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finanszírozás1

Az ajánlat 2018.12.05-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

renault.hu

ÚJ RENAULT MEGANE R.S.

FELFÜGGESZTÉS HIDRAULIKUS VÉGHELYZETI ÜTKÖZŐVEL
A futómű hatékonyabban nyeli el az útegyenetlenségeket. Ez a
megoldás szenzációs hatást eredményez az úttartás, a kényelem
és a teljesítmény tekintetében.

TORSEN®, RÉSZLEGESEN ÖNZÁRÓ (SPERR) DIFFERENCIÁL
A CUP futóművel együtt lehetővé teszi a nyomatékátadás aszimmetria-tartományának növelését gyorsulás és fékezés közben, ami
növeli a hajtáslánc hatékonyságát és a kanyarodási sebességet.

R.S. VISION MULTIFUNKCIÓS VILÁGÍTÁSI RENDSZER
A helyzetjelző lámpa, a távolsági fényszórók, a ködlámpák és a
kanyarfény egyedülálló, egy lámpatestbe szerelt egysége kiváló
láthatóságot biztosít.

R.S. MONITOR
Az R.S. MONITOR fedélzeti telemetria rendszerrel az R-LINK 2®
képernyőjén valós időben követheti a gépkocsi paramétereinek,
valamint a vezető reakcióinak változását. Az új R.S. MONITOR
EXPERT telemetria rendszer ezen kívül lehetővé teszi a pályán
történő események rögzítését is.
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FELSZERELTSÉG
CSOMAGOK
R.S. CUP csomag: R.S. CUP futómű + mechanikus, részlegesen önzáró (sperr) differenciálmű + BREMBO® féknyergek vörös színben
R.S. TECHNO csomag: R.S. MONITOR EXPERT kijelző + színes head-up display
BIZTONSÁG PRÉMIUM csomag: aktív vészfékező rendszer + követési távolságra figyelmeztető rendszer + adaptív tempomat
BIZTONSÁG csomag: aktív vészfékező rendszer + követési távolságra figyelmeztető rendszer
EASY PARKING csomag: „Easy Park Assist“ parkolóasszisztens első, hátsó és oldalsó radarokkal + tolatókamera + holttérfigyelő
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 / hátul
Központi ajtózár
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval
Adaptív tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval
Színes head-up display
Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Automata távolsági fényszóróvezérlés
Holttérfigyelő rendszer
Aktív vészfékező rendszer
Követési távolságra figyelmeztető rendszer
KÜLSŐ MEGJELENÉS
Első lökhárító egyedi légbeömlőkkel, hátsó lökhárító diffúzorral
18" könnyűfém ESTORIL keréktárcsák
19" könnyűfém INTERLAGOS ezüst-fekete keréktárcsák
19" könnyűfém INTERLAGOS fényes fekete keréktárcsák
Külső visszapillantó tükör burkolatok fényes fekete színben
Metálfényezés: Platinaszürke, Titánium szürke, Fekete gyémánt
Speciális metálfényezés: Lángvörös, Gyöngyházfehér
Speciális R.S. metálfényezés: Pezsgő narancs, Sirius sárga
BELSŐ MEGJELENÉS
Fekete belső harmónia
Sötét textil kárpitozás - R.S.
R.S. Alcantara® bőr kárpitozás [Fűthető első ülésekkel rendelendő.]
R.S. Line bőr kárpitozás RECARO első ülésekkel [Fűthető első ülésekkel nem rendelhető.]
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS
Full LED „Pure Vision“ fényszórók
R.S. Vision LED fényszórók (integrált LED világítás ködlámpa, kanyarfényszóró, helyzetjelző és távolsági fényszóró funkciókkal)
LED nappali menetfény ("Edge Light")
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, integrált LED irányjelzővel
Elektromosan nyitható panoráma üvegtető
Színezett ablaküvegek
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
Elektromos parkolófék (manuális / EDC automata váltó esetén)
Renault MULTI-SENSE® rendszer 5 üzemmóddal (Komfort, Normál, Egyéni, Sport, Race)
4CONTROL® négykerék-kormányzás rendszer
Tolatóradar
Első és hátsó parkolóradarok, tolatókamerával
„Easy Park Assist“ félautomata parkolóasszisztens, első, hátsó és oldalsó radarokkal, tolatókamerával, holttérfigyelő rendszerrel
Fedélzeti számítógép / Sebességváltás optimális idejének jelzése
Egyedi hangolású R.S. SPORT 2 futómű
Egyedi hangolású R.S. CUP futómű
Mechanikus, részlegesen önzáró (sperr) differenciálmű
BREMBO® féknyergek szürke/vörös színben
Alumínium és acél ötvözetű (kompozit) féktárcsák
Renault Sport váltófülek a kormány mögött (manuális / EDC automata váltó esetén)
Launch Control System - Állóhelyzeti rajtautomatika rendszer (manuális / EDC automata váltó esetén)
Multi Change Down rendszer - Manuális üzemmódban egyszerre több fokozattal való visszaváltást tesz lehetővé
(manuális / EDC automata váltó esetén)
R.S. Drive gomb - A jármű egy mozdulattal Sport vagy Race üzemmódba váltható
Indításgátló
Defektjavító készlet
Szükségpótkerék
Pótkerék
• széria
- nem érhető el
* Az opció elérhetőségéről érdeklődjön a márkakereskedésben.

