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Nový







Sport zakódovaný 
v genech
Výrazný závodní design Nového Renault MEGANE 

R.S. dává tušit vysoké výkony a pokročilé technologie. 

Na přední části karoserie upoutávají pozornost 

blatníky rozšířené o 60 mm, nárazník se speciální 

aerodynamickou lištou inspirovanou řešeními ze 

světa Formule 1 a systém multifunkčních světlometů 

R.S. Vision. Výrazné podběhy kol, široký zadní difuzor 

s centrálně umístěnou výfukovou koncovkou, boční 

lišty a disky kol 18’’ nebo 19’’ dodávají vozu na 

dynamičnosti. Nový Renault MEGANE R.S. ve vás 

probudí instinkt závodního jezdce.







Důraz na potěšení z řízení
Interiér Nového Renault MEGANE R.S. se netají svým sportovním 

charakterem. Červené ozdobné prvky přitahují pozornost a probouzejí 

touhu usednout za volant. Sportovní přední sedadla s integrovanými

opěrkami hlavy nabízejí dokonalou boční oporu. Látkové čalounění 

nebo čalounění alcantara posilují pocit, že se nacházíte v interiéru 

závodního vozu. Sportovní atmosféru dotváří digitální přístrojový štít 

navržený pro rychlé odečítání údajů, speciální volant s označeným 

bodem „0” a hliníkové pedály. Nový Renault MEGANE R.S. zkrátka 

překypuje temperamentem.



40 let vášně 
pro motorismus
Již 40 let patří vozy značky Renault ke špičce 

automobilového sportu. Řešení použitá u Nového 

Renault MEGANE R.S. byla našimi konstruktéry 

nejprve testována na závodních okruzích. Prvků 

inspirovaných našimi výjimečnými výsledky v oblasti 

automobilového sportu je bezpočet – vysoce 

účinné motory, dokonalé brzdy, vynikající přilnavost, 

spolehlivé mechanické součásti, ale také elektronické 

palubní systémy, pádla řazení pod volantem, funkce 

Launch Control...



Nico Hülkenberg, 

pilot Renault Sport Formula One™ Team



1.

2.

Nový Renault MEGANE R.S. je vybaven řadou prvků, 

jež patří k nejvyšší úrovni v tomto segmentu, a různými 

asistenčními systémy, které se hodí v každé situaci 

a na všech typech silnic. Vděčí za to bohatému know-

how divize Renault Sport v oblasti přizpůsobování 

sportovních technologií využívaných v závodních 

vozech pro potřeby sériových modelů.

1. Tlumiče s hydraulickými dorazy: díky hydraulickým 

dorazům tlumiče účinněji tlumí otřesy. Díky tomuto řešení 

dosahuje Nový Renault MEGANE R.S. vynikajících výsledků, 

pokud jde o progresivitu odpružení, komfort a výkony.

2. Nový samosvorný diferenciál typu Torsen®: společně 

s podvozkem Cup umožňuje zvýšit rozsah asymetrie 

přenosu točivého momentu při zrychlování a brzdění, 

čímž zvyšuje přesnost a rychlost průjezdu zatáčkami.

Dynamika 
a vysoké výkony

Fáze zrychlování Fáze zpomalování/brzdění



Motor o výkonu 280 k
Systém R.S. Monitor 
(palubní telemetrický 
systém)

Přední náprava 
s oddělenou těhlicí

4 hydraulické 
dorazy

Systém
4CONTROL

Systém 
multifunkčních 

světlometů R.S. Vision

Samosvorný diferenciál 
(podvozek Cup)

Manuální převodovka 

a automatická dvou- 

spojková převodovka EDC



Dynamika a stabilita
Ideální jízdní dráha, optimální přilnavost – 

technologie 4CONTROL se čtyřmi aktivně řízenými 

koly zajišťuje precizní a bezpečnou jízdu. Díky tomuto 

systému se při nižších rychlostech zadní kola otáčejí 

v opačném směru než přední. Při rychlostech nad 

60 km/h (nad 100 km/h v režimu Race) se všechna 

kola otáčejí stejným směrem. To umožňuje udržet si 

za všech okolností dokonalou kontrolu nad vozem.







Zobrazujte, 
analyzujte a sdílejte 
své výkony
Vaše dovednosti závodního řidiče zasluhují uznání, 

analýzu a zaznamenání. Palubní telemetrický systém 

R.S. Monitor umožňuje v reálném čase zobrazovat na 

displeji systému R-LINK 2 parametry vozu a vašich 

reakcí za volantem. 





Režim Race:
dojeďte si pro pole 
position
Využijte systému R.S. Drive, zvolte si jízdní režim 

a nastavte si parametry práce převodovky, systému 

ESC a systému řízení a citlivost plynového pedálu. 

Pro ultrarychlé řazení neváhejte využít pádel pod 

volantem. Díky funkci Launch Control na závodním 

okruhu zažijete emoce, jaké zažívají jezdci Grand Prix. 

Levou nohou sešlápněte brzdový pedál a pravou 

nohou pedál plynu, po uvolnění brzdového pedálu 

vás ohromí drtivé zrychlení.

