
RENAULT 
MEGANE 
GRANDCOUPÉ

Platnosť cenníka od 1. 7. 2022 len do vypredania skladových zásob.

cenník



*	 Platnosť	cenníka	iba	pre	skladové	vozidlá	súčasného	modelového	roku. 20220830–34
Cenníková	cena	a	prípadné	obchodné	akcie	sú	platné	do	30.	9.	2022	za	predpokladu,	že	nenastane	podstatná	zmena	okolností.	RSK	si	vyhradzuje	právo	
s	ohľadom	na	podstatnú	zmenu	okolností	alebo	vyššiu	moc,	pokiaľ	by	nastali,	objednávky	neprijímať,	alebo	upraviť	ponuku	v	prípade	zmien	modelov,	
verzií,	konfigurácie	modelov,	výbav,	opcií,	modelového	roku,	emisnej	normy,	katalógovej	ceny	či	prípadne	obchodnej	akcie.
Ponuka	je	len	informatívna	a	nie	je	záväznou	ponukou	k	uzavretiu	kúpnej	zmluvy.	Akciová	cena	platí	po	odpočítaní	zľavy	a	bonusu	pri	výkupe	starého	vozidla	
**	 zahŕňa	splátku	financovania	a	havarijného	poistenia
***	Platí	pre	verzie	Zen	TCe	140	a	verzie	Intens.	
1)	 	Ponuka	sa	vzťahuje	na	ceny	príslušenstva	bez	montáže.	Pri	nákupe	príslušenstva	nad	400	€	získate	zľavu	80	€,	pri	nákupe	príslušenstva	nad	600	€	získate	

zľavu	120	€,	pri	nákupe	príslušenstva	nad	800	€	získate	zľavu	160	€.	Všetky	uvedené	ceny	sú	vrátane	DPH.	Pre	viacej	informácií	kontaktujte	vášho	dealera.
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.	Reprezentatívny	príklad	financovania	nájdete	na	poslednej	strane	cenníka.	
Renault	Financial	Services	je	financovanie	poskytované	spoločnosťou	UniCredit	Leasing	Slovakia,	a.s.

zľava

1 500 €
získajte bonus v hodnote

400 €
pri výkupe vášho 
vozidla***

zľava až

160 €
na nákup príslušenstva1)

už od

145 €/
mesačne  
pri financovaní  
Renault Easy

verzie*  cenníková cena akciová cena mesačná splátka**

ZEN
TCe 140 20 550 € 19 050 € 145 € 

INTENS  

TCe 140 22 150 € 20 650 € 161 € 
TCe 140 EDC 24 150 € 22 650 € 179 € 
Blue dCi 115 22 750 € 21 250 € 169 € 
Blue dCi 115 EDC 24 750 € 23 250 € 181 €

sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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www.youtube.com/renaultsk
https://www.facebook.com/renaultsk/
https://www.instagram.com/renault_sk/


ZEN
hlavné prvky sériovej výbavy:

• dvojzónová	automatická	klimatizácia
• zadné	parkovacie	senzory
• svetelný	a	dažďový	senzor
• elektrické	ovládanie	predných	a	zadných	okien	s	impulzným	
ovládaním

• prístrojový	štít	s	analógovými	prístrojmi	a	4,2"	multifunkčným	
displejom

• multimediálny	systém	Easy	Link	7"
• disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	16",	design	Impulse	čierne	
s	diamantovým	efektom

• hmlové	svetlomety
• hands-free	karta
• tempomat	s	obmedzovačom	rýchlosti
• full	LED	predné	svetlomety
• čelné,	bočné	a	hlavové	airbagy

INTENS
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti Zen:

