
Platnost ceníku od 1. 4. 2019 20190604-29Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, 
s. r. o.
Zvýhodnění 25 000 Kč není kumulovatelné s velkoodběratelskými podmínkami. 

CENÍK
MotoR R.S. R.S. TRophy

tCe 280 740 900 –

tCe 280 EDC 780 900 –

trophy 300 – 840 900

trophy 300 EDC – 880 900
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Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

TEST 2015

Nový Renault  
MEGaNE R.S.
Závod každý den

FINaNCováNÍ
FaIR CREDIt
bEZ aKoNtaCE
0 Kč PoPlatEK
úRoK oD 0 %

boNuS
40 000 Kč
PřI výKuPu vašEho
StávajÍCÍho voZu

ZvýhoDNĚNÍ 
25 000 Kč



R.S. R.S. trophy
PaKEty
pack Cup (podvozek Cup, samosvorný diferenciál, červené brzdové třmeny) 40 000 •
pack Safety plus (Active emergency braking system, safe distance warning systém, adaptivní tempomat) 18 000 18 000
pack City (easy park Assist - 360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent - podélný, 
kolmý a úhlový, Systém sledování mrtvého úhlu) 18 000 18 000

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 pack Safety plus
head-up displej 9 000 9 000
Systém sledování mrtvého úhlu pack City pack City
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu • •
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti s integrovanými rychlostními limity 
z navigace • •

Active emergency braking system pack Safety plus pack Safety plus
Safe distance warning system pack Safety plus pack Safety plus
vNĚjšÍ vZhlED
Vnější zpětná zrcátka v barvě černé lesklé • •
Vnější kliky dveří v barvě karoserie s dekorativním chromovaným prvkem • •
Dekorativní prvek na předním blatníku s nápisem Renault Sport • •
Specifický přední a zadní nárazník R.S. • •
Specifický zadní spojler R.S. • •
Středová koncovka výfuku • •
přední nárazník s otvory pro přívod vzduchu se strukturou včelí plástve, vestavěná aerodynamická lišta F1 a logo R.S. • •
Zadní difuzor s centrálně umístěnou koncovkou výfuku • •
Červené brzdové třmeny pack Cup •
Disky kol z lehkých slitin 18" , design estoril v barvě šedá Gun Metal • -
Disky kol z lehkých slitin 19" , design Interlagos 25 000 -
Disky kol z lehkých slitin 19" , design Interlagos černé 25 000 -
Disky kol z lehkých slitin 19" Jerez - •
Kované disky kol 19" Fuji Light - 45 000
Metalický lak Šedá platine, Černá etoile, Šedá Titanium 15 000 15 000
Speciální metalický lak Červená Flamme 17 000 17 000
Speciální metalický lak Bílá Nacré 19 000 19 000
Speciální R.S. metalický lak Žlutá Sirius a oranžová Tonic 40 000 40 000
vNItřNÍ vZhlED
hliníkové pedály • •
ozdobná lišta přístrojové desky s logem Renault Sport • •
Tmavý interiér • •
Látkové čalounění R.S. • •
Čalounění alcantara R.S. 26 000 26 000
vIDItElNoSt a oSvĚtlENÍ
přední světlomety LeD pURe VISIoN® • •
LeD denní svícení edge Light • •
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná • •
přídavné LeD světlomety R.S. Vision (funkce předních mlhových světlometů, funkce cornering - přisvěcování do zatáčky,
funkce obrysových světel, funkce dálkových světel) • •

panoramatické střešní okno - elektricky otevíratelné 25 000 25 000
Zatmavená zadní okna • •
Dešťový a světelný senzor • •
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko • •
osvětlení interiéru Ambient Lighting • •
řÍZENÍ
elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem • •
poloautomatická parkovací brzda (pouze pro verzi energy TCe 280 eDC) • •
Systém Renault Multi-Sense® 5 režimů nastaveni se specifickým závodním režimem • •
Tlačitko R.S. Drive • •
Systém 4Control se 4 aktivně řízenými koly • •
podvozek Sport se 4 hydraulickými dorazy • •
Zadní parkovací senzory • •
přední a zadní parkovací senzory a zadní parkovací kamera 5 000 5 000
easy park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní 
parkovací asistent - podélný, kolmý a úhlový) pack City pack City

palubní počítač • •
Ukazatel optimálního rychlostního stupně • •
podvozek Sport • •
podvozek Cup pack Cup pack Cup
Systém Launch Control - systém kontrolovaného nejrychlejšího rozjezdu s pevným startem (pouze pro verzi energy TCe 280 
eDC) • •

