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Nový Megane GrandCoupé vyniká elegantními, 
ladnými liniemi a se svými maskulinními tvary 
a chromovanou maskou chladiče působí 
mohutným, ale zároveň sportovním dojmem. 
Charakteristická světla ve tvaru C v sobě 
ukrývají světlomety LED Pure Vision, díky kterým 
je řízení v noci bezpečnější.
Elegantní silueta skrývá prosklené střešní okno, 
které vás zve k cestování v oáze světla. Dejte 
volný průchod svým emocím, vyberte si něco 
výjimečného.

výjimečný design



Objevte nový způsob cestování v prostorném 
interiéru nového modelu Megane GrandCoupé. 
Pozornost věnovaná detailům je všudypřítomná, 
od konfi gurovatelného přístrojového štítu 
s 10,2" obrazovkou a replikací navigace až po 
elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí 
polohy*. Na 9,3" multimediální obrazovce 
Easy Link nejnovější generace máte možnost 
využívat výhody systému Multi-Sense. Podle toho, 
jak se cítíte, si můžete vybrat mezi osmi barvami 
ambientního osvětlení a čtyřmi jízdními režimy. 
Prostřednictvím Renault Easy Drive si můžete užívat 
uvolněnou jízdu díky špičkovým technologiím, 
jako jsou adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, 
aktivní nouzové brzdění AEBS s detekcí chodců 
a varování v případě opuštění jízdního pruhu. 
Za volantem nového modelu Megane GrandCoupé 
budete mít jedinečný požitek z jízdy.

* K dispozici výhradně pro kožené čalounění.

nový zážitek 
z cestování





zaručená bezpečnost pro větší klid

Adaptivní tempomat. Adaptivní tempomat vám pomůže při jízdě udržovat bezpečný odstup od vozidla před vámi. 

Nový Megane GrandCoupé přináší inovativní asistenční systémy řízení pro váš klid na cestách. Přístrojový štít a head-up displej vám zpřístupní 
veškeré informace o jízdě.



Aktivní nouzové brzdění s detekcí chodců. Novému modelu 
Megane GrandCoupé můžete důvěřovat. Potřebujete 
dupnout na brzdy? Co když před vás vykročí chodec? 
Nový Megane GrandCoupé vás varuje a aktivuje nouzové 
brzdění, pokud nereagujete.

Rozpoznávání dopravních značek vás pomocí kamery 
informuje o rychlostních limitech během vaší cesty.

Systém sledování mrtvého úhlu, který je aktivní od 30 km/h 
do 140 km/h, vás automaticky prostřednictvím světelných 
signálů upozorní na přítomnost vozidel, která nejsou viditelná 
ve zpětném zrcátku.

Rear Traffi c Alert vám umožní vyjet z parkovacího místa 
s větším klidem. Nový Megane GrandCoupé, který je vybavený 
radary, vás upozorní na příjezd vozidla, které byste jinak neviděli.

Easy Park Assist. Asistenční systém Easy Park Assist sleduje 
prostřednictvím senzorů umístěných na přední a bočních 
stranách vozidla prostor, který máte k dispozici pro parkování, 
a manévrování provede za vás. Může vám také pomoci 
s výjezdem z parkovacího místa; vše, co musíte udělat, 
je požádat jej o to.

Varování před opuštěním jízdního pruhu. Vyvarujte se 
nechtěného opuštění jízdního pruhu díky vizuálnímu varovnému 
signálu a vibracím volantu. V případě aktivace nad 70 km/h 
vás systém v případě opuštění jízdního pruhu upozorní, 
pokud přejedete plnou nebo přerušovanou bílou čáru bez 
použití směrových ukazatelů.



Bílá Quartz(2) Červená Intense(2)Bílá Glacier(1)

Šedá Highland(2) Šedá Titanium(2) Černá Etoilé(2)

Modrá Cosmos(2)

barvy

(1) Nemetalický lak.
(2) Metalický lak.

