
Renault MEGANE  
Grandtour
Prebuďte v sebe vášeň

Platnosť cenníka od 1.1. do 28.2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. 

ZĽAVA  
1 500 €

UŽ OD 245 €/MESAČNE PRI 
FINANCOVANÍ RENAULT EASY

  

TERAZ DOSTANETE  
ZIMNÉ PNEUMATIKY ZDARMA



Akciová ponuka platí od 1.1. do 28.2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej 
zmluvy. Ponuka zimných pneumatík zdarma platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla 
v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná.  
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 Finance je financovanie poskytované 
spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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Verzia Cenníková cena Akciová cena

ZEN
TCe 140 19 650 € 18 150 €
Blue dCi 115 20 250 € 18 750 €
Blue dCi 115 EDC 22 250 € 20 750 €
E-TECH Plug-in 160 30 050 € 28 550 €

INTENS
TCe 140 21 650 € 20 150 €
TCe 140 EDC 23 650 € 22 150 €
Blue dCi 115 22 250 € 20 750 €
Blue dCi 115 EDC 24 250 € 22 750 €
E-TECH Plug-in 160 31 050 € 29 550 €

R.S. LINE
TCe 140 23 150 € 21 650 €
TCe 160 EDC 25 950 € 24 450 €
Blue dCi 115 23 750 € 22 250 €
Blue dCi 115 EDC 25 750 € 24 250 €
E-TECH Plug-in 160 32 550 € 31 050 €

LIFE LIFEINTENS  
(ZEN +) ADVANTAGER.S. LINE  

(INTENS +)

Navyše oproti výbave Intens:

•	  Designové prvky exteriéru  
R.S. Line

•	Designové prvky interiéru R.S. Line
•	  R.S. Line sedadlá s integrovanou 

opierkou hlavy
•	  Disky kolies z ľahkých zliatin 17", 

design Monthlery 

Navyše oproti výbave Zen:

•	  Upozornenie na rýchlosť + 
rozpoznávanie dopravných značiek 
s informáciou o obmedzení 
rýchlosti

•	  Varovanie pred opustením  
z jazdného pruhu

•	  Poloautomatická parkovacia brzda  
s funkciou auto-hold

•	Predné a zadné parkovacie senzory
•	  MULTI-SENSE: 4 jazdné režimy 

(MySense, Eco, Comfort, Sport)
•	  Multimediálny a navigačný systém 

EASY LINK 7"
•	  Automatické prepínanie 

svetlometov
•	  Predné hmlové svetlá LED  

s prisvecovaním do zákrut
•	  Elektricky ovládané, sklopné  

a vyhrievané vnútorné spätné zrkadlá
•	Bezrámové spätné zrkadlo
•	Kožený volant
•	Zatmavené zadné sklá
•	Hands-free karta Renault
•	  Disky kolies z ľahkých zliatin 16", 

design Impulse

LIFEZEN

•	Čelné, bočné a hlavové airbagy
•	Asistent pre rozjazd do kopca
•	  Elektricky ovládané a vyhrievané 

vnútorné spätné zrkadlá
•	Full LED predné svetlomety
•	Svetelný a dažďový senzor
•	  Dvojzónová automatická  

klimatizácia
•	Zadné parkovacie senzory
•	  Impulzné ovládanie predných  

a zadných okien
•	  Prístrojový štít so 7" farebným 

multifunkčným displejom
•	  Multimediálny systém  

EASY LINK 7"
•	  Oceľové disky kolies 16" 

Flexwheel, design okrasných 
krytov kolies Eliptik

ZĽAVA  
1 500 €

UŽ OD 245 €/MESAČNE PRI 
FINANCOVANÍ RENAULT EASY

  

TERAZ DOSTANETE  
ZIMNÉ PNEUMATIKY ZDARMA



ZEN INTENS R.S. LINE

PAKETY
Pack Zen (Predné hmlové svetlomety, elektricky sklopné zrkadlá, Hands-free karta Renault) 500 € - -
Pack Winter Zen (Vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedadlá, kožený volant) 
Nutné s Pack Zen 450 € - -

