
Platnost ceníku od 5. 2. 2021.

ZVÝHODNĚNÍ  
45 000 Kč

FINANCOVÁNÍ 

FAIR CREDIT

BEZ POPLATKU
ÚROK OD 0%

Nový Renault MEGANE 
GrandCoupé
 Technologií k úspěchu

ZIMNÍ PNEUMATIKY 
ZDARMA



Verze Cena Akční cena

ZEN
TCe 140 505 000 460 000
Blue dCi 115 531 000 486 000

INTENS
TCe 140 550 000 505 000
TCe 140 EDC 602 000 557 000
Blue dCi 115 576 000 531 000
Blue dCi 115 EDC 628 000 583 000

Platnost ceníku od 5. 2. 2021. 20210204–05 
Zvýhodnění není kumulovatelné s velkoodběratelskými podmínkami. 
Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
*   Akční nabídka zimních pneumatik platí do odvolání. Nabídka zimních pneumatik platí pro 4 ks zimních pneumatik podle rozměru 

pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla.
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Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

TEST 2015

LIFEINTENS  
(ZEN +)

Navíc oproti výbavě Zen:

•  Upozornění na rychlost + 
rozpoznávání dopravních značek 
s informací o omezení rychlosti

•  Varování před opuštěním  
z jízdního pruhu

•  Poloautomatická parkovací 
brzda s funkcí auto-hold

•  Přední a zadní parkovací senzory
•  MULTI-SENSE: 4 jízdní režimy 

(MySense, Eco, Comfort, Sport)
•  Multimediální a navigační 

systém EASY LINK 7"
•  Automatické přepínání  

dálkových světlometů
•  Přední mlhová světla LED 

s přisvěcováním do zatáček
•  Elektricky ovládaná, sklopná 

a vyhřívaná vnější zpětná 
zrcátka

•  Bezrámečkové zpětné zrcátko 
• Kožený volant
• Zatmavená zadní skla
• Hands-free karta Renault 
•  Disky kol z lehkých slitin 16", 

design Impulse 

LIFEZEN

•  Čelní, boční a hlavové airbagy
• Asistent pro rozjezd do kopce
•  Elektricky ovládaná a vyhřívaná 

vnější zpětná zrcátka
• Full LED přední světlomety
• Světelný a dešťový senzor
•  Dvouzónová automatická 

klimatizace
• Zadní parkovací senzory
•  Impulzní ovládání předních a 

zadních oken
•  Přístrojový štít se 7" barevným 

multifunkčním displejem
•  Multimediální systém  

EASY LINK 7"
•  Ocelové disky kol 16" Flexwheel, 

design okrasných krytů kol 
Eliptik

ZVÝHODNĚNÍ  
45 000 Kč

FINANCOVÁNÍ 

FAIR CREDIT

BEZ POPLATKU
ÚROK OD 0%

ZIMNÍ PNEUMATIKY
ZDARMA*



ZEN INTENS

PAKETY
Pack Zen (Přední mlhové světlomety, elektricky sklopná zrcátka, hands-free karta Renault) 12 000 -
Pack Winter Zen (Vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla, kožený volant) 11 000 -
Pack City (Active emergency braking system s detekcí chodců,
Safe distance warning system)
Na Intens pouze s motorizacemi TCe 140 a Blue dCi 115

8 000 8 000

Pack Parking (Multimediální a navigační systém Easy Link 7", přední a zadní parkovací senzory) 12 500 -
Pack Design 16 (Zatmavená zadní okna, disky kol z lehkých slitin 16", design Celsium) 10 000 -
Pack Safety (Varování před překročením rychlosti, detekce nejvyšší povolené rychlosti,
automatické přepínání dálkových světel, systém sledování únavy řidiče, systém varování před  
opuštěním jízdního pruhu)

11 000 -

Pack Winter Intens (Vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla) - 8 000
Pack Komfort (Vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla, elektricky nastavitelné sedadlo  
řidiče v 6 směrech, manuálně nastavitelná bederní opěrka)
Nutno s koženým čalouněním

- 14 000

Pack Parking Plus  (Systém sledování mrtvého úhlu, Easy Park Assist, přední, zadní, boční
parkovací senzory, Rear traffic alert - upozornění před přijíždějícími vozidly při couvání)
Nutno s Pack Navigace

