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Jelen árlista 2023. május 1-től a készlet erejéig érvényes.

RENAULT  
MEGANE GRANDTOUR

MOBILIZE
FINANSZÍROZÁS

renault.hu

LISTAÁR1

MOTOR equilibre techno R.S. line

TCe 140 - CSAK KÉSZLETRŐL! 8 999 000 10 199 000 –

TCe 140 EDC - CSAK KÉSZLETRŐL! – 10 799 000 –

TCe 160 EDC - CSAK KÉSZLETRŐL! – – 11 749 000

Blue dCi 115 - CSAK KÉSZLETRŐL! – 11 149 000 –

Akár FIX 3,9% THM 
FORINT alapú
finanszírozás2

2 Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű 
pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 20% kezdő lízingdíj, valamint minimum 24 hónap és maximum 84 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. 
Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, 
nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális 
Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és 
szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett 
díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft) jogosult 
az ügyfélre tovább hárítani. THM: 3,9% - 5,9%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt 
Casco biztosítás fenntartása szükséges. Az akció új, meghatározott alvázszámú Renault személygépjárművekre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses 
ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció 2023. május 31. napjáig vagy visszavonásig 
tart.

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással: Bruttó vételár*: 6.639.000,-Ft, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3.000.000,-Ft, havi törlesztő részlet 57.522,-Ft, 
bruttó önerő kalkulált összege: 3.451.320,-Ft, THM: 5,9%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 5,65%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3.451.320,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása 
mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza.

Reprezentatív példa forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással: Bruttó vételár*: 6.639.000,-Ft, futamidő: 60 hónap, nettó finanszírozott összeg: 3.000.000,-Ft+ÁFA, havi 
törlesztő részlet: 47.991,-Ft+a havi lízingtőke ÁFA tartalma, nettó önerő kalkulált összege: 2.243.717,-Ft+ÁFA, THM: 5,7%, maradványérték: 786.558,-Ft+ÁFA, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 6,74%, 
lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 3.666.209,-Ft+ÁFA, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 2.879.460,-Ft+ÁFA, casco biztosítás megkö-
tése és fenntartása mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza.

https://www.renault.hu/
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VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

Aktív vészfékasszisztens gyalogos- és 
kerékpárosfigyelő funkcióval

Akár városban, akár autópályán közlekedik, el-
kerülheti az ütközést egy másik járművel, illetve 
csökkentheti annak hatását. 
Alacsony sebesség mellett a rendszer képes érzé-
kelni a gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Ha a 
radar ütközés veszélyét észleli, és úgy tűnik, hogy Ön 
nem reagál, az asszisztens közbelép és aktiválja a 
fékezést.

Sávtartó rendszer

Véletlenül elhagyja a sávot? Ez esetben a 
sávtartássegítő rendszer automatikusan kiigazítja az 
útvonalat. A 70 és  160 km/h sebesség között aktiválódó 
rendszer a kanyarodási ív erejét kihasználva irányítja 
vissza az autót a megfelelő útvonalra, ha úgy lép át 
egy szaggatott vagy záróvonalat, hogy nem használ 
irányjelzőt.

Renault Park Automata parkolóasszisztens

Az Renault Park rendszer lehetővé teszi az automa-
tikus parkolási manővereket: Önnek csak irányba 
kell kapcsolnia a sebességváltót, illetve egy kis gázt 
adnia, majd a rendszer átveszi az irányítást. Ezt 
követően nincs szükség a kormánykerék vagy gáz- 
és fékpedálok vezérlésére.

Tolatóradar keresztirányú forgalomfigyeléssel

A fejlett tolatóradar figyelmezteti Önt, amennyiben a 
parkolóból való kiállása esetén keresztirányú forgal-
mat észlel. A 180°-os radarok felismerik a közeledő 
járművet, és hanghatással jelzik is. Ezt kiegészíti 
továbbá a tolatókamera képe is.
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equilibre techno R.S. line
CSOMAGOK

CITY csomag: 7" Easy Link multimédia rendszer navigációval + Elektromosan 
behajtható külső visszapillantó tükrök + Automata Renault Kártya + Okostelefon 
tükrözés + Üdvözlőfény

 150 000 - -

16" LOOK csomag: 16" DIAMOND IMPULSE könnyűfém keréktárcsák + Hosszanti tetőrúd  200 000 - -
BIZTONSÁG csomag: Sávtartó rendszer + Aktív vészfékező rendszer 
gyalogosérzékelővel + Követési távolságra figyelmeztető rendszer

 200 000 - -

TÉLI csomag: Fűthető első ülések + Fűthető bőr kormánykerék (equilibre esetén csak 
CITY csomaggal rendelhető!)