• prístrojový	štít	so	7"	farebným	multifunkčným	displejom	
• poloautomatická	parkovacia	brzda	s	funkciou	auto-hold	
• predné	parkovacie	senzory	
• Multi-sense:	4	jazdné	režimy	(MySense,	Eco,	Comfort,	Sport)	
• predné	hmlové	svetlá	LED	s	prisvecovaním	do	zákrut	
• elektricky	ovládané,	sklopná	a	vyhrievané	spätné	zrkadlá	
s	osvetlením	nástupného	priestoru	

• bezrámové	spätné	zrkadlo	
• výškovo	nastaviteľné	sedadlo	spolujazdca	
• zatmavené	zadné	sklá	
• disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	17",	design	Allium	sivé	
s	diamantovým	efektom

• zadná	parkovacia	kamera

Renault Megane GrandCoupé – vyberte si ten pravý



elegantný sedan – Renault Megane GrandCoupé

asistenčné systémy Renault Easy Drive

Prostredníctvom	Renault	Easy	Drive	si	môžete	užívať	uvoľnenú	jazdu	
vďaka	špičkovým	technológiám,	ako	adaptívny	tempomat,	aktívne	
núdzové	brzdenie	s	detekciou	chodcov	a	cyklistov,	varovanie	pred	
opustením	jazdného	pruhu	alebo	rear	traffic	alert,	ktorý	vás	upozorní	
na	prichádzajúce	vozidlá	pri	cúvaní.	Za	volantom	modelu	Megane	
GrandCoupé	budete	mať	jedinečný	pôžitok	z	jazdy.

mimoriadne komfortný interiér

Objavte	nový	spôsob	cestovania	v	priestrannom	interiéri	Megane	
GrandCoupé.	Pozornosť	venovaná	detailom	je	všadeprítomná	od	
dôkladne	vybraných	materiálov	po	najmodernejšie	palubné	technológie.	
Pre	ešte	lepší	komfort	je	k	dispozícii	systém	Multi-sense,	vďaka	ktorému	
si	môžete	upraviť	nastavenie	vozidla	podľa	svojich	preferencií	vrátane	
možnosti	vybrať	si	z	8	farieb	ambientného	osvetlenia.	

moderný multimediálny systém

Objavovanie	miest	bude	ešte	jednoduchšie	s	multimediálnym	
navigačným	systémom	Easy	Link	s	až	9,3"	displejom.	Systém	naviac	
dokáže	dynamicky	meniť	trasu	podľa	aktuálnej	dopravnej	situácie	alebo	
vyhľadávať	body	záujmu	cez	Google	Places.	Zároveň	podporuje	Apple	
CarPlay	a	Android	Auto,	takže	vaše	obľúbené	aplikácie,	telefonáty	ani	
výber	hudby	nebudú	problém.	

klasické a elegantné línie sedanu spojené s modernými 
technológiami – Renault Megane GrandCoupé



sériová a voliteľná výbava

poznámka Zen Intens

pakety
pack navigácia plus	(multimediálny	a	navigačný	systém	Easy	Link,	displej	9,3",	10"	prístrojový	
štít,	systém	sledovania	mŕtveho	uhla,	Easy	Park	Assist,	rear	traffic	alert	–	upozornenie	pred	
prichádzajúcimi	vozidlami	pri	cúvaní)

nutné so systémom 
upozornenia pred 

opustením jazdného 
pruhu

- 1	100	€

pack techno	(head-up	displej,	systém	upozornenia	pred	opustením	jazdného	pruhu,	varovanie	
pri	prekročení	rýchlosti,	automatické	prepínanie	diaľkových	svetiel)

nutné s pack  
navigácia plus,  

len pre Blue dCi 115
- 700	€

pack leather čierna a béžová	(kožené	čalúnenie	čierne/béžové,	opierky	hlavy	vpredu	výškovo	
a	pozdĺžne	nastaviteľné,	vyhrievaný	kožený	volant,	vyhrievané	predné	sedadlá,	sedadlo	vodiča	
elektricky	nastaviteľné	v	6	smeroch,	manuálne	nastaviteľná	bedrová	opierka)	