Pack City (Active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov, Safe distance warning system) 300 € - -
Pack Parking Zen (Multimediálny a navigačný systém Easy Link 7", predné a zadné parkovacie senzory, zadná
parkovacia kamera)
Nie je možné na E-TECH Plug-in 160

600 € - -

Pack Design 16 (Zatmavené zadné okná, disky kolies z ľahkých zliatin 16",design Celsium) 400 € - -
Pack Safety Zen (Varovanie pred prekročením rýchlosti, detekcia najvyššej povolenej rýchlosti, automatické 
prepínanie diaľkových svetiel, systém sledovania únavy vodiča, systém varovania pred opustením jazdného pruhu, 
E-Call núdzové volanie)

550 € - -

Pack Winter Intens (Vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedadlá) - 350 € -
Pack Komfort (Vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedadlá, elektricky nastaviteľné sedadlo
vodiča v 6 smeroch, manuálne nastaviteľná bedrová opierka, delené zadné sedadlá s opierkou)
Nutné s koženým čalúnením

- 600 € -

Pack Parking (Systém sledovania mrtvého uhlu, Easy Park Assist, predné, zadné, bočné
parkovacie senzory, Rear traffic alert - upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní)
Nutné s Pack Navigácia / Bose

- 500 € -

Pack Navigácia (Multimediálny a navigačný systém Easy-Link 9,3", prístrojový štít pred vodičom  
s uhlopriečkou 10" s možnosťou nastavenia zobrazenia a možnosťou replikácie navigácie,  
head-up displej, zadná parkovacia kamera)

- 1 200 € 1 200 €

Pack Navigácia pre E-TECH 160 (Multimediálny a navigačný systém Easy-Link 9,3", head-up
displej, zadná parkovacia kamera)
Iba pre E-TECH Plug-in 160

- 900 € 900 €

Pack Bose Multimediálny a navigačný systém Easy Link 9,3", prémiový audiosystém  
Bose s 10 reproduktormi vrátane subwooferu, prístrojový štít pred vodičom s uhlopriečkou 10" s možnosťou 
nastavenia zobrazenia a možnosťou replikácie navigácie, head-up displej, zadná parkovacia kamera)

- 1 600 € 1 600 €

Pack Bose pre E-TECH 160 (Multimediálny a navigačný systém Easy Link 9,3",
prémiový audiosystém Bose s 10 reproduktormi vrátane subwooferu, head-up displej,
zadná parkovacia kamera)
Iba pre E-TECH Plug-in 160

- 1 300 € 1 300 €

Pack Safety (Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou korekciou jazdnej dráhy, Active 
emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov, Safe distance warning system, E-Call núdzové volanie) - 550 € 550 €

Pack Safety Plus (Adaptívny tempomat, systém varovania pred opustením jazdného pruhu
s aktívnou korekciou jazdnej dráhy, Active emergency braking system s detekciou chodcov
a cyklistov, Safe distance warning system, E-Call núdzové volanie)
Nie je možné s motorizáciou Blue dCi 115

- 700 € 700 €

Pack Easy Pilot (Easy Pilot - asistent pre jazdu po diaľnici a v kolónach, adaptívny tempomat,
systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou korekciou jazdnej dráhy, Active
emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov, Safe distance warning system, systém
sledovania mrtvého uhla, Rear traffic alert - upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri
cúvaní, Easy Park Assist, E-Call núdzové volanie)
Nutné s Pack Navigácia / Bose
Iba s motorizáciami TCe 140 EDC, TCe 160 EDC a E-TECH 160 Plug-in

- 1 600 € 1 600 €

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 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 • • •

Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti - Pack Safety Plus /
Easy Pilot

Pack Safety Plus /
Easy Pilot

Head-up displej - Pack Navigácia / 
Bose

Pack Navigácia / 
Bose

Systém sledovania mŕtveho uhla - Pack Parking /
Easy Pilot

Pack Parking /
Easy Pilot

Systém varovania pred opustením jazdného pruhu Pack Safety Zen • •

Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou korekciou jazdnej dráhy -
Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot

Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot
Automatické prepínanie diaľkových svetiel Pack Safety Zen • •
Systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti s integrovanými 
rýchlostnými limitmi z navigácie Pack Safety Zen • •

Systém sledovania únavy vodiča Pack Safety Zen • •

Active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov Pack City
Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot

Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot

Safe distance warning system Pack City
Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot

Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot

E-Call - systém pre privolanie pomoci v prípade nehody Pack  
Safety Zen

Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot

Pack Safety /
Safety Plus /

Easy Pilot
•	 v sérii

VOLITEĽNÁ VÝBAVA



VOLITEĽNÁ VÝBAVA

ZEN INTENS R.S. LINE

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 / s nápisom R.S. Line - / - •	/	-	 -	/	•
Špecifický predný a zadný nárazník R.S. - - •
Koncovka výfuku skrytá / chrómovaná •	/	-	 •	/	- -	/	•	
Strešné lišty • • •
Zadný difúzor - - •
Oceľové disky kolies 16" Flexwheel, design okrasných krytov kolies Eliptik • - -
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Celsium Pack Design 16 - -
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Impulse čierna s diamantovým efektom - • -
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Allium sivá s diamantovým efektom - 400 € -
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", design Hightek sivá s diamantovým efektom - 600 € -
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Monthlery čierna s diamantovým efektom - - •
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", design Magny Cours sivá s diamantovým efektom - - 600 €
Metalický lak Sivá Highland, Čierna Etoile, Sivá Titanium, Modrá Cosmos,  
Sivá Baltique, Medená Solar1 600 € 600 € 600 €

Špeciálny metalický lak Červená Flamme 700 € 700 € 700 €
Špeciálny metalický lak Biela Nacré 800 € 800 € 800 €
Špeciálny metalický lak Modrá Iron - 900 € 900 €
VNÚTORNÝ VZHĽAD
Tmavý interiér • • •
Látkové čalúnenie tmavé Zen • - -
Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou, tmavosivé/čierne Intens - • -
Čalúnenie R.S. Line tmavé s červeným a bielym prešívaním, látka/koža - - •
Kožené čalúnenie Intens (nutné s Pack Komfort) - 800 € -
Čalúnenie R.S. Line tmavé s červeným a bielym prešívaním, alcantara/koža  
(nutné s vyhrievaním predných sedadiel) - - 800 €

VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
Predné svetlomety LED PURE VISION® • • •
LED denné svietenie Edge Light • • •
Predné hmlové svetlomety Pack Zen • -
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané • - -
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné Pack Zen - -
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné s osvetlením nástupného priestoru pri 
odomknutí vozidla - • •

Panoramatické strešné okno – elektricky otvárateľné - 1 000 € 1 000 €
Tónované sklá • • •
Zatmavené zadné okná Pack Design 16 • •
Dažďový a svetelný senzor • • •
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo - • •
Osvetlenie interiéru Ambient Lighting - • •
RIADENIE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • • •
Poloautomatická parkovacia brzda s funkciou auto-hold 
V sérii na verziu Zen E-TECH 160 Plug-in - • •

Systém Renault Multi-Sense® (4 režimy nastavenia celého vozidla, 3 režimy  
pre E-TECH Plug-in 160) 
V sérii na verziu Zen E-TECH 160 Plug-in

- • •

Zadné parkovacie senzory • - -
Predné a zadné parkovacie senzory 
V sérii na verziu Zen E-TECH 160 Plug-in

Pack Parking  
Zen • •

Zadná parkovacia kamera Pack Parking
Zen / 150 €*

Pack Parking /
Navigácia /

Bose

Pack Parking /
Navigácia /

Bose
Easy Park Assist (predné, zadné, bočné parkovacie senzory, inteligentný parkovací asistent  
- pozdĺžny, kolmý, uhlový) - Pack Parking /

Easy Pilot
Pack Parking /

Easy Pilot

Easy Pilot (asistent pre jazdu po diaľnici a v kolónach) - Pack Easy
Pilot

Pack Easy
Pilot

Rear Traffic Alert (upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní) - Pack Parking /
Easy Pilot