oldal: 3/5

R.S.
450 000*
200 000*
200 000
150 000
200 000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-/•
•
•
BIZTONSÁG PRÉMIUM
csomag
100 000 /
R.S. TECHNO csomag
•
EASY PARKING csomag
BIZTONSÁG /
BIZTONSÁG PRÉMIUM
csomag
•
•
225 000
300 000
•
130 000
150 000
470 000*
•
•
300 000
750 000*
•
•
•
•
200 000
•
•
•
•
•
•
-/•
•
•
•
150 000
EASY PARKING csomag
•/•
•
R.S. CUP csomag
R.S. CUP csomag
•/R.S. CUP csomag
300 000*
-/•
-/•
-/•
•
•
•
-

FELSZERELTSÉG
KOMFORT
Kétzónás automata klímaberendezés
Távirányítós központi ajtózár
Automata Renault Kártya üdvözlő funkcióval
Magasságban és mélységben állítható kormány
R.S. bőrkormány
R.S. Alcantara® bőrkormány
Elektromos (impulzusos) ablakemelők elöl/hátul, becsípődésgátlóval
Magasságban állítható vezetőülés manuális deréktámasszal
Magasságban állítható utasülés
R.S. sportülések integrált fejtámlákkal elöl
Fűthető első ülések (2 fűtési fokozattal) [R.S. Line bőr kárpitozással és RECARO első ülésekkel nem rendelhető.]
Térképzsebek az első ülések hátulján
1/3–2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla, 3 db állítható magasságú fejtámlával
Hátsó üléstámla kihajtható kartámasszal, 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® DAB rádió 7" / 8,7"kapacitív érintőképernyővel, 2 USB- és 1 Jack csatlakozóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval, Arkamys®
hangrendszer 8 hangszóróval, iOS és Android okostelefon tükrözéssel
Bluetooth® DAB rádió 7" / 8,7" kapacitív érintőképernyővel, 2 USB- és 1 Jack csatlakozóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,
Bose® hangrendszer 10 hangszóróval (mélynyomóval, digitális jelerősítővel), iOS és Android okostelefon tükrözéssel
Online navigáció R-LINK 2® rendszerhez (TomTom® navigáció teljes Európa-térképpel1), online alkalmazásokkal
R.S. MONITOR kijelző
R.S. MONITOR EXPERT kijelző

R.S.
•
•
•
•
•
100 000
•/•
•
•
•
50 000
•
•
•
•/•
•/•
•
•/50 000
100 000 /
150 000
•
75 000
R.S. TECHNO csomag

• széria
- nem érhető el
1
A részletes térképlistáról érdeklődjön a márkakereskedésekben!

GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS 2
R.S.
Garancia+ 5 év / 150 000 km
Garancia+ 5 év / 200 000 km
EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km*
EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 150 000 km*
EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 200 000 km*		

65 000
120 000
360 000
690 000
990 000

* 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.

* SPORT futómű / CUP futómű
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MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK
Motor
Sebességváltó típusa
Lökettérfogat (cm3)
Üzemanyag
Furat x löket (mm)
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
18" keréktárcsák esetén
19" keréktárcsák esetén
MENETTELJESÍTMÉNY
Gyorsulás 0–100 km/h (másodpercben)
Legnagyobb sebesség (km/h)
1000 m álló rajttal (másodpercben)
Légellenállási együttható SCx (m²)
KORMÁNYZÁS
Járdák közötti fordulókör átmérő (m)
FÉKEK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm)
Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm)
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS
Vegyes fogyasztás (l/100 km)
NEDC szerinti CO2-kibocsátás (g/km)
Üzemanyag tank mérete
MÉRETEK ÉS TÖMEG
Csomagtér térfogata 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)
+
++

1

2

TCe 280

1 798
benzin
79,7 x 90,1
4/16
közvetlen,
turbófeltöltővel
205 / 280 / 6 000
390 / 3 200
Euro 6 / WLTP
igen/igen
igen

TCe 280 EDC
6 sebességes
dupla kuplungos
automata
1 798
benzin
79,7 x 90,1
4/16
közvetlen,
turbófeltöltővel
205 / 280 / 6 000
390 / 3 200
Euro 6 / WLTP
igen/igen
igen

235/40 R18
245/35 R19

235/40 R18
245/35 R19

5,8
255
25
0,78

5,8
250
25
0,78

10,3

10,3

355 / 28
290 / 11

355 / 28
290 / 11

17,9–8,0
181–182
50

7,4–7,6
169–174
50

294

294
1 430
1 930
1 930
80

6 sebességes
manuális

1 407
1 905
1 905
80

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

A finanszírozási ajánlat fogyasztók részére szól, és a 2018.11.01. - 2018.12.31. között megkötött szerződésekre érvényes, valamennyi Renault személygépjármű modell
esetében, kivéve Twingo. A finanszírozás keretében zárt- és nyíltvégű 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.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a WLTP eljárás alapján történik, amely egy új eljárás a tüzelőanyag-fogyasztás és a
CO2-kibocsátás mérésére. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért tüzelőanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb a korábban
használt ún. új európai menetciklusban (NEDC) mért értékeknél. Az összehasonlíthatóság érdekében és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a WLTP eljárás szerint
mért értékek az NEDC rendszerbe lettek visszaszámítva (NEDC-BT). 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.
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 Általános
Szerződési Feltételek című dokumentum tartalmazza.
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! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.
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