
Renault MEGANE GrandCoupé



A Renault MEGANE GrandCoupé minden tekintetben lenyűgöző. Szemet gyönyörködtető, tökéletesen kiegyensúlyozott arányai és merész, dinamikus 
vonalai csak úgy vonzzák a tekinteteket. A karakteres hűtőmaszk, a markáns kerékívek és az egyedi fényjegyek gondoskodnak arról, hogy minden találkozás 
felejthetetlen legyen. Az első és hátsó szélvédő között hídként átívelő nyitható panoráma üvegtető tekintélyes megjelenést biztosít, miközben fénnyel 
árasztja el az autó belső terét. Lépjen az érzékek útjára!

Stílus, ami felébreszti a vágyat







A Renault MEGANE GrandCoupé volánja mögött kivételes kényelemben és páratlan vezetési élményben lesz része, a modern és prémium kategóriát idéző 
technológia minden utazást emlékezetessé tesz. Az intuitív R-LINK 2® multimédia rendszer, a színes head-up display és a számos vezetéstámogató rendszer 
mind-mind azt a célt szolgálják, hogy Ön gondtalanul adhassa át magát a vezetés örömének. A MULTI-SENSE® rendszernek köszönhetően a vezetési módok 
teljes mértékben személyre szabhatóak, így autója mindig tökéletesen igazodik majd hangulatához. Foglaljon helyet és élje át a szenvedélyt!

Fejlett technológiák





Modern vezetéstámogató 
rendszerek

Azért, hogy utazása mindig zavartalan legyen, a Renault MEGANE GrandCoupé fedélzetén 
számos új vezetéstámogató rendszer áll rendelkezésre. Sávelhagyásra figyelmeztetés, 
holttérfigyelő, adaptív tempomat és parkolást segítő rendszer gondoskodik arról, hogy a 
vezetés gyerekjátéknak tűnjön.  Bízzon autójában, közlekedjen teljes biztonságban!





A Renault MEGANE GrandCoupé kényelmes és 
tágas belső terénél csak funkcionális megoldásai 
lenyűgözőbbek. Az automata Renault Kártyával 
könnyedén kinyithatja az ajtókat és beindíthatja a 
motort-, anélkül, hogy a kártyát ki kellene vennie 
a zsebéből. Az Easy Trunk Access rendszer hátsó 
lökhárítóba épített érzékelőjének köszönhetően pedig 
a csomagtartó is érintés nélkül, egy lábmozdulattal 
nyitható. Ugye milyen egyszerű?
A csomagtér kapacitása 550 liter* ami az 1/3 
- 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlának 
köszönhetően 987 literes rakodótérré bővíthető, 
így akár 1,9 méter hosszúságú tárgyak bepakolása 
is lehetséges. A Renault MEGANE GrandCoupénak 
mindenre van egy jó ötlete!

* Defektjavító készlettel

A vezetés 
új dimenziója



Színválaszték

Gyöngyházfehér** PlatinaszürkeJégfehér*

Nyérc barna Szahara bézs Fekete gyémánt

Titánium szürke Kozmosz kékMélyvörös

Renault MEGANE GrandCoupé

  * Nem metál fényezés
** Speciális metálfényezés



 • ABS blokkolásgátló AFU 
vészfékasszisztenssel

 • ESC menetstabilizátor
 • Emelkedőn elindulást segítő rendszer 
(HSA)

 • Keréknyomás-ellenőrző rendszer
 • Első légzsákok (utasoldali légzsák 
kikapcsolható szükség esetén)

 • Oldallégzsákok a vezető és az 
első utas fejének és mellkasának 
védelmére

 • Függönylégzsákok
 • Tempomat sebességszabályozó és 
-korlátozó funkcióval 

 • Hárompontos biztonsági övek elöl 
és hátul 

 • Magasságban állítható fejtámlák elöl 
és hátul

 • ISOFIX rögzítési pontok a hátsó, 
szélső üléseken

 • Elektromos szervokormány
 • Kulcsos indítás
 • Központi ajtózár
 • Manuális klímaberendezés
 • Elektromosan állítható, fűthető külső 
visszapillantó tükrök (manuálisan 
behajtható)