- 1	720	€

pack winter intens	(vyhrievaný	volant,	vyhrievané	predné	sedadlá)
nie je možné s pack 

leather, nutné s volantom 
potiahnutým kožou

- 350	€

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 • •

active	emergency	braking	system	s	detekciou	chodcov nutné so safe distance 
warning system 250	€ -

active	emergency	braking	system	s	detekciou	chodcov	a	cyklistov	 nutné so safe distance
warning system - 300	€

safe	distance	warning	system
nutné so s active 

emergency braking 
system

140	€ 140	€

automatické	prepínanie	diaľkových	svetiel

pack techno,  
nutné so systémom 

varovania pred 
opustením jazdného 

pruhu

- 120	€/P

asistent	rozjazdu	do	kopca • •
systém	kontroly	tlaku	v	pneumatikách • •
predné	airbagy	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	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	na	upevnenie	detskej	sedačky	na	zadných	bočných	sedadlách • •
rozsvietenie	výstražných	svetiel	v	prípade	núdzového	brzdenia	alebo	nehody • •
tempomat	s	obmedzovačom	rýchlosti • •
systém	varovania	pred	opustením	jazdného	pruhu pack techno 160	€ 160	€/P

automatické	prepínanie	diaľkových	svetiel

pack techno,  
nutné so systémom 

varovania pred 
opustením jazdného 

pruhu

- 120	€/P

systém	sledovania	únavy	vodiča - •
varovanie	pred	prekročením	rýchlosti pack techno - P
rear	traffic	alert	–	upozornenie	pred	prichádzajúcimi	vozidlami	pri	cúvaní	 pack navigácia plus - P
systém	sledovania	mŕtveho	uhla pack navigácia plus - P
•	 v	sérii
P	 dostupné	v	pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka Zen Intens

komfort
dvojzónová	automatická	klimatizácia • •
centrálne	zamykanie	s	diaľkovým	ovládaním • •
hands-free	karta	Renault	pre	bezkľúčové	odomykanie	a	štartovanie • •
elektrické	otváranie	veka	batožinového	priestoru	s	možnosťou	otvorenia	pohybom	nohy	pod	
zadným	nárazníkom - 120	€

výškovo	a	pozdĺžne	nastaviteľný	volant • •

kožený	volant

na výbavu Zen nutné 
s vyhrievanými prednými 
sedadlami a vyhrievaným 

volantom, pre výbavu 
Intens pack winter 

intens, pack leather

120	€ 120	€/P

vyhrievaný	volant

na výbavu Zen nutné 
s vyhrievanými

prednými sedadlami
a koženým volantom;  

pre výbavu Intens pack 
winter intens, pack 

leather

120	€ P

elektrické	ovládanie	predných	okien	s	impulzným	ovládaním • •
elektrické	ovládanie	zadných	okien	s	impulzným	ovládaním • •
sedadlo	vodiča	manuálne	nastaviteľné	v	6	smeroch	s	manuálne	nastaviteľnou	bedrovou	
opierkou - •

sedadlo	vodiča	elektricky	nastaviteľné	v	6	smeroch,	manuálne	nastaviteľná	bedrová	opierka pack leather - P
sedadlo	spolujazdca	výškovo	nastaviteľné - •
opierky	hlavy	vpredu	výškovo	a	pozdĺžne	nastaviteľné pack leather - P

vyhrievané	predné	sedadlá
pre výbavu Intens pack 

winter intens, pack 
leather

200	€ P

zadné	sedadlá	s	deleným	operadlom	1/3	:	2/3	s	3	výškovo	nastaviteľnými	hlavovými	opierkami • •
zadná	stredová	lakťová	opierka	s	držiakom	na	nápoje - •
vysoká	stredová	konzola	medzi	prednými	sedadlami	s	integrovanou	lakťovou	opierkou,	
uzatvárateľným	odkladacím	priestorom	a	držiakmi	na	nápoje • •