 150 000 150 000 -

KOMFORT CSOMAG: 1/3 -2/3 arányban "Renault Folding" dönthető hátsó üléstámla 
+ Magasságban állítható vezető- és utasülés, manuálisan állítható deréktámasz a 
vezetőülésben, síkba dönthető utasülés + Duplafenekű csomagtartó

100 000  - -

KOMFORT PRÉMIUM csomag: 1/3 -2/3 arányban "Renault Folding" dönthető hátsó 
üléstámla, könyöktámasszal, 2 pohártartóval + 6 irányban elektromosan állítható 
vezetőülés, elektromosan állítható deréktámasszal és masszázsfunkcióval + Kom-
fort fejtámlák elöl (csak TÉLI csomaggal és fekete bőrkárpittal rendelhető!)

 - 250 000 -

SZÁLLÍTÁS csomag: Magasságban állítható vezető- és utasülés, manuálisan 
állítható deréktámasz a vezetőülésben, síkba dönthető utasülés + Duplafenekű 
csomagtartó

 - 75 000 -

VEZETÉS csomag: Renault Pilot Autópálya és Forgalmi Asszisztens + Adaptív tempomat - - 150 000
PARKING csomag: Holttérfigyelő rendszer + Hátsó keresztirányú forgalomfigyelés + 
"Renault Park Assist" félautomata parkolóasszisztens oldalsó parkolóradarokkal

-  200 000 •

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG

ABS blokkolásgátló AFU vészfékasszisztenssel • • •

ESC menetstabilizátor • • •

Automatikusan bekapcsolódó vészvillogók vészfékezés vagy baleset esetén • • •

Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA) • • •

Keréknyomás ellenőrző rendszer • • •

Vezető- és utasoldali frontlégzsák (utasoldalon kikapcsolható) • • •

Oldallégzsákok elöl • • •

Első és hátsó függönylégzsákok • • •

Magasságban állítható hárompontos biztonsági övek elöl,  
erőhatárolóval és övfeszítővel

• • •

3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléssorban • • •

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen • • •

ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken • • •

Magasságban állítható fejtámlák elöl és hátul • • •

Központi ajtózár • • •

Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval • • •

Adaptív tempomat - - VEZETÉS csomag

Fáradtságérzékelő rendszer • • •

Színes head-up display - 150 000 150 000

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer - • •

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer és sávtartó rendszer
BIZTONSÁG

csomag
• •

Renault Pilot Forgalmi és Autópálya  Asszisztens + Stop&Go funkció + 
Sávtartó rendszer

- - VEZETÉS csomag

Holttérfigyelő rendszer - PARKING csomag •

Aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel
BIZTONSÁG

csomag
• •

Követési távolságra figyelmeztető rendszer
BIZTONSÁG

csomag
• •

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Első lökhárító egyedi légbeömlőkkel, hátsó lökhárító diffúzorral - - •
16" acél keréktárcsák ECLIPSE dísztárcsákkal (FlexWheel®) • - -

16" könnyűfém DIAMOND IMPULSE keréktárcsák 16" LOOK csomag - -

17" könnyűfém DIAMOND EMOTION keréktárcsák  - • -
18" könnyűfém DIAMOND HIGHTECH keréktárcsák  - 150 000 -
17" könnyűfém DIAMOND PASSION keréktárcsák  - - •
18" könnyűfém DIAMOND DYNAMIC keréktárcsák  - - 100 000
Cápauszony antenna - • •
Külső visszapillantó tükör burkolatok karosszéria színében • • •

