
Renault MEGANE 
GrandCoupé
 Technologií k úspěchu

Platnost ceníku od 15. 4. 2020.

VýběR sklAdoVýCh Vozů NA
www.RENAulTbEzCEkANi.Cz

zVýhodNěNí Až
52 500 kč
dlE zVolENé 
MoToRizACE

FiNANCoVÁNí

101% ECo
CElkoVé PŘEPlACENí  
JEN 1%



Verze Ceníková  
cena Akční cena

liFE
TCe 115 GPF 409 900 372 400

zEN
TCe 115 GPF 434 900 397 400

Blue dCi 115 484 900 432 400

liMiTEd Plus
TCe 115 GPF 459 900 422 400

Blue dCi 115 509 900 457 400

iNTENs
TCe 115 GPF 474 900 437 400

TCe 140 GPF 499 900 462 400

TCe 140 EDC GPF 551 900 514 400

Blue dCi 115 524 900 472 400

Blue dCi 115 EDC 576 900 524 400

Platnost ceníku od 15. 4. 2020. 20200415–81 
zvýhodnění není kumulovatelné s velkoodběratelskými podmínkami. 
*  Platí s financováním 101% ECo pro vybrané kombinace akontací a délek splácení, např. pro 30% akontaci a délku splácení  

24 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované 
společnosti RCi Financial services, s. r. o.
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sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

TEST 2015

liFEliFEliFE liFEliMiTEd Plus 
(zEN+)

zEN
(liFE+)liFE AdVANTAGEiNTENs  

(liMiTEd Plus +)
Navíc oproti výbavě  

limited Plus:

•	  Vnější zpětná zrcátka 
elektricky nastavitelná, 
vyhřívaná a sklopná

•	  Elektrochromatické vnitřní 
zpětné zrcátko

•	   Volant potažený kůží Nappa
•	  Kombinace látkového 

čalounění s koženkou
•	  Osvětlení interiéru Ambient 

Lighting
•	  Bez zatmavených zadních 

oken

Navíc oproti výbavě zen:

•	  Automatická dvouzónová 
klimatizace

•	Dešťový a světelný senzor
•	Zadní parkovací senzory
•	  Přístrojový štít s 

multifunkčním barevným 
TFT displejem 7"

•	  Multimediální systém R-Link 
2, displej 7"

•	LED denní svícení Edge Light 
•	Disky kol z lehkých slitin 16"
•	Zatmavená zadní okna

Navíc oproti výbavě life:

•	   Přední mlhové světlomety
•	  Ocelové disky kol 16” 

flexwheel
•	Volant potažený kůží
•	  Sedadlo řidiče manuálně 

nastavitelné v 6 směrech 
s manuálně nastavitelnou 
bederní opěrkou

•	  ABS s nouzovým brzdovým 
asistentem (AFU)

•	  Elektronický stabilizační 
systém (ESC)

•	  Asistent rozjezdu do kopce 
(HSA)

•	  Systém kontroly tlaku 
v pneumatikách

•	  Čelní, boční a hlavové 
airbagy na straně řidiče 
a spolujezdce

•	  Tempomat s omezovačem 
rychlosti

•	Manuální klimatizace
•	  Elektricky nastavitelná 

a vyhřívaná vnější zpětná 
zrcátka

•	  Elektrické ovládání předních 
a zadních oken

zVýhodNěNí Až
52 500 kč
dlE zVolENé 
MoToRizACE

FiNANCoVÁNí

101% ECo
CElkoVé PŘEPlACENí  
JEN 1%*

PouzE do VYPRodÁNí sklAdoVýCh zÁsob



liFE zEN liMiTEd
Plus iNTENs

PAkETY
Pack Klimatizace Plus (dvouzónová automatická klimatizace, dešťový a světelný senzor) - 12 000 • •
Pack R-Link (multimediální systém R-Link 2, displej 7", navigace pro systém R-Link 2, 
hudební systém Arkamys, přístup k online aplikacím pro systém R-Link 2, nutno s Pack 
Klimatizace Plus)

- 19 000 - -

Pack Navigace (navigace pro systém R-Link 2, přístup k online aplikacím pro systém R-Link 2) - - 10 000 10 000
Pack Navigace Plus (multimediální systém R-Link 2, displej 8,7", navigace pro systém 
R-Link 2, přístup k online aplikacím pro systém R-Link 2) - - - 16 000

Pack Parking (přední a zadní parkovací senzory, vnější zpětná zrcátka elektricky 
nastavitelná, vyhřívaná a sklopná) - 12 000 - -

Pack Parking Plus (poloautomatická parkovací brzda, přední a zadní parkovací senzory, 
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, nutno s Pack R-Link) - - 7 000 -

Pack Design 16 (disky kol z lehkých slitin 16", design Silverline, zatmavená zadní okna, 
LED denní svícení Edge Light) - 10 000 - -