slnečné	clony	vodiča	a	spolujazdca	s	kozmetickým	zrkadlom/s	osvetlením •/- •/•
zásuvka	na	12	V	vpredu	a	vzadu • •

riadenie
elektrický	posilňovač	riadenia	s	variabilným	účinkom • •
poloautomatická	parkovacia	brzda	s	funkciou	auto-hold - •
systém	Renault	Multi-sense	(4	režimy	nastavenia	celého	vozidla) - •
zadné	parkovacie	senzory • -
predné	a	zadné	parkovacie	senzory - •
zadná	parkovacia	kamera 200	€ •
Easy	Park	Assist	(predné,	zadné,	bočné	parkovacie	senzory,	inteligentný
parkovací	asistent	–	pozdĺžny,	kolmý,	uhlový) pack navigácia plus - P

palubný	počítač • •
head-up	displej pack techno - P
ukazovateľ	optimálneho	rýchlostného	stupňa • •
imobilizér • •
súprava	na	opravu	pneumatík • •

rezervné	koleso
pre naftové motory 

je rezervné koleso len 
dojazdové

200	€ 200	€

viditeľnosť a osvetlenie 
predné	svetlomety	LED	Pure	Vision • •
LED	denné	svietenie • •
predné	hmlové	svetlomety • •
vonkajšie	spätné	zrkadlá,	elektricky	nastaviteľné	a	vyhrievané • -
vonkajšie	spätné	zrkadlá	elektricky	nastaviteľné,	vyhrievané	a	sklopné 120	€ -
vonkajšie	spätné	zrkadlá,	elektricky	nastaviteľné,	vyhrievané	a	sklopné	s	osvetlením	
nástupného	priestoru	pri	odomknutí	vozidla - •

panoramatické	strešné	okno	–	elektricky	otvárateľné - 1	000	€
tónované	sklá • •
zatmavené	zadné	okná 120	€ •
dažďový	a	svetelný	senzor • •
elektrochromatické	vnútorné	spätné	zrkadlo - •
osvetlenie	interiéru	Ambient	Lighting - •
•	 v	sérii
P	 dostupné	v	pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka Zen Intens

multimédiá
prístrojový	štít	s	analógovými	prístrojmi	a	4,2"	multifunkčným	displejom • -
prístrojový	štít	s	7"	farebným	multifunkčným	displejom - •
multimediálný	systém	Easy	Link,	displej	7"	(Bluetooth	s	funkciou	audiostreamingu,	
2	USB	vstupy,	podporuje	Apple	CarPlay	a	Android	Auto,	ovládanie	rádia	pod	volantom,	
6	reproduktorov,	DAB)

• •

multimediálny	a	navigačný	systém	Easy	Link	9,3"	(navigačný	systém	s	dynamickým	
plánovaním	trasy	podľa	aktuálnej	dopravnej	situácie,	vyhľadávanie	bodov	záujmu	cez	Google	
Places,	hudobný	systém	Arkamys,	8	reproduktorov,	Bluetooth	s	funkciou	audiostreamingu,	
2	USB	vstupy,	podporuje	Apple	CarPlay	a	Android	Auto,	ovládanie	rádia	pod	volantom,	online	
služby,	DAB)

pack navigácia plus - P

vnútorný vzhľad
tmavý	interiér • •

svetlý	interiér len s koženým čalúnením 
intens – béžovým - 0

látkové	čalúnenie	Zen • -
kombinácia	látkového	čalúnenia	s	koženkou,	tmavosivé/čierne	Intens - •
kožené	čalúnenie	Intens	–	čierne pack leather - P
kožené	čalúnenie	Intens	–	béžové pack leather - P

vonkajší vzhľad
vonkajšie	spätné	zrkadlá	vo	farbe	karosérie • •
vonkajšie	kľučky	dverí	vo	farbe	karosérie/vo	farbe	karosérie	s	dekoratívnym	chrómovaným	
prvkom •/- -/•