Pack Parking /
Easy Pilot

Palubný počítač • • •
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa • • •
Imobilizér • • •
Súprava na opravu pneumatík • • •
Plnohodnotné rezervné koleso (pre naftové motory a audiosystém BOSE  
je rezervné koleso len dojazdové) 200 € 200 € 200 €

•	v	sérii
1 Metalické laky Modrá Cosmos, Sivá Baltique, Medená Solar nie sú dostupné pre verziu R.S. Line
* Samostatne dostupné iba na E-TECH Plug-in 160



VOLITEĽNÁ VÝBAVA

ZEN INTENS R.S. LINE

KOMFORT
Dvojzónová automatická klimatizácia • • •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • • •
Kľúč s 3 tlačidlami • - -
Hands-free karta Renault pre bezkľúčové odomykanie a štartovanie Pack Zen • •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • • •

Kožený volant Pack  
Winter Zen • •

Športový volant R.S. Line potiahnutý kožou Nappa / perforovanou kožou Nappa - - •

Vyhrievaný volant Pack  
Winter Zen

Pack Winter 
Intens / Komfort -

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 manuálne nastaviteľné v 6 smeroch s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou, sedadlo 
spolujazdca sklopné do polohy stolíka - • -

Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, manuálne
nastaviteľná bedrová opierka (nutné s koženým čalúnením) - Pack Komfort -

Športové sedadlá R.S. Line s integrovanými hlavovými opierkami, sedadlo vodiča  
a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, sedadlo vodiča s manuálne  
nastaviteľnou bedrovou opierkou

- - •

Vyhrievané predné sedadlá Pack Winter  
Zen

Pack Winter 
Intens / Komfort 200 €

Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 -2/3 s 3 výškovo nastaviteľnými hlavovými opierkami • - -
Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 -2/3 s funkciou Easy Break s 3 výškovo nastaviteľnými hlavovými 
opierkami - • •

Zadná stredová lakťová opierka s držiakom na nápoje - Pack Komfort •
Sieť do batožinového priestoru 200 € 200 € 200 €
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 • • •
NABÍJANIE
Palubná nabíjačka 3,7 kW (iba pre E-TECH Plug-in 160) • • •
Kábel pre nabíjanie flexi pre štandardnú zásuvku 8/10 A, dĺžka 6,5m  
(iba pre E-TECH Plug-in 160) • • •

MULTIMÉDIÁ
Prístrojový štít s 7" farebným multifunkčným displejom • • •
Prístrojový štít s 10" farebným multifunkčným displejom 
V sérii na E-TECH Plug-in 160 - Pack Navigácia /

Bose
Pack Navigácia /

Bose
Multimediálny systém Easy Link 7" (4 reproduktory, Bluetooth s funkciou audiostreamingu,  
2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládanie rádia pod volantom, DAB) • - -

Multimediálny a navigačný systém Easy Link 7" (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,  
ovládanie rádia pod volantom, online služby, DAB)
V sérii na verziu Zen E-TECH 160 Plug-in

Pack  
Parking Zen • •

Multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 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, ovládanie rádia pod volantom, online služby, DAB)

- Pack Navigácia Pack Navigácia

Multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3", Audio Bose (navigačný systém s dynamickým 
plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, vyhľadávanie bodov záujmu cez Google Places, 3D 
zobrazenie budov vo veľkých sídlach, hudobný systém Bose Surround Sound System, 10 reproduktorov 
vrátane subwooferu, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, USB vstup, podporuje Apple CarPlay, ovládanie 
rádia pod volantom, online služby)

