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Rodzina Renault
Megane
powiêksza siê
o kolejn¹
charaktern¹
wersje!

Poznajcie Renault
MEGANE GrandCoupé
Renault MEGANE GrandCoupéto uzupe³nienie gamy, w ramach której dotychczas mog³eœ
przebieraæwwersjachikombi.Nowy sedan z rodziny Megane, jak
sama nazwa zobowi¹zuje – wyró¿nia siê dynamicznym wygl¹dem. Swoj¹ stylistyk¹ nawi¹zuje
do reszty premierowych modeli
Renault, w tym starszego i wiêkszego brata – Talismana ale
zdecydowanie posiada swój w³asny zadziorny charakter.
Styl budz¹cy po¿¹danie
Stylistyka MEGANE GrandCoupé jest zachwycaj¹ca pod
ka¿dym wzglêdem, pe³na harmonii i elegancji o doskonale wywa¿onych proporcjach. Starannie
wymodelowany ty³ 4-drzwiowego nadwozia posiada ³agodnie

opadaj¹c¹ liniê dachu, która
zgrabnie ³¹czy siê z wyci¹gniêtym kufrem. Charakterystyczny,
wyró¿niaj¹cy siê uk³ad przednich
i tylnych œwiate³, podkreœla unikaln¹ osobowoœæ. Dziêki du¿emu,panoramicznemu,szklanemu
dachowi wnêtrze jest pe³ne œwiat³a.… ten samochód przyci¹ga
ka¿de spojrzenie.
Sukces dziêki technologii
Wersja GrandCoupé, oferuje
szereg elementów wyposa¿enia
typowych dla wy¿szego segmentu aut, co zapewni Ci wyj¹tkowy
komfort i przyjemnoœci z jazdy.
Do dyspozycji kierowcy i pasa¿erów jest m.in. system multimedialny R-LINK 2 stanowi¹cy
kwintesencjê zaawansowanych
technologii pok³adowych Renault, a tak¿e system MULTISENSE, czyli pe³na personalizacja stylu jazdy preferowanego
przez danego kierowcê. w stylu
high-tech,przeziernywyœwietlacz
Head-Up i 7-calowy personalizowany wyœwietlacz TFT na desce
rozdzielczej dodaj¹ elegancji nowoczesnemu wnêtrzu. Dziêki
karcieHandsFreeotwieraszdrzwi
bez koniecznoœci wyci¹gania
karty a System Easy Trunk Access umo¿liwia otwarcie klapy
baga¿nika za pomoc¹ czujnika
ruchu umieszczonego pod tylnim zderzakiem. Do dyspozycji
masz przestronny baga¿nik o pojemnoœci 550 dm3 a dziêki sk³adanym tylnim kanap¹ uzyskujesz
przestrzeñ ³adunkow¹ a¿ do 967
l o d³ugoœci ponad 1,9 m.
Z myœl¹ o bezpiecznym pod-

ró¿owaniu Nowy MEGANE
GrandCoupé zosta³ wyposa¿ony
w nowoczesne systemy wspomagaj¹cewprowadzeniu,tak aby
Twoje podró¿e by³y bardziej
bezstresowe i p³ynne. Dziêki zastosowanym systemom wszystko staje siê dziecinnie proste:
dostosowanie prêdkoœci do sytuacji na drodze, jazda po po¿¹danym pasie ruchu, kontrolowanie martwego pola widzenia w
lusterkach, parkowanie „bez u¿ycia r¹k” w zat³oczonym mieœcie...
Teraz wystarczy tylko zaj¹æ
wygodnie miejsce za kierownica
i poddaæ siê przyjemnoœci prowadzenia.
Wydajnoœæ i niezawodnoœæ
silników Renault
Do wyboru zostawiamy Ci
najlepsze silniki Renault, dwie

jednostki benzynowe oraz cztery
wysokoprê¿ne.Te dwie pierwsze
toSCe, wtym115KMwspó³pracuj¹cy z piêciobiegow¹ skrzyni¹
rêczn¹ lub w wariancie Energy o
mocniejszym 130 – konnym z 7biegow¹ automatyczn¹ skrzynia.
Spoœród turbodiesli w ofercie
znajdziesz dCi w wariantach 90,
110 i 130 KM. Ten poœredni zosta³ tak¿e wyposa¿ony w wersje
z automatyczna 6-biegowa skrzynia EDC.
Ju¿ dziœ umów siê na jazdê
próbnaNowymRenaultMEGANEGrandCoupé!
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