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Ражда се ново поколение автомобил. С Megane E-Tech Electric,
Renault преоткрива мобилността. Впрегнахме технологията,
комбинирахме я с чиста емоция и интегрирахме вградени Google
услуги, за да създадем изключително изживяване зад волана.
С обгръщаща водача пилотска кабина, интуитивни команди и
мултимедийната система openR link, пътуването никога не е било
толкова вълнуващо. Знаехме, че за да ви осигурим такова специално
изживяване ще трябва да прескочим познатите граници, затова и
го направихме.

470 км пробег
по цикъл WLTP*

0-100 км/ч
за 7,4 секунди

openR link
система с
вградени
Google услуги

440 л обем
на багажника

26 помощни
системи
за водача

* за версиите с 60 kWh батерия
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): този нов протокол предоставя
резултати много по-близки до реалната ежедневна употреба в сравнение с протокола NEDC.

пробив в дизайна

Изцяло новото лого задава посоката. С нов цвят, сив „Rafale“, подчертан
от черния покрив и 20-инчови джанти, изобилие от стил включително
изцяло LED светлинен подпис отпред и 3D светлинна лента отзад,
Megane E-Tech Electric предлага най-високо качество на изработка.
По-безопасно с подобрена видимост нощем и със своите технологични
иновации, включително нашата нова електрическа платформа,
позволяваща равен под, Renault Megane E-Tech Electric чертае бъдещето
на автомобила.

1. openR L-образен дисплей, простиращ се на 774 см2
с два 12-инчови екрана
2. гласов асистент с вградени Google услуги:
планирате вашето пътуване, търсите точки за
зареждане, четете вашите съобщения и слушате
вашата любимата музика.
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100%
високотехнологичен
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Отпуснете се в изцяло новият пътнически салон, където всичко е проектирано да улесни
пътуването ви. Настанете се в регулируемата седалка, предлагаща оптимална опора,
прокарайте пръсти по openR екрана, обхващащ 774 см2 върху два 12-инчови екрана,
и давайте команди на гласовия асистент на системата openR link, с вградени Google
услуги. Той е на вашите услуги. Гладни сте? Кажете му и той ще ви намери най-добрите
места за хранене. Искате да слушате подкаст? Няма проблем!
С личните ви вещи, винаги прибрани благодарение на 33-те л място за съхранение,
ще се почувствате като у дома си, успокоени от изключителната звукова система
Harman Kardon® и multi-sense персонализирано интериорно осветление. Първокласно
изживяване, което стимулира всички сетива.

1. 450 км* пробег, презареждане на 300 км
за 30 минути**
2. волан с пера за избор на ниво на
рекуперация на енергия за иновативно
шофиране
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изненадващи
усещания при
шофиране
Наблюдавайте как пейзажите се менят в електрическа тишина.
Ускорението е динамично, линейно и убедително. Без колебание, без
вибрации. С перата на волана ще се насладите на изцяло ново изживяване при шофиране, двигателя с мощност 220 к.с предлага до 450 км*
интензивно удоволствие зад волана на Renault Megane E-Tech Electric.
Спрете и се насладете на бързо презареждане от до 300 км пробег
за 30 минути**. Най-близките точки за зареждане се визуализират
на централния екран, а приложението My Renault предоставя дистанционен контрол на зареждането. И вие сте готови да тръгнете
отново! За разнообразие превключете в режим B и презареждайте
батериите при всяко забавяне на скоростта. Шофирането никога
не е било толкова приятно.
* WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): този нов протокол предоставя
резултати много по-близки до реалната ежедневна употреба в сравнение с протокола NEDC
** на станция за бързо зареждане с постоянен ток.
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цветове

Ледниковобял (неметалик)

Сив „Rafale” (металик)

Сив „Shiste” (металик)

Син „Nocturne” (металик)

Огненочервен (металик)

Черен (металик)

конфигурирайте и поръчайте
вашето Renault Megane E-Tech Electric
на www.renault.bg
Бяха взети всички мерки, за да се гарантира, че тази публикация е точна и актуална при отпечатване. Tози документ е създаден
въз основа на предварителни серии и прототипи. В съответствие със своята политика за непрекъснато подобряване на
продуктите, Renault си запазва правото да променя спецификации, превозни средства и аксесоари, описани и представени по
всяко време. Всички подобни промени се съобщават на дилърите на Renault възможно най-бързо. В зависимост от страната
на продажба, някои версии може да се различават и някое оборудване може да не е налично (стандартно, като опция или
като аксесоар). Моля свържете се с най-близкия дилър за най-нова информация. Поради технически ограничения на печата,
цветовете представени в този документ може леко да се различават от тези на действителната боя или вътрешната
облицовка. Всички права запазени. Възпроизвеждане във всеки формат и по какъвто и да е начин на цялата или част от
тази публикация е забранено без предварително писмено разрешение от Renault.
renault.bg