dekoratívny	prvok	na	prednom	blatníku	chrómovaný - •
koncovka	výfuku	skrytá • •
disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	16",	design	Impulse	čierna	s	diamantovým	efektom • -
disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	17",	design	Allium	sivá	s	diamantovým	efektom - •
disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	18",	design	Hightek	sivá	s	diamantovým	efektom - 600	€
metalický	lak	sivá	Highland,	čierna	Etoile,	sivá	Titanium,	modrá	Cosmos 700	€ 700	€
špeciálny	metalický	lak	červená	Intense 900	€ 900	€
•	 v	sérii
P	 dostupné	v	pakete



design
chrómované	dizajnové	prvky	prednej	masky 109 €
chrómovaná	lišta	spodnej	časti	veka	kufra 49,9 €
športové	pedále 73,9 €
vnútorné	osvetlené	kryty	predných	prahov	dverí	s	nápisom	MEGANE 99,9 €
kryt	pre	hands-free	kartu	–	rôzne	farebné	prevedenia 18,9 €

bezpečnosť
alarm od 249 €
ochrana	zásuvky	palubnej	diagnostiky	 93,9 €
detská	sedačka	TRIFIX²	i-SIZE	–	od	76	do	106	cm	 
(15	mesiacov	–	4	roky) 349 €

snehové	reťaze	GRIP	–	vel.	60	–	R15	–	R18 369 €
súprava	povinnej	výbavy	Renault	(autolekárnička,	výstražný	
trojuholník,	pracovné	rukavice,	reflexná	vesta,	lano) 43,9 €

interiér
sklopný	stolík	za	predné	sedadlá	vrátane	univerzálneho	nástavca 90,8 €
vaňa	batožinového	priestoru	–	obojstranná 51,9 €
textilné	koberce	Premium	–	šedé	prešívanie,	predný	a	zadný	rad	
sedadiel 71,9 €

gumové	koberce 82,9 €
magnetický	držiak	telefónu	s	indukčným	nabíjaním 63,9 €
prídavné	spätné	zrkadlo	na	dohľad	detí 14,9 €

preprava
strešné	tyče	QuickFix 219 €
strešný	box	pevný	čierny	(380–630l) od 389 €
nosič	bicykla	na	strešné	tyče 109 €
nosič	bicyklov	Coach	na	ťažné	zariadenie	–	2	kolesá	–	13	pin 469 €
nosič	lyží	Thule	7324	(pre	4	páry	lyží/2	snowboardy) 149 €
ťažné	zariadenie	demontovateľné	bez	náradia	vrátane	kabeláže 568 €

Kompletnú	ponuku	príslušenstva	nájdete	v	našom	katalógu	alebo	cenníku	príslušenstva.
Uvedené	ceny	príslušenstva	sú	vrátane	DPH	a	bez	montáže.

originálne príslušenstvo Renault



zmluvné záruky
TCe 140 TCe 140 

EDC Blue dCi 115 Blue dCi 115 
EDC

zmluvná záruka Renault – 5 rokov/100 000 km • • • •
navýšenie krytia záruky na 150 000 km* 209 € 209 € 209 € 209 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom) – 5 rokov/60 000 km

589 €
1	059	€

589 €
1	059	€

589 €
849	€

589 €
849	€

servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom) – 5 rokov/100 000 km

689 €
1	279	€

689 €
1	449	€

689 €
1	019	€

689 €
1	019	€

•	v	cene	vozidla
V	prípade	záujmu	o	inú	kombináciu	dĺžky	zmluvy	a	nájazdu	kilometrov	kontaktujte	Vášho	predajcu.	
Podrobné	krytie	servisných	zmlúv	a	zmluvnej	záruky	nájdete	vo	Všeobecných obchodných podmienkach.	
Uvedené	ceny	sú	vrátane	DPH.	
*	Ponuka	navýšenia	krytia	záruky	je	platná	len	v	prípade,	kedy	už	bola	na	dané	vozidlo	poskytnutá	záruka	na	5	rokov/100	000	km	v	cene	nového	vozidla.	
Servisní zmluvu Easy service za PROMO cenu je možné uzatvoriť behom prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM DISKOM 

