
97 (130)
przy 5500
205
przy 2000
tak

0,72
190
32''8
11''8

0,69
200
31''7
10''9

0,69
176
35''7
13''7

0,69
190
33’’1
11’’6

0,69
190
33''8
12''5

0,69
201
31''9
10''5

6,3
8,6
5,0
142
49,7

5,4
6,8
4,7
122
49,7

3,7
4,2
3,4
95
49

3,7
4,2
3,4
95
49

3,7
4,0
3,5
95
49

4,0
4,7
3,6
103
49

tak
11,3

tak
11,3

tak
11,3

tak
11,3

tak
11,3

tak
11,3

280x24 Ø54
260x8 Ø34

280x24 Ø54
260x8 Ø34

269x22 Ø54
260x8 Ø34

280x24 Ø54
260x8 Ø34

280x24 Ø54
260x8 Ø34

296x26 Ø57
260x8 Ø34

1320
1892
1600

1401
1927
1850

Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów / zaworów
Maksymalna moc w kW CEE (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy w Nm CEE (m.kg) przy obr./min
System Stop & Start

OSIĄGI

Współczynnik SCx1
Prędkość maksymalna (km/h)
1000 m D.A. ze startu zatrzymanego (s)
0 do 100 km/h (s)

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (wg normy NEDC)1, 2

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)
Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km)
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km)
Emisja CO2 (g/km)
Pojemność zbiornika paliwa

UKŁAD KIEROWNICZY

Elektryczne wspomaganie kierownicy
Średnica zawracania między krawężnikami (m)

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane Ø (mm)
Tył: tarcze pełne Ø (mm)

KOŁA I OPONY3
Obręcze kół ('')
Wymiary opon

MASY (kg)4

Masa własna
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

manualna 6-biegowa
1598
80 x 79,5
4 / 16
96 (130)
przy 4000
320
przy 1750
tak

J16/17/18
205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18
1247
1790
1600

1315
1855
1600

1320
1852
1600

1320
1864
1600

1
Prezentowane wartości dotyczą obręczy kół 16’’. 2 Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich
producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania
się z poradami dostępnymi na stronie renault.pl. 3 Dostępne w zależności od wersji. 4 Prezentowane masy dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą się różnić w zależności od specyfikacji auta.
Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części
dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na stronie renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Wymiary

Wymiary (mm)
A Długość całkowita
B Rozstaw osi
C Zwis przedni
D Zwis tylny
E Rozstaw kół przednich
F Rozstaw kół tylnych
Szerokość całkowita (ze złożonymi / rozłożonymi
G
lusterkami bocznymi)
H Wysokość pojazdu nieobciążonego

4632
2711
919
1002
1577
1574
1814 / 2058
1443

Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą
bagażnika
J
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego
L
Promień na wysokości kolan na tylnych miejscach
M Szerokość nad podłokietnikami na przednich miejscach
M1 Szerokość nad podłokietnikami na tylnych miejscach
N Szerokość na wysokości barków na przednich miejscach
N1 Szerokość na wysokości barków na tylnych miejscach
P Wysokość od siedzenia do dachu na przednich miejscach

H1

1706
707
216
1492
1413
1441
1390
840

Q Wysokość od siedzenia do dachu na tylnych miejscach
Y Szerokość otworu bagażnika u góry / u dołu
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej po złożeniu
Z1
tylnej kanapy
Z2 Długość bagażnika za tylną kanapą
Pojemność bagażnika
Pojemność bagażnika wg normy VDA (dm3, z zestawem do
naprawy uszkodzenia opony)

851
945 / 1114
1108
1904
1084

550

Odkryj Renault MEGANE GrandCoupé
na megane.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich
produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym
terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy
wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie
się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza
pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Renault zaleca
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