Multichangedown - systém rychlého podřazení o více stupňů v manuálním režimu (pouze pro verzi energy TCe 280 eDC) • •
Imobilizér • •
R.S. Monitor (komplexní systém palubní telemetrie) 6 500 •
Samosvorný diferenciál pack Cup •
Dvoumateriálové brzdy 28 000 •
Sada na opravu pneumatik • •
Lehká lithiová baterie - •
•	 v	sérii

volItElNá výbava



volItElNá výbava

R.S. R.S.
KoMFoRt
Dvouzónová automatická klimatizace • •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • •
hands-free karta Renault s funkcí Welcome Scenario • •
Výškově a podélně nastavitelný volant • •
Sportovní volant R.S. potažený kůží Nappa, s označením bodu „0” • •
Sportovní volant R.S. potažený kůží Nappa a Alcantara 7 500 •
elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním • •
elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním • •
Sportovní sedadla R.S. s integrovanými hlavovými opěrkami, sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech,  
sedadlo řidiče s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou • •

Sedadla Recaro typu skořepina, čalounění Alcantara (nelze s vyhříváním předních sedadel) 55 000 55 000
Vyhřívání předních sedadel 5 000 5 000
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 • •
příprava pro alarm • •
MultIMÉDIa
přístrojový štít s multifunkčním barevným TFT displejem 7"  • •
Multimediální systém R-Link 2, displej 7" (hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů, DAB Tuner, nastavení asistenčních 
systémů vozu - dle specifikace vozidla, 7" displej, podporuje přehrávání Mp3 formátu, vstup 2 x USB a Jack, ovládání rádia pod 
volantem, hlasové ovládání Bluetooth hands-free s funkcí audiostreamingu)   

• •

Multimediální systém R-Link 2, displej 8,7" (hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů, DAB Tuner, nastavení asistenčních systémů 
vozu - dle specifikace vozidla, 8,7" displej, podporuje přehrávání Mp3 formátu,vstup 2 x USB a Jack, ovládání rádia pod volantem, 
hlasové ovládání Bluetooth hands-free s funkcí audiostreamingu)

6 000 6 000

Multimediální systém R-Link 2, Bose, displej 7" (hudební systém Bose Surround Sound System, 10 reproduktorů vč.subwooferu, 
DAB Tuner, Bose zvukový procesor, 6-kanálový ekvalizér, nastavení asistenčních systémů vozu - dle specifikace vozidla, 7" displej, 
podporuje přehrávání Mp3 formátu, vstup 2 x USB a Jack, ovládání rádia pod volantem, hlasové ovládání Bluetooth hands-free s 
funkcí audiostreamingu)

15 000 15 000

Multimediální systém R-Link 2, Bose, displej 8,7" (hudební systém Bose Surround Sound System, 10 reproduktorů 
vč.subwooferu, DAB Tuner, Bose zvukový procesor, 6-kanálový ekvalizér, nastavení asistenčních systémů vozu - dle specifikace 
vozidla, 8,7" displej, podporuje přehrávání Mp3 formátu,vstup 2 x USB a Jack, ovládání rádia pod volantem, hlasové ovládání 
Bluetooth hands-free s funkcí audiostreamingu)     

21 000 21 000

Navigace pro systém R-Link 2 (navigační systém s dynamickým plánováním trasy dle aktuální dopravní situace TomTom hD 
Traffic s mapovým pokrytím evropy, přístup k online aplikacím) • •

•	 v	sérii

SMluvNÍ ZáRuKy a SERvISNÍ SMlouvy

energy TCe 280 energy TCe 280 eDC
Smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km)   •   •
Servisní smlouva GaRaNCE PluS
(možnost dokoupení počtu kilometrů k 5leté záruce) - 5 let / 150 000 km* 4 990 4 990

Servisní smlouva EaSy SERvICE
(Smluvní záruka + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) - 5 let / 60 000 km

25 990
42 090

25 990
48 490

Servisní smlouva EaSy SERvICE
(Smluvní záruka + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) - 5 let / 100 000 km

32 990
42 890

32 990
55 590

• v sérii
*  Nabídka rozšíření km u Garance Plus je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka Garance Plus 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. 