Launch control

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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Díky řadě asistenčních systémů spojuje Nový Renault 

MEGANE R.S. vášeň pro sport s bezpečností. Kromě 

toho je tento model vybaven průhledovým head-

up displejem, parkovacím asistentem Easy Park 

Assist, systémem rozpoznávání dopravních značek 

a aktivním nouzovým brzděním. To je impozantní 

arzenál!

1. Systém multifunkčních světlometů R.S. Vision: 

představuje propojení funkce pozičních, dálkových 

a  mlhových světel s  funkcí přisvěcování do zatáčky 

a zajišťuje dokonalou viditelnost.

2. Systém sledování mrtvého úhlu: rozpoznává 

přítomnost vozidel v mrtvém úhlu a informuje o ní řidiče 

pomocí kontrolky umístěné na vnějším zpětném zrcátku.

3. Varování před opuštěním jízdního pruhu: při 

rychlostech vyšších než 70 km/h systém informuje řidiče, 

pokud přejede přes plnou nebo přerušovanou čáru bez 

zapnuté směrovky.

Sportovní 
a bezpečný

2.

3.



Barvy karoserie

Červená Flamme*

Žlutá Sirius*

Bílá Glacier**

* Speciální metalický lak.
** Nemetalický lak.
Fotografi e zobrazují nový Renault MEGANE R.S. s volitelnou výbavou.

Orange Tonic*



Bílá Nacré*

Šedá Platine Šedá Titanium

Černá Etoile



Fotografi e zobrazuje model MEGANE R.S. s motorem TCe 280 EDC s volitelnou výbavou

Výbava

• Systém 4Control se 4 aktivně řízenými koly

• Podvozek Sport se 4 hydraulickými dorazy

• Tlačítko R.S. Drive

• ABS + nouzový brzdový asistent 

• Elektronický stabilizační systém (ESC)

• Asistent rozjezdu do kopce

• Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

• Systém rozpoznávání dopravních značek a varování při 

překročení povolené rychlosti

• Systém kontroly tlaku v pneumatikách

• Ruční parkovací brzda (TCe 280) nebo automatická 

elektromechanická parkovací brzda (TCe 280 EDC)

• Čelní airbagy řidiče i spolujezdce (s možností deaktivace airbagu 

spolujezdce)

• Boční airbagy řidiče a spolujezdce chránící hlavu a hrudník

• Hlavové airbagy

• Tempomat s omezovačem rychlosti

• Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i vzadu

• Integrované opěrky hlavy vpředu

• Opěrky hlavy na zadních sedadlech s nastavitelnou výškou

• Systém upevnění dětské sedačky Isofi x na bočních sedadlech 

vzadu

• Automatická dvouzónová klimatizace

• Přední stěrače s variabilním cyklovačem, s dešťovým 

a světelným senzorem

• Hands-free karta Renault

• Zadní parkovací senzory

• Multimediální systém R-LINK 2 s navigací, mapovým pokrytím 

Evropy, digitálním rádiem (DAB) s Bluetooth®, USB/jack, 

s dotykovým displejem 7”

• Systém MULTI-SENSE (5 jízdních režimů: Comfort, Normal, 

Sport, Race, Personal)

• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 

sklopná

• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

• Digitální přístrojový štít se 7palcovým TFT displejem

• Elektrické ovládání předních a zadních oken

• Středová konzole s podélně nastavitelnou loketní opěrkou 

s úložným prostorem a se dvěma držáky na pití (TCe 280) nebo 

s úložným prostorem s roletkou (TCe 280 EDC)

• Výškově a podélně nastavitelný volant potažený kůží

• Látkové čalounění

• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní 

opěrkou

• Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce

• Zadní sedadlo dělené v poměru 1/3-2/3 s loketní opěrkou

• Přední nárazník s otvory pro přívod vzduchu se strukturou včelí 

plástve, vestavěná aerodynamická lišta F1 a logo R.S.

• Ozdobná chromovaná lišta ve spodní části bočních oken

• Nástavce bočních prahů

• Zadní difuzor s centrálně umístěnou koncovkou výfuku

• Sportovní přední sedadla s logem R.S. na opěrkách hlavy

• Vnitřní ochranné lišty prahů předních dveří s nápisem 

Renault Sport

• Sportovní volant potažený kůží Nappa, s označením bodu „0”

• Hliníkové pedály

• Ozdobná lišta přístrojové desky s logem Renault Sport

• Přední světlomety Full LED Pure Vision

• Denní LED světla Edge Light

• Systém multifunkčních světlometů R.S. Vision

• Zadní světla LED 3D Edge Light 

• Zatmavená zadní skla

• Sada na opravu pneumatik

• Příprava pro alarm

• Disky kol z lehké slitiny 18”, design Estoril



Čalounění alcantara

Látkové čalounění



Disky z lehké slitiny 18”, 
design Estoril

Disky z lehké slitiny 19”, 
design Interlagos, černé 
s diamantovým efektem

Disky z lehké slitiny 19”, 
design Interlagos, černé

Disky kol

Rozměry



MOTORY TCe 280 TCe 280 EDC

Palivo benzín benzín

Emisní norma Euro 6 Euro 6

Typ převodovky manuální 6st. automatická dvouspojková převodovka EDC

Typ motoru 4válcový, přeplňovaný s přímým vstřikováním 4válcový, přeplňovaný s přímým vstřikováním