Hosszanti tetőrúd 16" LOOK csomag • •

Alap fényezés (nem metál): Jégfehér 0 0 0
Metál fényezés: Highland szürke, Titánium szürke, Fekete gyémánt 160 000 160 000 160 000
Speciális metál fényezés: Lángvörös, Gyöngyházfehér 180 000 180 000 180 000
Speciális metál fényezés: Ferrit kék - 200 000 200 000

FELSZERELTSÉG

• széria 
- nem érhető el
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equilibre techno R.S. line
BELSŐ MEGJELENÉS

Világos belső harmónia • • •
Sötét textil kárpitozás - equilibre • - -
Sötét plüss-textil kárpitozás - techno - • -
Sötét textil kárpitozás (piros díszítés) - R.S. Line - - •
Fekete bőr kárpitozás (KOMFORT PRÉMIUM csomaggal rendelhető!) - 300 000 -
Fekete bőr kárpitozás piros Alcantara betétekkel (Ülésfűtéssel rendelhető!) - - 300 000
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS

Full LED fényszórók • • •
LED nappali menetfény ("Edge Light") • • •
LED ködfényszórók • • •
Automata távolsági fényszóróvezérlés - • •
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, integrált LED irányjelzőkkel • - -
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, integrált LED 
irányjelzőkkel CITY csomag • •

Elektromosan nyitható panoráma üvegtető (Világos belső harmóniára vált R.S. line 
esetén)

- 300 000 300 000

Színezett ablaküvegek • • •
Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok - • •
Eső- és fényérzékelő • • •
Elektrokróm belső visszapillantó tükör - • •
Ambient Lighting belső hangulatvilágítás  - • •
VEZETÉS

Változó rásegítésű elektromos szervokormány • • •
Elektromos parkolófék Auto-Hold funkcióval - • •
Renault Multi-Sense® rendszer 4 üzemmóddal - • •
Első és hátsó parkolóradarok • • •
Tolatókamera 50 000 • •
„Renault Park Assist“ félautomata parkolóasszisztens + oldalsó parkolóradarok - PARKING csomag •
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelés - PARKING csomag •
Fedélzeti számítógép / Sebességváltás optimális idejének jelzése •/• •/• •/•
Indításgátló • • •
Defektjavító készlet (Pótkerék vagy Szükségpótkerék esetén nincs.) • • •
Négyévszakos gumiabroncsok 50 000 - -
Pótkerék R15 (TCe) 60 000 60 000 60 000

Szükségpótkerék R17 (Blue dCi) 60 000 60 000 60 000

FELSZERELTSÉG

• széria 
- nem érhető el

RENAULT PILOT Forgalmi és Autópálya 
Asszisztens

A legteljesebb nyugalommal utazhat, akár nagy 
forgalomban is! Az RENAULT PILOT rendszer a 
sebességet biztonságos szinten tartja, illetve ügyel 
rá, hogy az autó a megfelelő nyomvonalon halad-
jon. 

Forgalmi dugó esetén a rendszer kezeli az autó 
megmegállásait, illetve amennyiben 3 másod-
percen belül elindul az Ön előtt álló jármű, az autója 
automatikusan elindul és követi a forgalmat.
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equilibre techno R.S. line
KOMFORT

Kétzónás automata klímaberendezés • • •
Távirányítós központi ajtózár • • •
Automata Renault Kártya üdvözlő funkcióval CITY csomag • •
Magasságban és mélységben állítható kormány • • •
Bőrhatású kormány • • -
Bőrkormány TÉLI csomag TÉLI csomag -
R.S. line bőrkormány - - •
Fűthető kormány TÉLI csomag TÉLI csomag -
Elektromos (impulzusos) ablakemelők elöl/hátul, becsípődésgátlóval •/• •/• •/•
Magasságban állítható vezetőülés manuális deréktámasszal | Fix utasülés • - -
Magasságban állítható vezető- és utasülés, manuálisan állítható deréktámasz  
a vezetőülésben

- • •

6 irányban elektromosan állítható vezetőülés, elektromosan állítható 
deréktámasszal és masszázsfunkcióval (Bőrkárpittal rendelendő!)