Pack Design 17 (disky kol z lehkých slitin 17", design Exception, zatmavená zadní okna) - - - 12 000
Pack Design 18 (disky kol z lehkých slitin 18", design Grand Tour, zatmavená zadní okna) - - - 17 000
Pack City (Easy Park Assist - 360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera 
a inteligentní parko vací asistent - podélný, kolmý a úhlový, systém sledování mrtvého 
úhlu; nutno s Pack Easy Plus)

- - - 18 000

Pack Easy Plus (poloautomatická parkovací brzda, elektrické otevírání víka zavazadlového 
prostoru s možností otevření pohybem nohy pod zadním nárazníkem; nutno s Pack City) - - - 6 000

Pack Safety Plus (Active emergency braking system, Safe distance warning system, 
adaptivní tempomat; není dostupné na verzi Intens TCe 115, nutno s Pack Easy Plus) - - - 18 000

Pack Winter (vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant) - - - 8 000
Pack Techno Plus (světlomety LED PURE VISION®, Head-up displej, systém varování 
před opuštěním jízdního pruhu, automatické přepínání dálkových světel, systém 
rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti; nutno 
s Pack Navigace, nebo Pack Navigace Plus)

- - - 24 000

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 (nelze na verzi Intens TCe 115) - - - Pack Safety Plus
Head-up displej - - - Pack Techno Plus
Systém sledování mrtvého úhlu - - - Pack City
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu - - - Pack Techno Plus
Automatické přepínání dálkových světel - - - Pack Techno Plus
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti 
s integrovanými rychlostními limity z navigace (na Limited Plus nutno s Pack R-Link) - - - Pack Techno Plus

Active emergency braking system - - - Safety Plus
Safe distance warning system - - - Safety Plus
VNěJŠí VzhlEd
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie • • • •
Vnější kliky dveří v barvě karoserie / v barvě karoserie s dekorativním chromovaným prvkem •	/	- •	/	- •	/	- -	/	•
Dekorativní prvek na předním blatníku chromovaný - - - •
Koncovka výfuku skrytá / chromovaná •	/	-	 •	/	-	 •	/	- -	/	•	
Ocelové disky kol 16", design okrasných krytů kol Florida • - - -
Ocelové disky kol 16", flexwheel s designem okrasných krytů kol Complea - • - -
Disky kol z lehkých slitin 16", design Silverline - Pack Design 16 - •
Disky kol z lehkých slitin 16", design Celsium - - • -
Disky kol z lehkých slitin 17", design Exception - - - Pack Design 17
Disky kol z lehkých slitin 18", design Grand Tour - - - Pack Design 18
Metalický lak Hnědá Vison, Šedá Platine, Černá Etoile, Béžová Dune, Šedá Titanium, 
Modrá Cosmos 16 000 16 000 16 000 16 000

Speciální metalický lak Červená Intense 18 000 18 000 18 000 18 000
Speciální metalický lak Bílá Nacré 20 000 20 000 20 000 20 000
•	 v sérii

VoliTElNÁ VýbAVA



VoliTElNÁ VýbAVA

liFE zEN liMiTEd
Plus iNTENs

VNiTŘNí VzhlEd
Tmavý interiér • • • •
Látkové čalounění tmavé Life • - - -
Látkové čalounění tmavé Zen - • - -
Látkové čalounění Limited Plus - - • -
Kombinace látkového čalounění s koženkou, tmavě šedé / černé Intens - - - •
VidiTElNosT A osVěTlENí

Přední světlomety LED PURE VISION® - - - Pack Techno  
Plus / 19 000

LED denní svícení • • - -
LED denní svícení Edge Light - Pack Design 16 • •
Přední mlhové světlomety 4 000 • • •
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná • • • -
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná - Pack Parking Pack Parking Plus •
Panoramatické střešní okno - elektricky otevíratelné - - - 25 000
Tónovaná skla • • • •

Zatmavená zadní okna - Pack Design 16 • Pack Design 
17 / 18

Dešťový a světelný senzor - Pack Klimatizace 
Plus • •

Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - - - •
Osvětlení interiéru Ambient Lighting - - - •
ŘízENí
Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem • • • •

Poloautomatická parkovací brzda - - Pack Parking Plus Pack Easy Plus / 
4 000

Systém Renault Multi-Sense® (5 režimů nastavení celého vozu) - - - •
Zadní parkovací senzory - - • •
Přední a zadní parkovací senzory - Pack Parking Pack Parking Plus -
Easy park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní 
parkovací asistent - podélný, kolmý a úhlový) - - - Pack City