- Pack Bose Pack Bose

•	 v	sérii



Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík

VYSVETLIVKY:  e valivý odpor    d brzdné vlastnosti za mokra    b vonkajšia hlučnosť
Uvedené ceny sú v eurách za 1 kus vrátane DPH. Cena samostatných pneumatík nezahŕňa montáž. V prípade kúpy súpravy 4 ks samostatných zimných pneumatík značky Motrio, Continental, Goodyear, Dunlop,  
Fulda, Nokian alebo Bridgestone je však zákazníkovi poskytnutý poukaz v hodnote 20 eur vr. DPH, ktorý je možné uplatniť u autorizovaného predajcu a v servise Dacia, kde bola kúpa uskutočnená, a to buď ihneď,  
alebo najneskôr do 31. 5. 2021 na nákup príslušenstva, náhradných dielov, servisné zásahy (napr. prezutie kúpených pneumatík) alebo službu sezónneho uskladnenia pneumatík, pokiaľ ju daný autorizovaný predajca 
a servis Renault ponúka. Poukaz je možné uplatniť iba jednorazovo. Ak bude poukaz uplatnený na nákup produktov či služieb v hodnote nižšej než 20 eur, nevyužitá časť hodnoty poukazu prepadá. Cena kompletných 
kolies už zahŕňa ich kompletizáciu, montáž na vozidlo (práca a drobný materiál, ventily, závažia) a ozdobné kryty kolies / stredové krytky, ktorých dizajn je zvolený podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov 
nájdete na www.renault.sk, akciovú ponuku samostatných pneumatík na pneumatiky.renault.sk či u svojho autorizovaného predajcu a v servise Renault, s ktorým, prosím, konzultujte aktuálnosť odporúčaných cien. 
Ponuka platí do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob u participujúcich autorizovaných predajcov a v servisoch Renault. Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

PNEUMATIKA

NOKIAN WR D4
205/55 R16 91H
eC dB a 69 dB

KOMPLET  
S OCEĽOVÝM DISKOM 

NOKIAN WR D4
205/55 R16 91H
eC dB a 69 dB

FULDA KR. CONTROL 2
205/55 R16 91H
eC dB b 71 dB

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM DISKOM 

FULDA KR. CONTROL 2
205/50 R17 93V
eE dC b 72 dB

74,90 €/ks
299,60 €/sada 4 ks 169,90 €/ks

679,60 €/sada 4 ks
271,90 €/ks
1 087,60 €/sada 4 ks

  špičková kvalita
  renomovaný výrobca

  ventil TPMS
  disk Standard Black
  montáž
  ozdobný kryt kolesa

  ventil TPMS
  disk Tiraka
  montáž
  stredová krytka

POUKAZ 20 €

Výhodná
cena

vrátane
montáže!

Výhodná
cena

vrátane
montáže!

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM DISKOM 

FULDA KR. CONTROL 2
205/55 R16 91H
eC dB b 71 dB

203,90 €/ks
815,60 €/sada 4 ks

  ventil TPMS
  disk Silverline
  montáž
  stredová krytka

Výhodná
cena

vrátane
montáže!

Alarm - s modulom proti nadzvihnutiu 219,00 €
Strešné tyče QuickFix 189,00 €
Gumové koberce (5 kusov) 65,90 €
Textilné koberce Comfort (4 kusy) 51,90 €
Shark anténa (čierna) 79,90 €
Vaňa batožinového priestoru 53,90 €
Strešný box 480 l 409,00 €
Parkovacie senzory - predné alebo zadné 209,00 €
Osvetlené prahy predných dverí (2 kusy) 169,00 €
Magnetický držiak telefónu 24,90 €
Magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním 56,90 €
Súprava povinnej výbavy Renault 39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

http://www.renault.sk
http://pneumatiky.renault.sk


TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMERY

*  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).

MOTORIZÁCIA TCe 140 TCe 140 EDC TCe 160 EDC

Typ prevodovky Manuálna 6-stup. Dvojspojková EDC -
7-stup. automatická

Dvojspojková EDC -
7-stup. automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 333 1 333 1 333
Palivo benzín benzín benzín
Počet valcov/ventilov 4/16 4/16 4/16
Typ vstrekovania priame priame priame

Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 103 / 140 pri  
4 500–6 000