Servisní smlouva EaSy SERvICE

Pětiletá smluvní záruka s předepsanými servisními prohlídkami již od 11 990 Kč



Textilní koberce Renault Sport - modré prošití (4 kusy) 1 690
Shark anténa - černá (Étoile), podporuje DAB+ 1 290
Vana zavazadlového prostoru 1 390
Síť zavazadlového prostoru - horizontální nebo vertikální 1 090
Střešní box 380 l - černý 9 490
Magnetický držák telefonu 490
Držák kamery Gopro 2 190
Alarm pro vozy s předpřípravou z výroby a se systémem start-stop 6 290
Sada povinné výbavy 999

Uvedené ceny příslušenství jsou včetně Dph a bez montáže.
Cena balíku příslušenství jsou včetně Dph a již po slevě.

výbĚR Z oRIGINálNÍho PřÍSlušENStvÍ RENault

Využijte cenového 20% zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků příslušenství:

balÍKy PřÍSlušENStvÍ

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Shark anténa, střešní tyče QuickFix (2kusy),  
vana zavazadlového prostoru.

Cena 5 790 Kč



MotoRy tCe 280 tCe 280 EDC trophy 300 trophy 300 EDC
palivo benzín benzín benzín benzín
emisní norma euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

Typ převodovky manuální 6stup. automatická dvouspojková 
převodovka eDC 6stup. manuální 6stup. automatická dvouspojková 

převodovka eDC 6stup.

Typ motoru 4válcový, přeplňovaný 
s přímým vstřikováním

4válcový, přeplňovaný  
s přímým vstřikováním

4válcový, přeplňovaný 
s přímým vstřikováním

4válcový, přeplňovaný  
s přímým vstřikováním

Zdvihový objem (cm3) 1 798 1 798 1 798 1 798
Vrtání × zdvih (mm) 79,7 × 90,1 79,7 × 90,1 79,7 × 90,1 79,7 × 90,1
počet válců / ventilů 4/16 4/16 4/16 4/16
Maximální výkon (k) při otáčkách (ot./min) 280 při 6 000 280 při 6 000 300 při 6 000 300 při 6 000
Maximální točivý moment v Nm ehS (m.kg) při ot./min 390 při 2 400 390 při 2 400 400 při 3 200 420 při 3 200
Stop&Start ano ano ano ano
výKoNy
Maximální rychlost (km/h) 255 250 260 255
1 000 m s pevným startem (s) 25 25 24,8 24,8
0 –100 km/h (s) 5,8 5,8 5,7 5,7
SPotřEba PalIva a EMISE Co2*
emise Co2 179 N/A 185 N/A
Kombinovaná spotřeba (l) 7,9 N/A 8,2 N/A
objem palivové nádrže (l) 49,7 49,7 49,7 49,7
SyStÉM řÍZENÍ a NáPRavy
elektrický posilovač řízení ano ano ano ano
Stopový průměr otáčení (m, při 5 km/h) 10,3 10,3 10,3 10,3
bRZDový SyStÉM
Vpředu: ventilované kotouče Ø (mm) 355 355 355 355
Vzadu: plné kotouče Ø (mm) 290 290 290 290
Kola a PNEuMatIKy
Disky kol (") J18/19 J19
Rozměry dostupných pneumatik 235/40 R18; 245/35 R19  245/35 R19
hMotNoStI (KG)**
pohotovostní hmotnost 1 437 / 1 482 1 460 / 1 506  1 419 /1 474    1 443 / 1 498   
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 907 1 931  1 899  1 923 

tEChNICKÉ úDajE a RoZMĚRy

*  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. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozu se v reálných podmínkách mohou lišit od uvedených výsledků 
měření, protože tyto hodnoty závisejí mimo jiné na hmotnosti vozidla (která je dána počtem cestujících, zatížením a nainstalovanou výbavou), na technickém stavu 
vozidla (např.: tlak v pneumatikách), na dovednostech a chování řidiče a na silničních podmínkách (provoz, stav vozovky apod.).

  V rámci programu Driving ECO2 jsou vozy skupiny Renault vybaveny řešeními, která řidičům umožňují vědomě řídit ekonomicky a ekologicky a přispívat tak k ochraně 
životního prostředí.

  Vozy koncernu Renault jsou rovněž, v  souladu s  předpisy o  požadavcích na ochranu životního prostředí, konstruovány s využitím recyklovaných dílů a  materiálů. 
Podrobné informace o požadavcích na ochranu životního prostředí získáte na www.renault.cz a u autorizovaných partnerů Renault.

** Uvedené hmotnosti se týkají základní verze bez volitelného příslušenství a mohou se lišit v závislosti na specifikaci vozu.

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.


