Renault MEGANE
GrandCoupé
Technológia a siker útján

LISTAÁR
Motor

Life

Intens

TCe 115 FAP

5 299 000

6 149 000

TCe 140 FAP

–

6 349 000

HASZNÁLTAUTÓBESZÁMÍTÁS

300 000 Ft

értékű támogatás.*

FELSZERELTSÉG
AJÁNLATUNK

Renault CrEdit
finanszírozás

Válasszon autójához akár
200 000 Ft értékben
extra technológiát!*

forint alapú
finanszírozás**

Az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

0% THM

renault.hu

FELSZERELTSÉG
CSOMAGOK
EASY PLUSZ csomag: elektromos parkolófék + elektromos csomagtérnyitás
CITY PLUSZ csomag: első és hátsó parkolóradar + elektromosan behajtható külső tükrök +
elektromos parkolófék [7" MULTIMÉDIA csomaggal rendelendő.]
PRÉMIUM csomag: sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer + sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer [7" MULTIMÉDIA csomaggal rendelendő.]
EASY PARKING csomag: „Easy Park Assist“ parkolóasszisztens első, hátsó és oldalsó radarokkal
+ tolatókamera + holttérfigyelő [EASY PLUSZ csomaggal rendelendő.]
17" LOOK csomag: 17" EXCEPTION könnyűfém keréktárcsák + sötétített hátsó és
hátsó-oldalsó ablakok
18" LOOK csomag: 18" GRAND TOUR könnyűfém keréktárcsák + sötétített hátsó és
hátsó-oldalsó ablakok
KOMFORT PRÉMIUM csomag: ostorcsapás elleni első fejtámlák + vezetőülés derékmasszírozó
funkcióval [Fekete bőr-műbőr kárpitozással rendelendő.]
KOMFORT csomag: fűthető első ülések + fűthető kormánykerék
BIZTONSÁG csomag: aktív vészfékező rendszer + követési távolságra figyelmeztető rendszer
[Intens: kizárólag TCe 115 verzión elérhető.]
BIZTONSÁG PRÉMIUM csomag: aktív vészfékező rendszer + követési távolságra figyelmeztető
rendszer + adaptív tempomat [TCe 115 és TCe 140 verziókon nem elérhető. EASY PLUSZ
csomaggal rendelendő.]
TECHNO PRÉMIUM csomag: Full LED „Pure Vision“ fényszórók + színes head-up display
+ sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer + sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
[7" NAVIGÁCIÓ vagy 8,7" MULTIMÉDIA csomaggal rendelendő.]
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 sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval
[TCe 115 és TCe 140 verziókon nem elérhető.]
Aktív vészfékező rendszer
Követési távolságra figyelmeztető rendszer
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BIZTONSÁG
PRÉMIUM csomag
BIZTONSÁG
PRÉMIUM csomag
TECHNO
PRÉMIUM csomag

-

Színes head-up display

-

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

-

TECHNO
PRÉMIUM csomag

-

EASY PARKING csomag

•
•

•
17" LOOK csomag
18" LOOK csomag
•

140 000

140 000

140 000

140 000

•
•
-

•
•
300 000

Automata távolsági fényszóróvezérlés

Holttérfigyelő rendszer
KÜLSŐ MEGJELENÉS
16" acél keréktárcsák FLORIDA dísztárcsákkal
16" könnyűfém SILVERLINE keréktárcsák
17" könnyűfém EXCEPTION keréktárcsák
18" könnyűfém GRAND TOUR keréktárcsák
Külső visszapillantó tükör burkolatok a karosszéria színében
Metálfényezés: Mélyvörös, Nyérc barna, Szahara bézs, Kozmosz kék, Platinaszürke, Titánium
szürke, Fekete gyémánt
Speciális metálfényezés: Gyöngyházfehér
BELSŐ MEGJELENÉS
Fekete belső harmónia
Sötét textil kárpitozás - Life
Sötét textil kárpitozás - Limited+
Sötét plüss-textil kárpitozás - Intens
Fekete bőr-műbőr kárpitozás [KOMFORT PRÉMIUM csomaggal rendelendő.]
• széria
- nem érhető el
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FELSZERELTSÉG
Life

Intens

LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS

Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok

-

Eső- és fényérzékelő
Elektrokróm belső tükör
Ambient Lighting belső hangulatvilágítás [A teljes hangulatvilágítás Elektromos parkolófék
esetén elérhető.]
VEZETÉS
Változó rásegítésű elektromos szervokormány

-

TECHNO
PRÉMIUM csomag
-/•
•
•
280 000
•
17" / 18"
csomag
•
•

-

•

•

Elektromos parkolófék [Limited: 7" MULTIMÉDIA csomaggal rendelendő.]