- KOMFORT PRÉMIUM 
csomag

-

Magasságban állítható fejtámlák elöl  • • -

Komfort fejtámlák elöl  - KOMFORT PRÉMIUM 
csomag

-

R.S. Line sportülések integrált fejtámlákkal elöl  - - •
1/3–2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla  • - -
1/3–2/3 arányban "Renault Folding" dönthető hátsó üléstámla KOMFORT csomag  • -

1/3–2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla, könyöktámasszal, 2 pohártartóval  - KOMFORT PRÉMIUM 
csomag  

•

Fűthető első ülések (2 fűtési fokozattal) TÉLI csomag TÉLI csomag 60 000
Középső konzol hosszirányban állítható könyöklővel, tárolórekesszel és 
pohártartóval
[Elektromos parkolófék esetén a nyitott pohártartó helyén fedett tároló/pohártartó
található.]

• • •

Piperetükrök a napellenzőkben / megvilágítással •/- •/• •/•
12 V-os csatlakozó elöl/hátul •/• •/• •/•

Csomagrögzítő háló 100 000 100 000 100 000

Duplafenekű csomagtartó KOMFORT csomag  25 000 25 000
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ

7" TFT digitális műszeregység • • -
10,25" digitális műszeregység - - •
7" Easy Link multimédia rendszer: 7" érintőképernyő | Bluetooth® | DAB rádió 2 USB és 
1 AUX | Okostelefon tükrözés | 6 hangsugárzó

• - -

7" Easy Link multimédia és navigációs rendszer*: 7" érintőképernyő | Navigáció | 3D 
térkép |Bluetooth® | DAB rádió | 2 USB és 1 AUX | Okostelefon tükrözés |
6 hangsugárzó

CITY csomag - -

9,3" Easy Link multimédia és navigációs rendszer*: 9,3" érintőképernyő | Navigáció | 
3D térkép |Bluetooth® | DAB rádió | 2 USB és 1 AUX | Okostelefon tükrözés |
6 hangsugárzó

- • -

9,3" Easy Link multimédia és navigációs rendszer*: 9,3" érintőképernyő | Navigáció | 
Ethernet kapcsolat | 3D térkép |Bluetooth® | DAB rádió | 2 USB és 1 AUX | Okostelefon 
tükrözés | 6 hangsugárzó

- - •

Okostelefon tükrözés • • •
Vészhívás funkció - • •

• széria     
- nem érhető el
* A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.
A térkép által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!

FELSZERELTSÉG
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EREDETI TARTOZÉKOK4

A tartozékcsomagban történő vásárlással legalább 10%-ot spórolhat!

Comfort Pack

4  A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
* A Country Pack ára plug-in hybrid verziók esetén eltér.

Country Pack

Gumiszőnyeg, megfordítható csomagtértálca, tetőrudak, síléctartó 231 690 Ft

Hattyúnyakas vonóhorog, csomagtér küszöbvédő  205 590 Ft

G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS3

TCe 140
TCe 140 EDC /  
TCe 160 EDC Blue dCi 115

G+ 5 év / 100 000 km 260 000 260 000 260 000

G+ 5 év / 150 000 km 410 000 410 000 410 000

G+ 5 év / 200 000 km 580 000 580 000 580 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 100 000 km 550 000 550 000 500 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 150 000 km 970 000 1 010 000 950 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 200 000 km  1 290 000 1 330 000 1 220 000
3 A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!   

A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.
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MOTOR TCe 140 TCe 140 EDC TCe 160 EDC

Sebességváltó típusa
6 sebességes  

manuális
7 sebességes  

automata
7 sebességes  

automata

Lökettérfogat (cm3) 1 333 1 333 1 333

Üzemanyag benzin benzin benzin

Hengerek / szelepek száma 4/16 4/16 4/16

Befecskendezés típusa
közvetlen,

turbófeltöltővel
közvetlen,

turbófeltöltővel
közvetlen,

turbófeltöltővel

Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám 103 / 140 / 4 500 103 / 140 / 4 500 117 / 160 / 5 500

Legnagyobb nyomaték (Nm) melletti fordulatszám 260 / 1 750 240 / 1 600 270 / 1 800