 • Elektromos ablakemelők elöl 
(impulzusos) és hátul

 • Bluetooth® rádió USB- és Jack 
csatlakozóval, 4,2” (3 soros) kijelzővel

 • Textil kárpitozás
 • Magasságban és mélységben 
állítható kormány

 • Magasságban állítható vezetőülés
 • 1/3 -2/3 arányban dönthető hátsó 
üléstámla

 • Külső kilincsek és visszapillantó tükör 
burkolatok a karosszéria színében

 • LED nappali menetfény (6 LED)
 • LED 3D “Edge Light” hátsó lámpák 
 • Defektjavító készlet
 • Krómozott kipufogócső
 • 16” acél keréktárcsa

LIFE

Felszereltség

Textil kárpitozás

16” FLORIDA dísztárcsa



 • Kétzónás automata klímaberendezés
 • Eső- és fényérzékelő
 • Automata Renault Kártya üdvözlő 
funkcióval

 • Tolatóradar
 • LED 3D nappali menetfény  
„Edge Light”

 • Középső konzol hosszirányban 
állítható könyöklővel, tárolórekesszel 
és 2 pohártartóval

 • Magasságban állítható vezetőülés 
deréktámasszal

 • Bőrkormány
 • Króm díszlécek az oldalüvegek  
alsó részén

 • Ködfényszórók
 • 16” acél keréktárcsák COMPLEA 
dísztárcsákkal (FlexWheel®)

LIMITED (LIFE +)

Felszereltség

Textil kárpitozás

16” COMPLEA dísztárcsa 16” SILVERLINE alufelni (opció)



Felszereltség

 • Fáradtság-érzékelő rendszer
 • MULTI-SENSE® rendszer 5 vezetési 
üzemmóddal*

 • Ambient Lighting belső 
hangulatvilágítás**

 • Elektromosan behajtható, állítható 
és fűthető külső tükrök

 • 7” színes TFT műszeregység

 • Bluetooth® rádió USB- és Jack 
csatlakozóval, 7” kijelzővel

 • Légbefúvók a hátsó ülésekhez a 
középkonzolon 

 • Plüss-textil kárpitozás
 • Megvilágított piperetükör a 
napellenzőben

 • 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó 
üléstámla

 • Külső kilincsek a karosszéria 
színében, krómozott betétekkel

 • 16” SILVERLINE könnyűfém 
keréktárcsák

  * Nem elérhető az SCe 114 motorral

** A teljes utastéri hangulatvilágítás csak elektromos   
parkolófék opcióval elérhető  
Elektromos parkolófék nélkül: az ajtókban elérhető 
a hangulatvilágítás 
Elektromos parkolófékkel: a hangulatvilágítás 
a középkonzol két oldalán is megjelenik és a 
középkonzol két pohártartója helyén  
fedett tároló/pohártartó található

INTENS (LIMITED +)

Plüss-textil kárpitozás Bőr-műbőr kárpitozás (opció)Intens felszereltség, opciós R-LINK 2®-vel, 7”-os kijelzővel

16” SILVERLINE alufelni 17” EXCEPTION alufelni (opció)



Technikai adatok
MOTOROK SCe 114 Energy TCe 131 EDC7 Energy dCi 90 Energy dCi 110 Energy dCi 110 EDC Energy dCi 130

Karosszéria típusa szedán szedán szedán szedán szedán szedán
Üzemanyag típusa benzin benzin dízel dízel dízel dízel
Károsanyag-kibocsátási norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Sebességváltó típusa 5 sebességes
manuális

7 sebességes
dupla kuplungos

automata
6 sebességes

manuális
6 sebességes

manuális
6 sebességes

dupla kuplungos
automata

6 sebességes
manuális

Lökettérfogat (cm3) 1598 1197 1461 1461 1461 1598
Furat x löket (mm) 78 x 83,6 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5
Hengerek /szelepek száma 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8 4/16
Maximális teljesítmény – kW (LE) adott percenkénti fordulaton 84 (114) / 5500 97 (131) / 5500 66 (90) / 4000 81 (110) / 4000 81 (110) / 4000 96 (130) / 4000
Maximális nyomaték –Nm adott percenkénti fordulaton 156  -  4000 205  -  2000 220  -  1750 260  -  1750 250  -  1750 320  -  1750
Stop & Start / Energy Smart Management - igen igen igen igen igen