Fotografi e nejsou smluvně závazné.
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Objem zavazadlového prostoru (dm3) benzín/nafta
Objem zavazadlového prostoru 550
Maximální objem zavazadlového prostoru se sklopenými opěradly zadních sedadel 1 258

rozměrydisky kol

16" ocelové disky kol 
Florida

16" ocelové disky kol 
Elliptik

16" disky kol z lehkých 
slitin Celsium

16" disky kol z lehkých 
slitin Impulse

17" disky kol z lehkých 
slitin Allium

18" disky kol z lehkých 
slitin Hightek



výbava

Hlavní standardní vybavení Life

Bezpečnost a asistenční systémy
• ABS + EBA
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
• Asistent rozjezdu do kopce
• Program Eco-mode
• Elektronický stabilizační systém (ESC) 

s ASR
• Tempomat / omezovač rychlosti
• Systém nepřímé kontroly tlaku 

v pneumatikách

Komfort
• Manuální klimatizace
• Impulzní elektrické ovládání předních 

a zadních oken
• Sklopné opěradlo zadního sedadla dělené 

v poměru 1/3 : 2/3
• Vyhřívaná, elektricky ovládaná vnější 

zpětná zrcátka v barvě karoserie

Multimédia
• Přístrojová deska se 4,2" digitálním 

přístrojovým štítem a analogovými 
ukazateli

• 4,2" rádio Bluetooth® s ovládacími prvky 
audiosystému na volantu

Vnitřní vzhled
• Látkové čalounění Life
• Tmavě šedé interiérové dekorativní prvky 

na přístrojové desce a dveřních panelech

Vnější vzhled
• Chromovaná a leskle černá mřížka 

masky chladiče
• Černý znak na blatníku
• 16" ocelové disky kol, design okrasných 

krytů kol Florida
• Přední světlomety LED PURE VISION®

Zen = Life + 

Komfort
• Středová konzola s loketní opěrkou 

a držáky nápojů
• Zadní parkovací senzory
• Dešťový a světelný senzor
• Automatická dvouzónová klimatizace

Multimédia
• Přístrojový štít se 7" barevným 

multifunkčním displejem
• Multimediální systém Easy Link, 

7" displej kompatibilní s Android Auto™ 
a Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
vstupy USB a Jack

Vnitřní vzhled
• Látkové čalounění v tmavém odstínu
• Šedé interiérové dekorativní prvky na 

přístrojové desce a dveřních panelech

Vnější vzhled
• Chromovaná okenní lišta
• 16" ocelové disky kol fl exwheel, design 

okrasných krytů kol Eliptik

Intens = Zen + 

Bezpečnost a asistenční systémy
• Systém sledování únavy řidiče
• Přední a zadní parkovací senzory
• Systém varování před opuštěním 

jízdního pruhu
• Automatické přepínání dálkových světel

Komfort
• Bezrámečkové elektrochromatické vnitřní 

zpětné zrcátko
• Elektrická parkovací brzda
• Hands-free karta Renault pro bezklíčové 

odemykání a startování
• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Multimédia
• Renault MULTI-SENSE: výběr 

a individualizace jízdních režimů 
s individuálním nastavením ambientního 
osvětlení (MySense, ECO, Comfort a Sport)

• Multimediální a navigační systém Easy 
Link, 7" displej kompatibilní s Android 
Auto™ a Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
vstupy USB a Jack

• Konektory USB: 1 vpředu a 2 vzadu

Vnitřní vzhled
• Kombinované čalounění z imitace kůže / 

tkaniny
• Interiérové dekorativní prvky 

z kartáčovaného hliníku na přístrojové 
desce a dveřních panelech

• Kožený volant
• Ambientní osvětlení na předních dveřních 

panelech a středovém tunelu

Vnější vzhled
• Chromovaný znak na blatníku
• Lesklá černá mřížka chladiče 

s chromovanými vložkami
• Černý zadní nárazník s chromovanou 

vložkou
• 16" disky kol z lehkých slitin, design Impulse, 

černé s diamantovým efektem
• Světla pro denní svícení LED 

s charakteristickým vzhledem ve tvaru C 
a ukazateli směru LED vpředu

• Přední mlhová světla
• Zatmavená zadní skla

Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc. 

Life

Zen

Intens 



renault.cz

Nakonfi gurovat a objednat svůj model Renault Megane GrandCoupé můžete 
na www.renault.cz

Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami neustálého zlepšování produktů 
si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifi kace vozidla a příslušenství. Takové změny jsou prodejcům Renault sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze 
lišit a určité vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne nejbližší prodejce. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev 
skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault.
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