
 

  

 

 
 

RENAULT FINANSOWANIE 

KREDYT 50/50 0%(2) 

KREDYT 4X25 

KREDYT ULGOWY 

RENAULT BUSINESS PLAN 

LEASING OD 101% (3) 

 

 

Cennik obowiązuje od dnia 06.10.2016 r., dotyczy samochodów ze składu, wyprodukowanych w 2016 r. Prezentowana cena jest ceną katalogową i nie uwzględnia rabatu. Oferowana dla modelu promocja 

zawiera rabat od Importera i Autoryzowanego Partnera Renault. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Stan na dzień 06.10.2016r.  Szczegóły w salonie. 
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Skorzystaj z oferty VAT gratis(1) 

ROK PRODUKCJI 2016 
CENA KATALOGOWA W ZŁ

MÉGANE R.S. 107 250

VAT gratis(1) 
 



 

 

  

MÉGANE R.S.

ZAWIESZENIE I UKŁAD JEZDNY

Zawieszenie Renault Sport (zawieszenie podstawowe) ●

Zawieszenie Cup P

Samoblokujący mechanizm różnicowy P

Przednie zaciski hamulcowe 4-tłoczkowe Brembo
® 

/ w kolorze czerwonym ● / P

PROWADZENIE POJAZDU - URZĄDZENIA KONTROLNE

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego ●

Specjalny zespół zegarów i wskaźników z analogowym prędkościomierzem i obrotomierzem (tło obrotomierza w kolorze szarym) ●

Ręczny hamulec postojowy ●

Karta Renault ze zdalnym sterowaniem centralnego zamka drzwi ●

Karta Renault Hands Free 1 060 / P

System wspomagania parkowania tyłem ●

System wspomagania parkowania tyłem, z kamerą cofania 1 200 / P

System R.S. Monitor 1 060

System R.S. Monitor 2.0 1 060

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU) ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) o 3 trybach pracy ●

Regulator-ogranicznik prędkości ●

System kontroli ciśnienia w oponach ●

Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera dostosowujące się do siły zderzenia ●

Możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu ●

Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę piersiową i miednicę ●

Poduszki kurtynowe ●

Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa na miejscu kierowcy i pasażera z przodu ●

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach ●

Zagłówki na przednich i tylnych miejscach ●

System mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych miejscach ●

Elektronicznie kodowany system blokady zapłonu ●

WIDOCZNOŚĆ – OŚWIETLENIE

Światła do jazdy dziennej LED ●

Funkcja oświetlenia drogi do domu ●

Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, z czujnikiem deszczu P

Lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień/noc) ●

KOMFORT

Klimatyzacja manualna ●

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa P

Elektrycznie sterowane, składane ręcznie i podgrzewane lusterka boczne ●

Elektrycznie sterowane i składane oraz podgrzewane lusterka boczne 250 / P

Elektrycznie podnoszone szyby przednie ●

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości ●

FOTELE - SCHOWKI

Fotele przednie sportowe z tapicerką materiałową ●

Fotele przednie sportowe z tapicerką skórzaną łączoną z elementami skóry ekologicznej 5 300

Fotele przednie kubełkowe Recaro® z tapicerką materiałową 5 300

Fotele przednie kubełkowe Recaro® z tapicerką skórzaną łączoną z elementami skóry ekologicznej 8 500

Fotel kierowcy z regulacją elektryczną P

Fotele przednie podgrzewane 850 / P

Tylna kanapa w układzie 1/3 - 2/3 ●

Środkowa konsola z podłokietnikiem i schowkiem ●

MULITIMEDIA

System nawigacji Carminat TomTom® LIVE P

System multimedialny R-LINK Evolution P

Mapa Europy - wersja rozszerzona P

Radiootwarzacz R-Plug&Radio+ ●

Radiootwarzacz R-Plug&Radio+ kompatybilny z systemem multimedialnym R-LINK P

Radiootwarzacz R-Plug&Radio+ 3D Sound by Arkamys ® 1 600

Bose® Energy Efficient Series Sound System kompatybilny z systemem multimedialnym R-LINK P



 

  

MÉGANE R.S.