- 12 000

Pack Navigace (Multimediální a navigační systém Easy-Link, 9,3", přístrojový štít před
řidičem 10" s možností nastavení zobrazení a možností replikace navigace, head-up
displej, zadní parkovací kamera)

- 30 000

Pack Safety Plus (Adaptivní tempomat, Active emergency braking system s detekcí chodců,  
Safe distance warning system)
Pouze s motorizacemi TCe 140 EDC a Blue dCi 115 EDC

- 14 000

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • •
Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV • •
Asistent rozjezdu do kopce • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) • •
Boční airbagy chránící hrudník na straně řidiče a spolujezdce • •
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel • •
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech • •
Tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě s předpínači pro boční sedadla • •
Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech • •
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech • •
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody • •
Tempomat s omezovačem rychlosti • •
Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti - Pack Safety Plus 
Head-up displej - Pack Navigace
Systém sledování mrtvého úhlu - Pack Parking
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu Pack Safety •
Automatické přepínání dálkových světel Pack Safety •
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti s integrovanými rychlostními limity z 
navigace Pack Safety •

Systém sledování únavy řidiče Pack Safety •
Active emergency braking system s detekcí chodců Pack City Pack Safety Plus
Safe distance warning system Pack City Pack Safety Plus
VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie • •
Vnější kliky dveří v barvě karoserie / v barvě karoserie s dekorativním chromovaným prvkem • / - - / •
Dekorativní prvek na předním blatníku chromovaný - •
Koncovka výfuku skrytá • •
Ocelové disky kol 16", flexwheel, design okrasných krytů kol Eliptik • -
Disky kol z lehkých slitin 16", design Celsium Pack Design 16 -
Disky kol z lehkých slitin 16", design Impulse černé s diamantovým efektem - •
Disky kol z lehkých slitin 17", design Allium šedé s diamantovým efektem - 10 000
Disky kol z lehkých slitin 18", design Hightek šedé s diamantovým efektem - 15 000
Metalický lak Šedá Highland, Černá Etoile, Šedá Titanium, Modrá Cosmos 16 000 16 000
Speciální metalický lak Červená Intense 18 000 18 000
Speciální metalický lak Bílá Quartz 20 000 20 000
VNITŘNÍ VZHLED
Tmavý interiér • •
Látkové čalounění tmavé Zen • -
Kombinace látkového čalounění s koženkou, tmavě šedé / černé Intens - •
Kožené čalounění Intens (nutno s Pack Komfort) - 20 000

• v sérii

VOLITELNÁ VÝBAVA



VOLITELNÁ VÝBAVA

ZEN INTENS

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Přední světlomety LED PURE VISION® • •
LED denní svícení Edge Light • •
Přední mlhové světlomety Pack Zen •
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná • -
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná Pack Zen -
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná s osvětlením nástupního prostoru při odemčení vozu - •
Panoramatické střešní okno - elektricky otevíratelné - 25 000
Tónovaná skla • •
Zatmavená zadní okna Pack Design 16 •
Dešťový a světelný senzor • •
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - •
Osvětlení interiéru Ambient Lighting - •
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem • •
Poloautomatická parkovací brzda s funkcí auto-hold - •
Systém Renault Multi-Sense® (4 režimy nastavení celého vozu) - •
Zadní parkovací senzory • -
Přední a zadní parkovací senzory Pack Parking •
Zadní parkovací kamera - Pack Navigace
Easy Park Assist (přední, zadní, boční parkovací senzory,  
inteligentní parkovací asistent - podélný, kolmý, úhlový) - Pack Parking Plus

Rear Traffic Alert (upozornění před přijíždějícími vozidly při couvání) - Pack Parking Plus

Palubní počítač • •
Ukazatel optimálního rychlostního stupně • •
Imobilizér • •
Sada na opravu pneumatik • •
Plnohodnotné rezervní kolo (pro naftové motory je rezervní kolo pouze dojezdové) 5 000 5 000
KOMFORT
Dvouzónová automatická klimatizace • •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • •
Klíč se 3 tlačítky • -
Hands-free karta Renault pro bezklíčové odemykání a startování Pack Zen •
Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru s možností otevření pohybem nohy pod zadním nárazníkem - 3 000
Výškově a podélně nastavitelný volant • •
Volant potažený kůží Pack Winter Zen •