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP

Stop & Start / Energy Smart Management igen/igen igen/igen igen/igen

Részecskeszűrő (FAP) igen igen igen

GUMIABRONCSOK

16" keréktárcsák esetén 205/55 R16 205/55 R16 -

17" keréktárcsák esetén 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17

18" keréktárcsák esetén 225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18

MENETTELJESÍTMÉNY

Gyorsulás 0–100 km/h (másodpercben) 9,7 10 9,3

Legnagyobb sebesség (km/h) 205 205 205

KORMÁNYZÁS

Járdák közötti fordulókör átmérő (m) 11,3 11,3 11,3

FÉKEK

Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 280 / 24 280 / 24 296 / 26

Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 260 / 6 260 / 6 260 / 6

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)+

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,8–6,1 6,0–6,2 5,9–6,1

CO2-kibocsátás (g/km) 132–138 132–138 134–139

Zajszint (dB) 68 68 67

Üzemanyag tank mérete (l) 50 50 47

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Csomagtér térfogata (l)++ 563 563 563

Csomagtér térfogata VDA szerint (dm3)++ 471 471 471

Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel VDA szerint (dm3)++ 1 504 1 504 1 504

Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)+++ 1 281–1 401 1 308–1 426 1 356–1 430

Megengedett maximális össztömeg (kg) 1 863 1 888 1 892

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg) 3 563 3 588 3 592

Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 1 700 1 700 1 700

Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 675 690 715

Tető maximális terhelhetősége (kg) 80 80 80
+ Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb 

információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a 
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

++ Defektjavító készlettel.
+++ Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK - BENZINMOTOROS VERZIÓK

Méretek (mm) - benzinmotoros és dízel verziók



oldal: 9/9

MOTOR Blue dCi 115 E-Tech plug-in hybrid 160

Sebességváltó típusa 6 sebességes manuális E-Tech automata

Lökettérfogat (cm3) 1 461 1 598

Üzemanyag dízel benzin

Hengerek / szelepek száma 4/8 4/16

Befecskendezés típusa Rail közös nyomócsöves Többpontos befecskendezés

Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám 85 / 115 / 3 750 116 / 160 / 5 600

Legnagyobb nyomaték (Nm) melletti fordulatszám 270 / 1 750 349 / 3 200

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP

Stop & Start / Energy Smart Management igen/igen igen/igen

Részecskeszűrő (FAP) igen igen

GUMIABRONCSOK

16" keréktárcsák esetén 205/55 R16 205/55 R16

17" keréktárcsák esetén 205/50 R17 205/50 R17

18" keréktárcsák esetén 225/40 R18 225/40 R18

MENETTELJESÍTMÉNY

Gyorsulás 0–100 km/h (másodpercben) 11,4 9,8

Legnagyobb sebesség (km/h) 193 183

KORMÁNYZÁS

Járdák közötti fordulókör átmérő (m) 11,3 11,3

FÉKEK

Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 280 / 24 296 / 26

Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 260 / 6 290 / 13

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)+

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 4,7–4,9 1,2–1,5

CO2-kibocsátás (g/km) 122–128 27–33

Zajszint (dB) 68 67

Üzemanyag tank mérete (l) 45 39

AdBlue tartály mérete (l) 16 -

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Csomagtér térfogata (l)++ 504 447

Csomagtér térfogata VDA szerint (dm3)++ 442 389

Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel VDA szerint (dm3)++ 1 432 1 372

Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)+++ 1 406–1 488 1 603–1 669

Megengedett maximális össztömeg (kg) 1 954 2 131

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg) 3 654 2 881

Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 1 700 750

Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 720 750

Tető maximális terhelhetősége (kg) 80 80
+ Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb 

információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a 
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

++ Defektjavító készlettel.
+++ Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK - DÍZEL ÉS E-TECH PLUG-IN HYBRID

1 Az ajánlat 2023.05.09-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Részletekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

* Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Mobilize finanszírozás esetén érvényes (a FIX 0% és FIX 3,9%-5,9% THM FORINT valamint a FIX 2,9% THM EURÓ finanszírozások 
kivételével), a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési 
Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, 
valamint a  felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok 
tájékoztató jellegűek és   nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést!               
Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az  adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.

Méretek (mm) - benzinmotoros és dízel verziók