FULDA KR. CONTROL 2
205/55 R16 91H

eC dC b B72 dB

256,90 €/ks
1 027,60 €/sada 4 ks

  ventil Standard
  disk Silverline
  montáž
  stredová krytka

VYSVETLIVKY:  e valivý odpor    d brzdné vlastnosti za mokra    b vonkajšia hlučnosť

Uvedené ceny sú v eurách vrátane DPH. Cena samostatných pneumatík nezahŕňa montáž. Cena kompletných kolies už zahŕňa ich kompletizáciu, montáž na vozidlo (práce a drobný materiál, 
ventily, závažia) a ozdobné kryty kolies/stredové krytky, ktorých dizajn je zvolený podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov nájdete na https://disky.renault.sk/ alebo u svojho 
autorizovaného predajcu a v servise Renault, s ktorým, prosím, konzultujte aktuálnosť odporučených cien. Presný homologovaný rozmer pneumatiky vrátane hmotnostného a rýchlostného 
indexu skontrolujte, prosím, podľa technického preukazu ku konkrétnemu vozidlu (môžu sa líšiť podľa modelu/verzie/motorizácie). Ponuka platí do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob 
u participujúcich autorizovaných predajcov a servisov Renault. Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

Pre kompletnú ponuku 
načítajte QR kód.

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík

ZIMNÉ PNEUMATIKY

https://disky.renault.sk/
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*	 	Uvedené	rozmery	pneumatík	pre	jednotlivé	motorizácie	sú	len	orientačné	a	vždy	záleží	na	vybranej	motorizácii	alebo	príplatkovej	výbave.	Viac	informácií	získate	u	vášho	predajcu.
**	 	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.	Hodnoty	spotreby	paliva	
a	emisií	CO2	sú	merané	podľa	testovacie	metodiky	WLTP.

***	 	Údaje	sa	môžu	líšiť	v	závislosti	od	výbavy,	v	údajoch	je	započítaná	hmotnosť	vodiča	(75	kg).
Reprezentatívny	príklad	platí	pri	financovaní	Renault	Easy	pre	verziu	ZEN	TCe	140:	Pri	financovaní	vozidla	prostredníctvom	finančného	lízingu	s	úrokom	3,19	%	p.a.	na	4	roky	a	pri	financovanej	hodnote	
9	525	€		zaplatíte	47	mesačných	splátok		s	havarijným	poistením	vo	výške	144,62	€	a	poslednú	splátku	s	havarijným	poistením	vo	výške	5	757,81	€.	Poplatok	za	spracovanie	obchodného	prípadu	je	0	€,	
predajná	cena	je	1,20	€,	poplatok	pri	ukončení		lízingovej	zmluvy	je	60	€	a	RPMN	=	10,36	%.	Celková	čiastka	s	havarijným	poistením,	ktorú	48	splátkami	zaplatíte	je	vo	výške	12	616,27	€.	Údaje	pre	komunikáciu	
sú	zaokrúhlené.	Pred	splatnosťou	poslednej	splátky	sa	klient	môže	rozhodnúť	pre	jednu	z	možností		-	(1)	poslednú	splátku	zaplatiť	a	vozidlo	si	ponechať,	(2)	rozložiť	poslednú	splátku	na	ďalšie	obdobie	
financovania,	(3)	predať	vozidlo	dílerovi	za	dohodnutú	kúpnu	cenu	(podmienka	max.	nájazdu	20	000	km/ročne)	alebo	(4)	vrátiť	vozidlo	financujúcej	spoločnosti	UniCredit	Leasing	Slovakia,	a.s.	v	súlade	so	
Sprievodcom	vrátením	vozidla,	uverejneným	na	webovej	stránke	spoločnosti	(podmienka	max.	nájazdu	20	000	km/ročne).
Renault	Financial	Services	znamená	financovanie	poskytované	spoločnosťou	UniCredit	Leasing	Slovakia,	a.s.