-

Renault MULTI-SENSE® rendszer 5 üzemmóddal [SCe 114 verzión nem elérhető.]
Tolatóradar
Első és hátsó parkolóradarok
„Easy Park Assist“ félautomata parkolóasszisztens, első, hátsó és oldalsó radarokkal,
tolatókamerával, holttérfigyelő rendszerrel
Fedélzeti számítógép
Sebességváltás optimális idejének jelzése
Indításgátló
Defektjavító készlet
Pótkerék (SCe, TCe, dCi)
Szükségpótkerék (Blue dCi)
KOMFORT
Manuális klímaberendezés
Kétzónás automata klímaberendezés
Távirányítós központi ajtózár
3 gombos indítókulcs
Automata Renault Kártya üdvözlő funkcióval
Magasságban és mélységben állítható kormány
Bőrkormány
Nappabőr kormány
Fűthető kormány

-

•
EASY PLUSZ
csomag
•
•
EASY PARKING
csomag
•
•
•
•
30 000
30 000

Full LED „Pure Vision“ fényszórók
LED nappali menetfény (6 LED / "Edge Light")
Ködfényszórók
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, integrált LED irányjelzővel
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, integrált LED irányjelzővel
Elektromosan nyitható panoráma üvegtető [17" vagy 18" LOOK csomaggal rendelendő.]
Színezett ablaküvegek

Elektromos csomagtérnyitás

•/50 000
•
•

•
•
•
•
30 000
30 000
•
•
•
•
-

•
-

•
•
•
•
•
•
KOMFORT csomag
EASY PLUSZ
csomag
•/•
•
•
KOMFORT
PRÉMIUM csomag
•/ KOMFORT
PRÉMIUM csomag
KOMFORT csomag
•
•
•

•

-

-

Elektromos (impulzusos) ablakemelők elöl/hátul, becsípődésgátlóval
Magasságban állítható vezetőülés
Magasságban állítható vezetőülés manuális deréktámasszal
Magasságban állítható utasülés
Magasságban állítható vezető- és utasülés, elektromosan állítható deréktámasz és
masszázsfunkció a vezetőülésben

•/•
•
-

Magasságban állítható / Ostorcsapás elleni fejtámlák elöl

•/-

Fűthető első ülések (2 fűtési fokozattal)
Térképzsebek az első ülések hátulján
1/3 -2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla, 3 db állítható magasságú fejtámlával
Hátsó üléstámla kihajtható kartámasszal, pohártartóval
Alacsony középső konzol az első ülések között, nyitott tárolórekesszel
és pohártartóval
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
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ
7" színes TFT műszeregység
Bluetooth® rádió USB- és Jack csatlakozóval, 4,2” (3 soros) kijelzővel, 4 hangszóróval
Bluetooth® rádió 2 USB- és 1 Jack csatlakozóval, 7" kapacitív érintőképernyővel, Arkamys®
hangrendszer 8 hangszóróval, iOS és Android okostelefon tükrözés
Online navigáció R-LINK 2® rendszerhez (TomTom® navigáció teljes Európa-térképpel1), online
alkalmazásokkal2
7" MULTIMÉDIA csomag: R-LINK 2® online navigációs és multimédia rendszer 7" kapacitív
érintőképernyővel, 2 USB- és 1 Jack csatlakozóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval, Arkamys®
hangrendszer 8 hangszóróval + teljes Európa-térkép1 + 7" színes TFT műszeregység
7" NAVIGÁCIÓ csomag: R-LINK 2® online navigáció + teljes Európa-térkép1
8,7" MULTIMÉDIA csomag: R-LINK 2® online navigációs és multimédia rendszer 8,7" kapacitív
érintőképernyővel, 2 USB- és 1 Jack csatlakozóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval, Arkamys®
hangrendszer 8 hangszóróval + teljes Európa-térkép1
• széria - nem érhető el
1
A részletes térképlistáról érdeklődjön a márkakereskedésekben!
2
A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.
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7" NAVIGÁCIÓ / 8,7" MULTIMÉDIA
csomag

-

-

-

100 000

-

200 000

GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS*
Life

Intens
65 000
120 000
190 000

Garancia+ 5 év / 150 000 km
Garancia+ 5 év / 200 000 km
EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km

* A Garancia+ és Easy Service csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben! A feltüntetett Easy Service kedvezményes ár az autó
átvételétől számított 3 hónapig érvényes.