Palubní počítač • • • •
Ukazatel optimálního rychlostního stupně • • • •
Imobilizér • • • •
Sada na opravu pneumatik • • • •
Plnohodnotné rezervní kolo (pro naftové motory je rezervní kolo pouze dojezdové tzn. 
slouží pouze k přejezdu do nejbližšího autoservisu, max. rychlost 80 km/h) 3 000 3 000 3 000 3 000

koMFoRT
Manuální klimatizace s elektronickým ovládáním • • - -

Dvouzónová automatická klimatizace - Pack Klimatizace 
Plus • •

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • • • •
Klíč se 3 tlačítky • • - -
Hands-free karta Renault s funkcí Welcome Scenario - - • •
Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru s možností otevření pohybem nohy 
pod zadním nárazníkem - - - Pack Easy Plus

Výškově a podélně nastavitelný volant • • • •
Volant potažený kůží - • • -
Volant potažený kůží Nappa - - - •
Vyhřívaný volant - - - Pack Winter
Elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním • • • •
Elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním • • • •
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech • - - -
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou - • • •
Vyhřívání předních sedadel - 5 000 5 000 Pack Winter
Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3 se 3 výškově nastavitelnými hlavovými opěrkami • • • -
Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3, se středovou loketní opěrkou a se 3 
výškově nastavitelnými hlavovými opěrkami - - - •

Nízká středová konzole mezi předními sedadly s otevřenými odkládacími prostory 
a držáky 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 vzadu - • • •
Zásuvka na 12V vpředu • • • •
Příprava pro alarm • • • •
MulTiMédiA
Přístrojový štít s multifunkčním barevným TFT displejem 7"  - Pack R-Link • •
Rádio (4,2" displej, podporuje přehrávání MP3 formátu, vstup USB a Jack, ovládání 
pod volantem, Bluetooth hands-free s funkcí audiostreamingu, 4 reproduktory) • • - -

Multimediální systém R-Link 2, displej 7" (hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů, 
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)   

- Pack R-Link • •

Multimediální systém R-Link 2, displej 8,7" (hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů, 
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)

- - - Pack Navigace Plus

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)

-  Pack R-Link Pack Navigace Pack Navigace / 
Navigace Plus

•	 v sérii



Alarm 6 290
Střešní tyče QuickFix 4 490
Gumové koberce (5 kusů) 1 790
Textilní koberce Comfort (4 kusy) 1 390
Nosič jízdního kola na střešní tyče 3 090
Střešní box 380 l 9 490
Parkovací senzory - zadní nebo přední 4 190
Osvětlené prahy předních dveří (2 kusy) 5 090
Držák telefonu otočný 459
USB nabíječka 449
Univerzální zástěrky (2 ks) - přední nebo zadní 729
Sada povinné výbavy Renault 999

Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže. 
Uvedené ceny balíků příslušenství jsou již po slevě, včetně DPH a bez montáže. 

VýběR z oRiGiNÁlNího PŘísluŠENsTVí RENAulT

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

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

bAlíkY PŘísluŠENsTVí

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Sportovní pedály, textilní koberce Premium, osvětlené prahy 
předních dveří.

Cena 7 390 kč

Střešní tyče QuickFix, ochranná lišta prahů předních dveří 
RENAULT, gumové koberce.

Cena 8 090 kč

Tažné zařízení demontovatelné, vč. kabeláže 7-pin, gumové 
koberce.

Cena 12 490 kč



sMluVNí zÁRukY A sERVisNí sMlouVY

TCe 115 GPF /  
TCe 140 GPF TCe 140 GPF EDC

Blue dCi 115 /  
Blue dCi 115 EDC

smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km)   •   •   •
Navýšení krytí záruky na 150 000 km* 4 990 4 990 4 990
servisní smlouva EAsY sERViCE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem  
+ COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 60 000 km

13 990
27 390

13 990
27 390

13 990
21 690

servisní smlouva EAsY sERViCE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem  
+ COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km

17 990
33 690

17 990
37 390

17 990
26 590

• v ceně vozidla 
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. 
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. 
uvedené ceny jsou včetně dPh. 
*  Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka 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.

PNEuMATikA

NOKIAN WR D4
205/55 R16 91H

C B  69 dB

1 889 kč/ks
7 556 Kč/sada 4 ks

  špičková kvalita

  renomovaný výrobce

koMPlET  
s PlEChoVýM diskEM 

NOKIAN WR D4
205/55 R16 91H

C B  69 dB

4 569 kč/ks
18 276 Kč/sada 4 ks

  ventilek TPMS

  disk Standard Black

  montáž

  ozdobný kryt kola

koMPlET  
s hliNíkoVýM diskEM 

NOKIAN WR D4
205/55 R16 91H

C B  69 dB

5 399 kč/ks
21 596 Kč/sada 4 ks

  ventilek TPMS

  disk Silverline

  montáž

  středová krytka

   rozšířená garance  

na pneu

koMPlET  
s hliNíkoVýM diskEM 

CONTINENTAL TS 850 P
205/50 R17 93H

C C  72 dB

7 799 kč/ks
31 196 Kč/sada 4 ks

  ventilek TPMS

  disk Tiraka

  montáž

  středová krytka

   rozšířená garance  

na pneu

VYsVěTliVkY:   valivý odpor     brzdné vlastnosti na mokru     třída hlučnosti – vnější hlučnost v db