Vyhřívaný volant Pack Winter Zen Pack Winter Intens 
/ Komfort

Elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním • •
Elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním • •
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou • •
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech, manuálně nastavitelná bederní opěrka  
(nutno s koženým čalouněním) - Pack Komfort

Vyhřívání předních sedadel Pack Winter Zen Pack Winter Intens 
/ Komfort

Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3 se 3 výškově nastavitelnými hlavovými opěrkami • •
Zadní středová loketní opěrka s držákem na kelímky - •
Vysoká středová konzole mezi předními sedadly s integrovanou loketní opěrkou, 
uzaviratelným odkládacím prostorem a držáky na kelímky • •

Sluneční clony řidiče a spolujezdce s kosmetickým zrcátkem / s osvětlením • / - • / •
Zásuvka na 12V vpředu a vzadu • •
MULTIMÉDIA
Přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem • •
Přístrojový štít s 10" barevným multifunkčním displejem - Pack Navigace
Multimediální systém Easy Link, displej 7" (Bluetooth s funkcí audiostreamingu,  
2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem,  
4 reproduktory, DAB)

• -

Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 7" (navigační systém s dynamickým plánováním trasy dle aktuální 
dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů, Bluetooth s funkcí 
audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby, DAB)

Pack Parking •

Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3" (navigační systém s dynamickým plánováním trasy dle aktuální 
dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů, Bluetooth s funkcí 
audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby, DAB)

- Pack Navigace

• v sérii



PNEUMATIKA

NOKIAN WR D4
205/55 R16 91H
eC dB a 69 dB

KOMPLET  
S PLECHOVÝM DISKEM 

NOKIAN WR D4
205/55 R16 91H
eC dB a 69 dB

FULDA KR. CONTROL 2
205/55 R16 91H
eC dB b 71 dB

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM DISKEM 

FULDA KR. CONTROL 2
205/50 R17 93V
eE dC b 72 dB

1 979 Kč/ks
7 916 Kč/sada 4 ks 4 499 Kč/ks

17 966 Kč/sada 4 ks
6 829 Kč/ks
27 316 Kč/sada 4 ks

  špičková kvalita
  renomovaný výrobce

  ventilek TPMS
  disk Standard Black
  montáž
  ozdobný kryt kola

  ventilek TPMS
  disk Tiraka
  montáž
  středová krytka

VOUCHER 500 Kč

Výhodná 
cena 

včetně 
montáže!

Výhodná 
cena 

včetně 
montáže!

VYSVĚTLIVKY:  e valivý odpor    d brzdné vlastnosti na mokru    b vnější hlučnost
Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Cena samostatných pneumatik nezahrnuje montáž. V případě koupě sady 4 ks samostatných zimních pneumatik značky Motrio, Continental, Goodyear, Dunlop, Fulda, 
Nokian nebo Bridgestone bude zákazníkovi poskytnut poukaz v hodnotě 500 Kč vč. DPH, který je možné uplatnit u autorizovaného prodejce a v servisu Renault, kde byla koupě uskutečněna, a to buď ihned 
nebo nejpozději 31. 5. 2021 na nákup příslušenství, náhradních dílů, servisní zásahy (např. přezutí zakoupených pneumatik) nebo službu sezonního uskladnění pneumatik, pokud ji daný autorizovaný prodejce 
a servis Renault nabízí. Poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově. Bude-li poukaz uplatněn na nákup produktů či služeb v hodnotě nižší než 500 Kč, nevyužitá část hodnoty poukazu propadá. Cena 
kompletních kol již zahrnuje jejich kompletaci, montáž na vůz (práce a drobný materiál, ventilky, závaží) a ozdobné kryty kol / středové krytky, jejichž design je zvolen dle aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku 
disků naleznete na www.renault.cz, akční nabídku samostatných pneumatik na pneumatiky.renault.cz nebo u svého autorizovaného prodejce a v servisu Renault, s kterým prosím konzultujte aktuálnost 
doporučených cen. Nabídka platí do 28. 2. 2021 nebo do vyprodání zásob u participujících autorizovaných prodejců a servisů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik
KOMPLET  

S HLINÍKOVÝM DISKEM 

FULDA KR. CONTROL 2
205/55 R16 91H
eC dB b 71 dB

5 339 Kč/ks
21 356 Kč/sada 4 ks

  ventilek Standard
  disk Silverline
  montáž
  středová krytka

Výhodná 
cena 

včetně 
montáže!

SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

TCe 140 TCe 140 
EDC

Blue dCi 
115

Blue dCi 
115 EDC

Smluvní záruka Renault - 5 let / 100 000 km • • • •

Navýšení krytí záruky na 150 000 km* 4 990 4 990 4 990 4 990

Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem +  
COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 60 000 km

14 990
27 390

14 990
27 390

14 990
21 690

14 990
21 690

Servisní smlouva EASY SERVICE 
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem +  
COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km

18 990
33 690

18 990
37 390

18 990
26 590

18 990
26 590

•  v ceně vozidla  
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.  
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.  
Uvedené ceny jsou včetně DPH.  
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.  .
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu

https://www.renault.cz/
https://pneumatiky.renault.cz/


TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce.

**  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.

***  Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).

Nabídka financování Fair Credit pro model Renault Mégane GrandCoupé Zen TCe 140: pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 460 000,- Kč; spotřebitel uhradí 
z vlastních zdrojů: 253 000,- Kč (55 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 207 000,- Kč, pevná úroková sazba: 0 % p. a., RPSN: 9,6 %, p. a. 1. – 48. pravidelná měsíční 
splátka úvěru: 4 313 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a povinného ručení: 1 216 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 529 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 
0 Kč, celková splatná částka vč. havarijní poj. a pov. ručení: 265 392 Kč, délka úvěru 48 měsíců. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial 
Services, s.r.o.

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících 
osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace 
vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

MOTORIZACE TCe 140 TCe 140 EDC Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC

Typ převodovky Manuální 6stup. Dvouspojková EDC – 
7stup. automatická Manuální 6stup. Dvouspojková EDC – 

7stup. automatická
Zdvihový objem (cm3) 1 333 1 333 1 461 1 461
Palivo benzín benzín diesel diesel
Počet válců / ventilů 4/16 4/16 4/8 4/8
Typ vstřikování přímé přímé Common Rail Common Rail

Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 103 / 140 při  
4 500–6 000

103 / 140 při  
4 500–6 000 85 / 115 při 3 750 85/115 při 3 750

Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min) 260 při 1 750–3 500 240 při 1600–3750 270 při 1 750 270 při 1 750
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Filtr pevných částic ano ano ano ano
Systém Stop&Start a rekuperace energie při brzdění ano ano ano ano
PNEUMATIKY*     
Ocelové disky kol 16" 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Disky kol z lehkých slitin 16" 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Disky kol z lehkých slitin 17" 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
Disky kol z lehkých slitin 18" 225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
VÝKONY     
Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,6 9,8 11,3 11,2
Maximální rychlost (km/h) 205 205 190 190
ŘÍZENÍ     
Průměr otáčení – stopový (m) 11,3 11,3 11,3 11,3
Počet otáček volantu 2,93 2,93 2,93 2,93
BRZDY     
Vpředu: Ø (mm) / tloušťka (mm) 280/24 280/24 280/24 280/24
Vzadu: Ø (mm) / tloušťka (mm) 260/8 260/8 260/8 260/8
SPOTŘEBA A EMISE**     
Kombinovaná spotřeba (l) 5,9 6,0 4,6 4,7
Emise CO2 (g/km) 133–134 135 119–120 121
Objem palivové nádrže 50 50 49 49
Objem nádrže AdBlue (l) - - 16 16
ROZMĚRY A HMOTNOSTI***     
Objem zavazadlového prostoru celkový  
(dm3, metoda VDA) 402 402 335 335

Maximální objem zavazadlového prostoru se sklopnými zadními 
sedadly (dm3; metoda VDA)  1 258 1 258 1 191 1 191

Provozní hmotnost (kg) 1 278–1367 1 306–1 392 1 367–1 455 1 394–1 481
Maximální užitečné zatížení (kg) 462–551 462–548 462–550 462–549
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 829 1 854 1 917 1 943
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy (kg) 3 479 3 504 3 567 3 593
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 650 1 650 1 650 1 650
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 675 690 720 730
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