103 / 140 pri  
4 500–6 000

116 / 158 pri  
5 500–6 000

Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 260 pri 1 750–3 500 240 pri 1 600–3 750 270 pri 1 800–3 750
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno áno
PNEUMATIKY*
Oceľové disky kolies 16" 205/55 R16 205/55 R16 –
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16" 205/55 R16 205/55 R16 –
Disky kolies z ľahkej zliatiny 17" 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
Disky kolies z ľahkej zliatiny 18" 225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
VÝKON
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 9,7 10,0 9,3
Maximálna rýchlosť (km/h) 205 205 205
RIADENIE
Priemer otáčania – stopový (m) 11,3 11,3 11,3
Počet otáčok volantu 2,93 2,93 2,93
BRZDY
Vpredu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 280/24 280/24 296/26
Vzadu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 260/8 260/8 260/8
SPOTREBA A EMISIE**
Kombinovaná spotreba (l) 5,7–6,2 5,8–6,3 5,9–6,2
Emisie CO2 (g/km) 129–141 132–142 133–141
Objem palivovej nádrže 50 50 50
ROZMERY A HMOTNOSTI***
Objem batožinového priestoru celkový  
(dm3, metóda VDA) 521 521 521

Maximálny objem batožinového priestoru so sklopnými zadnými sedadlami  
(dm3; metóda VDA) 1 504 1 504 1 504

Prevádzková hmotnosť (kg) 1 356–1 476 1 383–1 501 1 431–1 505
Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 462–582 462–580 462–536
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 863 1 888 1 892
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 3 563 3 588 3 592
Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 700 1 700 1 700
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 675 690 715
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2 038

4 626

995
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1 814
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TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMERY

*  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).
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne 
a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich 
osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie 
a príšlušenstvo bez konzultácie.
Reprezentatívny príklad financovania Renault EASY platí pre Renault MEGANE Grandtour Zen Tce 140: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu  
s úrokom 3,75% p.a. na 4 roky a pri financovanej hodnote  12 705 €  zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 242,50 € a poslednú splátku  
s havarijným poistením vo výške 4 578,44 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 €  
a RPMN = 9,73 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je vo výške 16 037,14 €. 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 Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

MOTORIZÁCIA E-TECH Plug-in 160 Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC

Typ prevodovky
Multimódová automatická -
2 stupne pre elektromotor,

4 stupne pre spaľovací motor
Manuálna 6-stup. Dvojspojková EDC -

7-stup. automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 598 1 461 1 461
Palivo benzín / elektrina diesel diesel
Počet valcov/ventilov 4/16 4/8 4/8
Typ vstrekovania nepriame Common Rail Common Rail

Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min)
117 (160) (kombinovaný)

67 (91) pri 5 600 (spaľovací motor)
+51 (69) (elektrický motor)

85 / 115 pri 3 750 85/115 pri 3 750

Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 144 pri 3 200 (spaľovací motor)
+205 (elektrický motor) 270 pri 1 750 270 pri 1 750

Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno áno
PNEUMATIKY*
Oceľové disky kolies 16" 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16" 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Disky kolies z ľahkej zliatiny 17" 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
Disky kolies z ľahkej zliatiny 18" 225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
VÝKON
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 9,8 11,4 11,3
Maximálna rýchlosť (km/h) 183 191 190
RIADENIE
Priemer otáčania – stopový (m) 11,3 11,3 11,3
Počet otáčok volantu 2,93 2,93 2,93
BRZDY
Vpredu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 296/26 280/24 280/24
Vzadu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 290/13 260/8 260/8
SPOTREBA A EMISIE**
Kombinovaná spotreba (l) 1,3–1,6 4,5–4,9 4,6–5,0
Emisie CO2 (g/km) 28–36 118–129 120–131
Objem palivovej nádrže 39 45 45
Objem nádrže AdBlue (l) - 16 16
Kapacita batérie (kWh) 9,8 - -
NABÍJANIE A DOJAZD
2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A) 5h - -
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green-Up (jednofázová 16 A) 3h - -
Dojazd v elektrickom režime (kombinovaný/mestský cyklus) (km) 50/65 - -
ROZMERY A HMOTNOSTI***
Objem batožinového priestoru celkový (dm3, metóda VDA) 389 449 449
Maximálny objem batožinového priestoru so sklopnými zadnými sedadlami  
(dm3; metóda VDA) 1 372 1 432 1 432

Prevádzková hmotnosť (kg) 1 678–1 744 1 448–1 567 1 475–1 593
Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 462–528 462–581 462–580
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 2 131 1 954 1 980
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 2 881 3 654 3 680
Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 750 1 700 1 700
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 720 735


