Japan är en av de viktigaste marknaderna för snabba bilar. Renault Sport modellerna är bland favoriterna.
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Nytt banrekord för blixtsnabba MEGANE
R.S. TROPHY-R
Nya MÉGANE R.S. TROPHY-R har satt ett nytt banrekord på den prestigefyllda
Suzuka-banan i Japan. Rekordtiden klockades på 2’25’’454 (mer än 3 sekunder
snabbare än tidigare rekord).
TROPHY-R har tidigare i år satt banrekord på Nürnburgring i Tyskland och
Spa-Francorchamps i Belgien och fick titeln: Den snabbaste framhjulsdrivna
serieproducerade bilen i världen. Rekordet i Japan är en stor framgång och
särskilt prestigefyllt eftersom det är den största marknaden för Renault Sport
globalt och den tredje största marknaden för Mégane RS-modellerna.

Redan 2004, för 15 år sedan, startade RS-sagan och blev snabbt eftertraktade
sportbilar för vanliga människor. Precis som sina föregångare skördar Nya
MEGANE R.S. TROPHY-R, rekord efter rekord i klassen för serieproducerade
framhjulsdrivna bilar.
MEGANE R.S. TROPHY-R delar motorpaketet (300 hk) med Mégane R.S.
Trophy 300. Den ökade prestandan är ett resultat av minskad vikt (-130 kg),
förbättrad aerodynamik och trimmat chassi.
Renault Sport har samarbetat med en rad tekniska partners för att producera
MÉGANE RS TROPHY-R; Akrapovič® för avgassystemet, Brembo®
bromssystemet, Bridgestone® de särskilda däcken, Öhlins® stötdämparna och
Sabelt® skalstolarna.
Nya Renault MEGANE R.S. TROPHY-R kommer lanseras i en begränsad
upplaga på 500 bilar globalt. Till Sverige kommer ett fåtal bilar som redan i
dag kan reserveras hos den lokala Renault Sport återförsäljaren *).
Rek pris från: 589 900:*) Renault Sport -återförsäljare i Sverige: Upplands Motor Akalla, Bilia Segeltorp,
Rejmes i Norrköping och Hedin Bil Bilvaruhuset Mölndal

Renault Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Groupe Renault, som startade
2007 i Norden. Groupe Renault har lång historia och traditioner bakåt i tiden,
från 1898. Sedan den 1/1-2008 distribuerar Renault Nordic AB personbilar,
lätta transportbilar, reservdelar och service efter köpet med egen operativ
verksamhet. Återförsäljarnätverket är starkt med över 160 Renault
återförsäljare som sammanlagt har över 350 försäljningsställen och
serviceverkstäder spridda över hela Norden. Tillsammans erbjuder de service
och reservdelar för omkring 400 000 Renaultägare.
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