technické údaje a rozmery

motorizácie TCe 140
TCe 140  

EDC Blue dCi 115
Blue dCi 115 

EDC

typ	prevodovky manuálna	 
6-stup.

dvojspojková	EDC	–
7-stup.	automatická

manuálna	 
6-stup.

dvojspojková	EDC	–
7-stup.	automatická

zdvihový	objem	(cm3) 1	333 1	333 1	461 1	461
palivo benzín benzín diesel diesel
počet	valcov/ventilov 4/16 4/16 4/8 4/8
typ	vstrekovania priame priame Common	Rail Common	Rail
maximálny	výkon	(kW/k)	 
pri	otáčkach	(ot./min)

103	/	140	 
pri	4	500–6	000

103	/	140	 
pri	4	500–6	000

85	/	115	 
pri	3	750

85	/	115	 
pri	3	750

maximálny	krútiaci	moment	(Nm)	 
pri	otáčkach	(ot./min)

260	 
pri	1	750–3	500

240	 
pri	1	600–3	750

270	 
pri	1	750

270	 
pri	1	750

emisná	norma euro	6 euro	6 euro	6 euro	6
filter	pevných	častíc áno áno áno áno
systém	stop&start	a	rekuperácia	energie	pri	brzdení áno áno áno áno

pneumatiky*
oceľové	disky	kolies	16" 205/55	R16 205/55	R16 205/55	R16 205/55	R16
disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	16" 205/55	R16 205/55	R16 205/55	R16 205/55	R16
disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	17" 205/50	R17 205/50	R17 205/50	R17 205/50	R17
disky	kolies	z	ľahkých	zliatin	18" 225/40	R18 225/40	R18 225/40	R18 225/40	R18

výkony
zrýchlenie	0–100	km/h	(s) 9,6 9,8 11,3 11,2
maximálna	rýchlosť	(km/h) 205 205 190 190

riadenie
priemer	otáčania	–	stopový	(m) 11,3 11,3 11,3 11,3
počet	otáčok	volantu	 2,93 2,93 2,93 2,93

brzdy
vpredu:	ø	(mm)/hrúbka	(mm) 280/24 280/24 280/24 280/24
vzadu:	ø	(mm)/hrúbka	(mm) 260/8 260/8 260/8 260/8

spotreba a emisie (WLTP)**
kombinovaná	spotreba	(l) 5,9 6,0 4,6 4,7
emisie	CO2	(g/km) 133–134 135 119–120 121
objem	palivovej	nádrže 50 50 49 49
objem	nádrže	AdBlue	(l) - - 16 16

rozmery a hmotnosti***
objem	batožinového	priestoru	celkový	(dm3,	metóda	VDA) 550 550 550 550
maximálny	objem	batožinového	priestoru	so	sklopnými	zadnými	sedadlami	
(dm3;	metóda	VDA) 	1	258 1	258 1	191 1	191

prevádzková	hmotnosť	(kg) 1	353–1	442 1	381–1	467 1	442–1	530 1	469–1	556
maximálne	užitočné	zaťaženie	(kg) 462–551 462–548 462–550 462–549
maximálna	povolená	celková	hmotnosť	(kg) 1	829 1	854 1	917 1	943
maximálna	povolená	hmotnosť	jazdnej	súpravy	(kg) 3	479 3	504 3	567 3	593
maximálna	povolená	hmotnosť	brzdeného	prívesu	(kg) 1	650 1	650 1	650 1	650
maximálna	povolená	hmotnosť	nebrzdeného	prívesu	(kg) 675 690 720 730