Nabídka platí do 31. 5. 2020 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. Všechny uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH. Uvedené ceny kompletů jsou včetně ozdobných 
krytů kol / středových krytek a montáže. Montáž zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží). Ozdobné kryty kol / středové krytky jsou poskytnuty dle aktuální dostupnosti. 
Rozšířená garance na pneumatiku je poskytnuta na dobu jednoho roku od koupě kompletního kola s hliníkovým diskem na neúmyslná neopravitelná poškození pneumatiky (např. 
průrazy, propíchnutí apod.). Zákazníkovi bude v takovém případě nabídnuta nová pneumatika, viz podmínky na www.renault.cz. Kompletní nabídku disků naleznete na https://disky.
renault.cz nebo u svého prodejce. Akční nabídku samostatných pneumatik najdete na https://pneumatiky.renault.cz nebo u svého prodejce. Aktuálnost doporučených cen konzultujte, 
prosím, u participujících partnerů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik



TEChNiCké údAJE A RozMěRY

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce.

**  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. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC.

***  Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).

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.

MoToRizACE TCe 115 GPF TCe 140 GPF TCe 140 EdC GPF blue dCi 115 blue dCi 115 EdC

Typ převodovky Manuální 6stup. Manuální 6stup.
Dvouspojková EDC 

- 7stup.
automatická

Manuální 6stup.
Dvouspojková EDC  

- 7stup.
automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 333 1 333 1 333 1 461 1 461
Palivo benzín benzín benzín diesel diesel
Počet válců / ventilů 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8
Typ vstřikování přímé přímé přímé Common Rail Common Rail
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 85 / 115 při 4 500 103 / 140 při 5 000 103 / 140 při 5 000 85 / 115 při 3 750 85 / 115 při 3 750
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min) 220 při 1 500 240 při 1 600 240 při 1 600 260 při 2 000 260 při 2 000
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperace energie při brzdění ano ano ano ano ano
PNEuMATikY*
Ocelové disky kol 16" 205/55 R16 91H/V 205/55R1691H/V 205/55 R16 91H/V 205/55 R16 91H/V 205/55 R16 91H/V
Disky kol z lehkých slitin 16" 205/55 R16 91H/V 205/55 R16 91H/V 205/55 R16 91H/V 205/55 R16 91H/V 205/55 R16 91H/V
Disky kol z lehkých slitin 17" 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V
Disky kol z lehkých slitin 18" 225/40 R18 92V 225/40 R18 92V 225/40 R18 92V 225/40 R18 92V 225/40 R18 92V
VýkoNY
Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,9 9,7 9 11,3 10,8
Maximální rychlost (km/h) 192 205 205 191 197
bRzdY
Vpředu: Ø (mm) / tloušťka (mm) 280 / 24 280 / 24 280/24 280 / 24 280 / 24
Vzadu: Ø (mm) / tloušťka (mm) 260 / 8 260 / 8 260/8 260 / 8 260 / 8
sPoTŘEbA A EMisE**
Kombinovaná spotřeba (l) 5,3–5,6 5,3–5,6 5,5–5,7 4,0–4,2 4,1–4,2
Spotřeba město (l) 6,5–6,8 6,5–6,8 6,9–7,0 4,8–5,0 4,7–4,9
Spotřeba mimo město (l) 4,5–4,9 4,5–4,9 4,6–5,0 3,5–3,7 3,7–3,8
Emise CO2 (g/km) 120–127 120–127 125–130 106–110 108–112
Objem palivové nádrže (l) 49,7 49,7 49,7 49,0 49,0
Objem nádrže AdBlue (l) - - - 15,8 15,8
RozMěRY A hMoTNosTi***
Objem zavazadlového prostoru celkový (dm3, metoda VDA) 503 503 503 503 503
Maximální objem zavazadlového prostoru se sklopnými 
zadními sedadly (dm3; metoda VDA) 987 987 987 987 987

Provozní hmotnost (kg) 1 320–1 412 1 320–1 440 1307–1396 1 375–1467 1 403–1493
Maximální užitečné zatížení (kg) 347–439 319–439 462–551 387–479 462–552
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 834 1 834 1858 1 929 1 955
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy (kg) 3 484 3 484 3508 3 579 3 605
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 650 1 650 1650 1 650 1 650
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 695 695 690 725 735

1 443 mm

1 577 mm
1 814 mm
2 058 mm

4 632 mm
2 711 mm 1002 mm919 mm 1 574 mm