TELJESÍTMÉNY
Légellenállási együttható SCx(1) 0,72 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Maximális sebesség (km/h) 190 200 176 190 190 201
1000 m állórajttal (s) 32,8 31,7 35,7 33,1 33,8 31,9
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s) 11,8 10,9 13,7 11,6 12,5 10,5

FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (NEDC NORMA SZERINT)(1)(2)

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 6,3 5,4 3,7 3,7 3,7 4
Városi fogyasztás (l/100 km) 8,6 6,8 4,2 4,2 4 4,7
Országúti fogyasztás (l/100 km) 5 4,7 3,4 3,4 3,5 3,6
CO2-kibocsátás (g/km) 142 122 95 95 95 103
Üzemanyagtartály kapacitása 49 49 49 49 49 49

KORMÁNYZÁS
Elektromos, változó rásegítésű szervokormány igen igen igen igen igen igen
Minimális fordulókör átmérője (m) 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

FÉKEK
Hűtött tárcsák elöl Ø (mm) 280x24 ø 54 280x24 ø 54 269x22 ø 54 280x24 ø 54 280x24 ø 54 296x26 ø 57
Tárcsák hátul Ø (mm) 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34 260x8 ø 34

FELNIK ÉS ABRONCSOK3

Felni méretek (
„
) J16/17 J16/17 J16/17 J16/17 J16/17 J16/17

Abroncsméretek 205/55R16 
205/50R17

205/55R16 
205/50R17 205/55R16 205/55R16 

205/50R17
205/55R16 
205/50R17

205/55R16 
205/50R17

TÖMEG (kg)(1)(4)

Menetkész tömeg 1247 1315 1320 1320 1320 1401
Megengedett maximális össztömeg 1790 1855 1852 1864 1892 1927
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege 1300 1300 1300 1300 1300 1600
(1) A feltüntetett értékek 16”-os felnikre vonatkoznak. (2) 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. (3) Felszereltségi szinttől 
függően. (4) Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak.
A Renault által gyártott gépjárművek minden esetben a törvények által kívánt mértékben újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással kapcsolatos állásfoglalás és a kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők és letölthetők a 
http://www.renault.hu oldalról.



Méretek

Méretek (mm)
A Teljes hossz 4632
B Tengelytáv 2711
C Első túlnyúlás 919
D Hátsó túlnyúlás 1002
E Első nyomtáv 1577
F Hátsó nyomtáv 1574
G Teljes szélesség behajtott / nyitott tükrök esetén 1814 / 2058
H Terheletlen magasság 1443

H1 Terheletlen magasság nyitott csomagtérajtó esetén 1706
J Rakodóküszöb magassága terheletlenül 707
L Távolság a hátsó és az első ülés között 216
M Könyökszélesség elöl 1492
M1 Könyökszélesség hátul 1413
N Vállszélesség elöl 1441
N1 Vállszélesség hátul 1390

P Csípő-tető távolság az első üléseken, ha az ülések közepes 
magasságban vannak 840

Q Csípő-tető távolság a hátsó üléseken 851
Y Csomagtérajtó szélessége felül 945 / 1114
Y2 Kerékdobok közötti belső szélesség 1108

Z1 Első ülések mögötti csomagtér rakodóhossza lehajtott 
hátsó ülésekkel 1904

Z2 Hátsó ülések mögötti csomagtér rakodóhossza 1084
Méretek
A csomagtér űrtartalma (l)     550
A csomagtér VDA norma szerinti űrtartalma (dm3) 503



Fedezze fel a Renault MEGANE GrandCoupét!
www.renault.hu

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus RENAULT előszériák és prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési
programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn
belül jelzi a RENAULT márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi
országban. A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely RENAULT márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől
vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában
és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. 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, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault Jótállási feltételek című dokumentum tartalmazza.

Fotó: 
2017. november

Renault zaleca


