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Nowy Megane Grandtour – sukces
dzięki zaawansowanej technologii
cześniejszych technologii. Kokpit
w stylu high-tech zapewnieni Ci
maksymalną przyjemności prowadzenia. Przezierny wyświetlacz
Head-Up,
7-calowy
personalizowany wyświetlacz
TFT na desce rozdzielczej, system
multimedialny R-LINK 2 z ekranem dotykowym o przekątnej
do 8,7’’ a do tego cały arsenał systemów wspierających jazdę
wpływających na bezpieczeństwo.... Nowe Renault MEGANE
Grandtour oferuje nowy rodzaj
doznań z jazdy, w otoczeniu ultranowoczesnych i intuicyjnych
technologii.

jak i z tyłu. Przednie w kształcie
litery “C”, oparte na technologii
światłowodowej z diodami LED,
tworzą efekt trójwymiarowej głębi. W wyższych wersjach wyposażenia auto posiada reflektory
Full LED “Pure Vision”. Tylne
światła również tworzą efekt 3D,
uzyskany dzięki zastosowaniu
technologii “Edge Light”.
Wejdź do świata Renault
i korzystaj z zaawansowanych
technologii pokładowych!
Zajmując miejsce za kierownicą Nowego Megane Grandtour
zanurzasz się w świecie najnowo-

Potężna dawka adrenaliny
gwarantowana!
Pod maską tego przestronnego kombi znajdziesz te same silniki co w hatchbacku, benzyny
z rodziny TCe (o mocy 100 KM,
115 KM, 130 KM i 205 KM) i motory wysokoprężne dCi (90 KM, 110
KM i 130 KM). Napęd na koła trafia poprzez 6-biegowe przekładnie manualne, a w przypadku
mocniejszych
diesli
i benzyniaków przez 6- i 7-biegowe skrzynie EDC.

Jesteś gotowy na intensywne
doznania z jazdy? Czas start!
Rasowa linia nadwozia, idealna pozycja za kierownicą, sportowe pedały ……Poczuj pełną przyjemność z jazdy dzięki usportowionej wersji GT, która została
wyposażona w najnowszy system
czterech
kół
skrętnych
4CONTROL. W połączeniu z ukła-

dem jezdnym opracowanym
przez inżynierów z Renault Sport
system 4CONTROL zapewnia
sportowe właściwości prowadzenia i precyzyjne pokonywanie zakrętów.
Już dziś umów się na jazdę
próbną i poczuj emocje związane
z prowadzeniem Nowego
Megane Grandtour!
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Pasja prowadzenia nabiera
nowego znaczenia!
Megane Grandtour jest najniższym autem w segmencie aut ty-

pu kombi oraz cechuje się najszerszym rozstawie kół, co znacznie zwiększa jego stabilność
na drodze. W klasie kombi najważniejszą rolę odbywa bagażnik, a w Megane Grandtour kufer
ma pojemność 580 litrów. Ponadto oparcie fotela pasażera
z przodu daje się złożyć do położenia stolika, umożliwiając załadunek przedmiotów o długości
sięgającej 2,70 metra, co jest rekordem w segmencie kompaktowych kombi!
To co znacząco wyróżnia nowe Megane to charakterystyczny
układ świateł, zarówno z przodu
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N

owe Renault MEGANE
Grandtour to kombi stanowiące udane połączenie
dynamiki i elegancji. Wyważone
proporcje, zmysłowe kształty
i precyzyjne linie nadwozia, relingi dachowe z anodowanego aluminium, charakterystyczny układ
przednich i tylnych świateł z efektem 3D... To auto ma czym wyrażać swoją osobowość i przyciągać
spojrzenia!

Auto Centrum Lis
Autoryzowany Dealer Hyundai
ul. Łódzka 69, 62-800 Kalisz,
tel. 062 764 50 80, www.renault.kalisz.pl