EREDETI TARTOZÉKOK**
A tartozékcsomagban történő vásárlással legalább 20%-ot spórolhat!
USINESS PACK

ROTECTION PACK

DVENTURE PACK
OUNTRY PACK
TYLING PACK

AMILY PACK
Okostelefon tartó, fejtámlára akasztható vállfa, megfordítható
csomagtér tálca
39 890OMFORT
Ft
PACK

Megfordítható csomagtér tálca, gumiszőnyeg készlet
39 490 Ft

OLIDAY PACK

QuickFix tetőrudak (2 db), tetőbox (480 l)
160 390 Ft

TÉLI SZERELT KERÉK

** A
 z akciós bruttó tartozék-csomag árak tartalmazzák a tartozékok fel- és
beszerelésének ajánlott bruttó munkadíját is.

RENAULT FINANSZÍROZÁSBA ÉPÍTHETő

68 000 Ft / kerék

271 990 Ft / szett
4 db Silverline 16" alufelni
4 db Nokian 205/55 R16 91H téligumi
4 db TPMS keréknyomás ellenőrző szelep
4 db Felniközép
Szerelés
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MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK
MOTOR
Sebességváltó típusa
Lökettérfogat (cm3)
Üzemanyag
Hengerek / szelepek száma
Befecskendezés típusa
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám
Legnagyobb nyomaték (Nm) melletti fordulatszám
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus
Stop & Start / Energy Smart Management
Részecskeszűrő (FAP)
GUMIABRONCSOK
16" keréktárcsák esetén
17" keréktárcsák esetén
18" keréktárcsák esetén
MENETTELJESÍTMÉNY
Gyorsulás 0-100 km/h (másodpercben)
Legnagyobb sebesség (km/h)
KORMÁNYZÁS
Járdák közötti fordulókör átmérő (m)
FÉKEK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm)
Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm)
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (NEDC vagy NEDC BT értékek) +

TCe 115 FAP
6 sebességes manuális
1 332
benzin
4/16
közvetlen,
turbófeltöltővel
85 / 115 / 4 500
220 /1 500
Euro 6 / WLTP
igen/igen
igen

TCe 140 FAP
6 sebességes manuális
1 332
benzin
4/16
közvetlen,
turbófeltöltővel
103 / 140 / 5 000
240 /1 600
Euro 6 / WLTP
igen/igen
igen

205/55 R16
205/50 R17
225/40 R18

205/55 R16
205/50 R17
225/40 R18

10,9
189

9,7
201

11,3

11,3

280 / 24
260 / 8

280 / 24
260 / 8

7,0 - 7,2 / 4,5 - 4,8 /
5,4 - 5,7
124 - 130
49

7,1 - 7,2 / 4,6 - 4,9 /
5,5 - 5,7
125 - 131
49

550
503
987
1 320 - 1 412
1 834
3 484
1 650
675
80

550
503
987
1 320 - 1 440
1 834
3 484
1 650
675
80

Városi / Országúti / Vegyes fogyasztás (l/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)
Üzemanyag tank mérete (l)
MÉRETEK ÉS TÖMEG
Csomagtér térfogata (l)+
Csomagtér térfogata VDA szerint (dm3)+
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel VDA szerint (dm3)+
Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)++
Megengedett maximális össztömeg (kg)
Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg)
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)
Tető maximális terhelhetősége (kg)
+
++

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

1 443 mm

1 577 mm
1 814 mm
2 058 mm

919 mm

2 711 mm
4 632 mm

1002 mm

1 574 mm

* Az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett használtautó-beszámítási támogatás és felszereltség ajánlatunk kizárólag
magánszemélyek esetén érvényes. A felszereltségi ajánlat értéke és az extra technológia opciók köre verziótól függ. Részletekről és feltételekről érdeklődjön
a márkakereskedésekben!
** A finanszírozási ajánlat fogyasztók részére szól, és a 2018.10.01. - 2018.10.31. között megkötött szerződésekre érvényes, valamennyi Renault személygépjármű
modell esetében, kivéve Twingo. A finanszírozás keretében zárt végű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással
(1 hónapos BUBOR érték alkalmazásával) és változó kamatfelárral. Finanszírozási feltételek: önerő minimum 35 %, elektromos autók esetén 40%, futamidő
24 -48 hónap, a finanszírozás minimum összege 600 000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A kamat mértéke a referencia-kamatláb módosulásával
minden törlesztési időszakban automatikusan módosul, akkor is, ha a kamatfelár mértéke változatlan. A finanszírozó a lízingszerződés teljes futamidejére Casco
biztosítás fenntartását írhatja elő. Finanszírozó: UniCredit Leasing Hungary Zrt. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési
Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek
szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel rendelkező
gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi
terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
A garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, és ingyenes MY Renault regisztrációhoz kötött. A további részleteket
a szerződés részét képező Renault Általános Szerződési Feltételek és a MY Renault Felhasználási Feltételek című dokumentumok tartalmazzák.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek,
részletek a márkakereskedésekben.

oldal: 5/6