Zdvihový objem (cm5) 1 798 1 798

Vrtání × zdvih (mm) 79,7 × 90,1 79,7 × 90,1

Počet válců / ventilů 4/16 4/16

Maximální výkon (k) při otáčkách (ot./min) 280 při 6 000 280 při 6 000

Maximální točivý moment v Nm EHS (m.kg) při ot./min 390 při 2 400 390 při 2 400

Stop&Start ano ano

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 255 250

1 000 m s pevným startem (s) 25 25

0–100 km/h (s) 5,8 5,8

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2
 *

CO2 v kombinovaném provozu (g/km) – NEDC 181 - 182 169 - 174

V kombinovaném provozu (l/100 km) – NEDC 7,9 - 8,0 7,4 - 7,6

V městském provozu (l/100 km) – NEDC 10,2 8,9

V mimoměstském provozu (l/100 km) – NEDC 6,6 6,5

Objem palivové nádrže (l) 49,7 49,7

SYSTÉM ŘÍZENÍ A NÁPRAVY
Elektrický posilovač řízení ano ano

Stopový průměr otáčení (m, při 5 km/h) 10,3 10,3

BRZDOVÝ SYSTÉM
Vpředu: ventilované kotouče Ø (mm) 355 355

Vzadu: plné kotouče Ø (mm) 290 290

KOLA A PNEUMATIKY
Disky kol (") J18/19

Rozměry dostupných pneumatik 235/40 R18; 245/35 R19

HMOTNOSTI (KG)**
Pohotovostní hmotnost 1 437 1 460

Maximální povolená celková hmotnost 1 907 1 931

* Spotřeba paliva v kombinovaném provozu pro různé verze modelu Renault MEGANE R.S. se pohybuje v rozmezí od 7,41 do 7,98 l/100 km a emise CO2 od 169 do 182 g/km. Tyto hodnoty 
byly stanoveny v laboratorních podmínkách pomocí standardních metod měření v souladu s předpisy platnými v okamžiku publikace. 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 specifi kaci vozu.

Od září 2018 jsou všechny nové vozy homologovány podle protokolu WLTP – nových celosvětově harmonizovaných zkušebních postupů pro lehká vozidla. Pro lepší pochopení bylo stanoveno 
přechodné období, během něhož jsou hodnoty spotřeby paliva a emise výfukových plynů testované v rámci WLTP zpětně překládány do starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto přechodné 
období se liší v závislosti na zemi. Více informací na htt ps://www.renault.cz/renault-svet/nove-predpisy.html

Technické údaje

4válcový motor

Výkon: 205 kW / 280 k při 6 000 ot./min

Maximální točivý moment: 
390 Nm při 2 400 ot./min

1,8 litru (1 798 cm3)
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Příslušenství

1.



1. Shark anténa. Je dokonale sladěná s linií 
karoserie nového Renault MEGANE R.S., 
zvýrazňuje jeho sportovní charakter a dodává 
mu na eleganci.

2. Textilní koberce. Jsou navrženy speciálně pro 
tento model a opatřeny logem R.S. Upevňují se 
pomocí dvou úchytů a dokonale chrání podlahu 
vozu. Jejich údržba je velmi snadná.

3. Disky z lehké slitiny. Unikátní řada disků 
Renault zvýrazňuje sportovní styl vozu, dodává 
mu na originalitě a zajišťuje bezpečnou jízdu. 
Disky jsou vybaveny bezpečnostními šrouby, 
které jsou vysoce odolné proti ukroucení a proti 
pokusům o odšroubování.

4. Ventilové uzávěry. Chrání disky kol před 
nárazy. Kromě toho umožňují dodatečnou 
personalizaci vozu.

5. Alarm. Je navržen tak, abyste se nemuseli 
obávat o svůj majetek. Účinně snižuje riziko 
krádeže vozu nebo předmětů, které se v něm 
nacházejí. Náklonové čidlo detekuje všechny 
pokusy o otevření a pohyb v zavazadlovém 
prostoru.

2.

4.

3.

5.



Objevte Nový Renault MEGANE R.S.
na renault.cz/megane-rs

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si 
Renault vyhrazuje právo kdykoli upravit specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla. Tyto úpravy Renault svým dealerům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé 
vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelného vybavení se mohou vylučovat nebo mohou být mezi sebou propojené. Fotografi e v této publikaci nemusí přesně odpovídat 
popisu verze nabízené na českém trhu. Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto 
dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez 
předchozího písemného svolení společnosti Renault je zakázána. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

CZ 01/2019 – R3137

Foto: P. Curtet, X. Querel, A. Klein, © Renault Design, © Renault Marketing 3D-Commerce.
20.03.2018

Renault doporučuje
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