KOŁA

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18" wzór TIBOR 23, matowy chrom (Dunlop SP Sport Maxx TT 225/40 R18 92 Y) ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18" wzór TIBOR 23, czarny mat (Michelin Pilot Sport 2 234/40 R18 95 Y) 1 000

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19" 5 200

Felga 19" wzór STEEV, diamentowy połysk (Continental Sport Contact 5 performance 235/35 R19 95 Y) 0

Felga 19" wzór STEEV, czarny błyszczący, z wstawką  w kolorze czerwieni (Bridgestone Potenza RE050A 235/35 R19 95 Y) 540

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony ●

Koło zapasowe dojazdowe (135/80 R17, wyklucza zestaw do naprawy uszkodzenia opony) 310

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY

Poszerzone błotniki przednie i tylne ●

Przednia listwa areodynamiczna typu F1 z linią świateł do jazdy dziennej LED ●

Tylny dyfuzor typu F1 ●

Tylny spojler do jazdy z dużą prędkością ●

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, błyszczącym ●

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia (w kolorze czarnym, błyszczącym dla lakieru 727 i ENV) ●

Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze nadwozia ●

Kierownica Renault Sport z podpórkami na kciuki i zaznaczonym punktem środkowym (punkt «  0 ») ●

Aluminiowe nakładki na pedały i podpórkę pod stopę Renault Sport ●

Dach panoramiczny, stały 3 200

Oklejenie dachu - motyw Damier 1 600

Szyby tylne przyciemniane ●

Lakier metalizowany 2 100

Lakier metalizowany specjalny QNC 2 800

Lakier metalizowany specjalny ENV 6 500

PAKIETY WYPOSAŻENIA

Pakiet Komfort: klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa + wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, z czujnikiem 

deszczu
1 600

Pakiet Komfort Plus 1: fotele przednie podgrzewane + fotel kierowcy z regulacją elektryczną + podłokietnik na tylnej kanapie 3 500 (1)

Pakiet Komfort Plus 2: karta Renault Hands Free + elektrycznie sterowane i składane oraz podgrzewane lusterka boczne + 

klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa + wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, z czujnikiem deszczu
2 500

Pakiet Komfort Plus 3: karta Renault Hands Free + elektrycznie sterowane i składane oraz podgrzewane lusterka boczne + system 

wspomagania parkowania tyłem, z kamerą cofania
2 300

Pakiet Sport: zawieszenie Cup + samoblokujący mechanizm różnicowy + przednie zaciski hamulcowe 4-tłoczkowe Brembo ® w 

kolorze czerwonym
5 500

Pakiet Navigation 2: system nawigacji Carminat TomTom® LIVE + mapa Europy - wersja rozszerzona 2 500

Pakiet Connect & Go 1: system multimedialny R-LINK Evolution + mapa Europy - wersja rozszerzona + radioodtwarzacz R-

Plug&Radio+ kompatybilny systemem multimedialnym R-LINK + dostęp do usług interaktywnych
3 900

Pakiet Connect & Go 2: system multimedialny R-LINK Evolution + mapa Europy - wersja rozszerzona + Bose ® Energy Efficient Series 

Sound System kompatybilny z systemem multimedialnym R-LINK + dostęp do usług interaktywnych
5 100

● = w standardzie      ○ = w opcji      P = element pakietu 

(1) Pakiet niedostępny w wersji z fotelami przednimi kubełkowymi Recaro®.

Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.



 

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. 

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Wartości 

zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich 

producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy 

kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na renault.pl. Samochody Renault podlegają recyklingowi, zgodnie z ustawą o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi 

przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

 

(1) VAT gratis, tj. rabat w wysokości 18,7% wartości samochodu brutto, który stanowi 23% kwoty netto. Oferta ważna do wyczerpania zapasów, dotyczy samochodów dostępnych na 

składzie Autoryzowanych Partnerów Renault. Stan oferty na 06.10.2016 r. Szczegóły w salonach Renault. 

(2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 71 094 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 

35 547 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 777,35 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 37 324,35 zł.  Całkowita kwota 

kredytu : 35 547,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 37 324,35 zł. Stan na dzień 06.10.2016. 

(3) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne 

u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

Szczegóły oferty w salonach Renault. 

 

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na 

podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych 

Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest 

nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe 
władze nadzorcze Francji. 

WERSJA MÉGANE R.S.

Norma emisji spalin Euro 6

Typ skrzyni biegów manualna 6b.

Stop & Start tak

Pojemność skokowa (cm3) 1998

Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 82,7 x 93

Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16

Stopień sprężania 8,6 : 1

Maksymalna moc kW CEE (KM) przy (obr./min) 201 (273) przy 5500

Maksymalny moment obrotowy Nm CEE przy (obr./min) 360 przy 3000

Rodzaj wtrysku wielopunktowy

Układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem seryjnie

Całkowita liczba obrotów kierownicy 2,66

Średnica zawracania (m) 11,35

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 255

0 - 100 km/h (s) 6''

1 000 m ze startu zatrzymanego (s) 25''4

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100km) 9,8

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100km) 6,2

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km) 7,5

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 174


