
Nový Renault MÉGANE
PREMIERE EDITION
 Prebuďte v sebe vášeň

CENNÍK PREMIERE EDITION
Energy TCe 100 14 990 €

Energy dCi 110 16 490 €

Staňte sa jedným z prvých majiteľov nového Renault MÉGANE
Môžete si vybrať z 2 motorov Energy a 4 metalických lakov: 

Sivá Platine, Čierna Etoile, Modrá Cosmos, Červená Flamme.

Zabezpečenie a komfort 
na najvyššej úrovni

•  Hands-free karta Renault 
s funkciou Welcome Scenario

•  Už nemusíte hľadať kľúč od vozidla, 
stačí, že ho máte niekde pri sebe

•  Pri priblížení vás vozidlo privíta 
rozsvietením denného svietenia 
LED Edge Light

Pohodlie v kabíne 
a jednoduché ovládanie

•  Dvojzónová automatická 
klimatizácia 

•  Dažďový a svetelný senzor

Výrazný dizajn 
vozidla

•  Disky kolies z ľahkej zliatiny 16“ 
v dizajne Silverline

•  Zatmavené zadné okná

•  Metalický lak podľa vášho 
výberu už v základnej výbave

Jedinečný svetelný 
podpis cez deň aj v noci

•  LED denné svietenie Edge 
Light

•  LED zadné svetlomety 
s výrazným 3D efektom

Platnosť cenníka od 18. 2. 2016 do vypredania zásob.

www.renault.sk
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AKTÍVNA A PASÍVNA bEZPEčNOSť

VONKAJŠÍ A VNÚTORNÝ VZHĽAD

VIDITEĽNOSť A OSVETLENIE

RIADENIE

KOMFORT

MuLTIMÉDIá

SÉRIOVá VÝbAVA

TECHNICKÉ ÚDAJE

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
Predný airbag 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
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou 
výškou na predných sedadlách
Trojbodové bezpečnostné pásy v druhom rade sedadiel 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

Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom
Palubný počítač
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa
Rezerva

Dvojzónová automatická klimatizácia
Hands-free karta Renault s funkciou Welcome Scenario
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožený volant
Elektrické ovládanie predných a zadných okien s impulzným ovládaním
Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou 
bedrovou opierkou
Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3-2/3 s 3 výškovo nastaviteľnými 
hlavovými opierkami
Vysoká stredová konzola medzi prednými sedadlami s integrovanou lakťovou 
opierkou, uzatvárateľným odkladacím priestorom a držiakmi na nápoje
Zásuvka na 12 V vpredu a vzadu

Rádio (4,2“ displej, podporuje prehrávanie formátu MP3, vstup USB a Jack, 
ovládanie pod volantom Bluetooth hands-free s funkciou audiostreamingu, 
4 reproduktory)

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie
Koncovka výfuku skrytá
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16“, dizajn Silverline
Metalický lak (na výber Sivá Platine, čierna Etoile, Modrá Cosmos, červená 
Flamme)
Tmavý interiér
Látkové čalúnenie tmavé

LED denné svietenie Edge Light
Predné hmlové svetlomety
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Zatmavené zadné okná
Dažďový a svetelný senzor

MOTORIZáCIE Energy TCe 100 Energy dCi 110

Typ prevodovky Manuálna 6-stup. Manuálna 6-stup.
Zdvihový objem (cm3) 1 198 1 461
Palivo benzín diesel
Počet valcov/ventilov 4 / 16 4 / 8
Typ vstrekovania priame Common Rail
Maximálny výkon (kW/k) 
pri otáčkach (ot./min) 74/100 pri 4 500 81/110 pri 4 000

Maximálny krútiaci moment (Nm) 
pri otáčkach (ot./min) 175 pri 1 500 260 pri 1 750

Systém Stop&Start a rekuperácia 
energie pri brzdení áno áno

VÝKONy
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 12,3 11,3
Maximálna rýchlosť (km/h) 179 187
SPOTREbA A EMISIE
Mestská premávka/mimomestská 
premávka/priemerná spotreba (l)

7,0 – 7,3 / 4,4 – 4,5 / 
5,4 – 5,5

4,2 – 4,4 / 3,4 – 3,6 / 
3,7 – 3,9

Emisie CO2 (g/km) 120 – 124 95 – 100
Objem palivovej nádrže 47 47

ROZMERy A HMOTNOSTI
Dĺžka (mm) 4 359
Šírka bez spätných zrkadiel/s nimi (mm) 1 814 / 2 058
Výška nezaťaženého vozidla (mm) 1 447
Rázvor (mm) 2 669
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 591 / 1 586
Dĺžka predného previsu (mm) 919
Dĺžka zadného previsu (mm) 771
Objem batožinového priestoru, celkový (dm3) 384
Maximálny objem batožinového priestoru so sklopenými 
zadnými sedadlami (dm3) 1 247

Užitočná dĺžka batožinového priestoru k zadným 
sedadlám (mm) 469

Prevádzková hmotnosť (kg) Energy TCe 100 / 
Energy dCi 110

1 280 – 1 431 / 
1 280 – 1 473

Maximálne užitočné zaťaženie (kg) Energy TCe 100 / 
Energy dCi 110 

386 – 474 / 
386 – 568

Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 650
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 
Energy TCe 100 / Energy dCi 110 (kg)

640 – 660 / 
640 – 685

*   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.

V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o.
Renault Slovensko, spol. s r.o., si vyhradzuje právo zmeny ceny a výbavy vozidla. Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti autorizovaných predajcov 
vozidiel Renault.
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.


