
RENAULT
MEGANE E-TECH

NOVÝ

100% elektrický



nová éra 
100% elektrická

z 0 
na 100 km/h 
za 7,5 s

220 koní

Nová éra světa automobility začala. Renault Megane E-Tech 100% 
elektrický přináší emoce a inovativní technologii, která udělá z každé 
jízdy jedinečný zážitek. Stačilo posunout limity. A právě to se nám 
podařilo.



systém 
openR link 
s vestavěným 
Google

objem 
zavazadlového 
prostoru 440 l

26 jízdních 
asistentů

dojezd až 
450 km podle 
metodiky 
WLTP*

* WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): Tento protokol umožňuje obdržet 
výsledky mnohem více odpovídající skutečným hodnotám dosahovaným při každodenních cestách než 
u metodiky NEDC.
Google je značka společnosti Google LLC.



Jednu z hlavních rolí hraje styl. Design nového modelu Renault 
Megane E-Tech 100% elektrický je nepřehlédnutelný. Sportovní 
a aerodynamické linie karoserie spojují velmi odvážně tvar 
kompaktního vozu se stylem crossoveru. Dlouhý rozvor a 20" kola 
podtrhují jedinečnou osobnost. Jakmile se přiblížíte k vozu, rozsvítí se 
nové logo Renault a osvětlí vozovku, zapuštěné kliky dveří se objeví 
a zase zmizí, pokaždé budete při příchodu k vozu potěšeni.

čistý design





čistý design



Nová metalická barva šedá Rafale, full LED světlomety s výrazným 
podpisem, 3D perleťový proužek vzadu a černá střecha. Nový Renault 
Megane E-Tech 100% elektrický má výrazný design podpořený 
20" disky kol z lehkých slitin nebo třeba zlatými doplňky, které jsou 
dostupné u vybraných laků.



Nový kokpit, zaměřený na řidiče, nabízí jeden z největších vestavěných 
digitálních displejů: nová plocha openR o ploše 774 cm2 na dvou 
obrazovkách s úhlopříčkou 12"*. Ovládací prvky seskupené kolem
volantu přispívají k bezpečnější jízdě a elegantnějšímu vzhledu. Interiér 
vozu poskytuje příjemnou atmosféru také díky novým materiálům jako 
je čalounění z recyklované látky nebo dřevo na palubní desce. Mysleli 
jsme však i na odkládací prostor, který je více než štědrý. Budete se 
zkrátka cítit jako doma.

přepracovaná 
ergonomie

* dle zvolené výbavy.





čistá elektrická 
radost

Užijte si jízdu v dokonalém tichu. Dynamické a plynulé zrychlení díky 
motoru o výkonu 220 k, se kterým z 0 na 100 km/h dosáhnete za 7,5 s. 
Rekuperační brzdění pak přispívá k tomu, že energie je ukládána 
a může být později využita pro dosažení většího dojezdu. Řízení nového 
modelu Megane E-Tech 100% elektrický je přesné, jeho podvozek 
dynamický a těžiště vozu je nízko. Objevte jeho sportovní projev.







čistá elektrická 
radost

Vše v dosahu prstů včetně pádel pro nastavení rekuperace. Nastavit 
si můžete také režim sport a užít si elektrickou jízdu naplno. Síla 
motoru, odezvy řízení, nastavení barev, vše se plynule mění. Na 12,3" 
přístrojovém štítu se zobrazují hlavní jízdní informace – rychlost, 
dojezd, mapové podklady.

1. všechna důležitá nastavení jednoduše 
ovládáte na volantu

2. 12,3" přístrojový štít se přizpůsobí dle 
zvoleného jízdního režimu
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dojezd 450 km

Inovativními řešeními posunuje Renault Megane E-Tech 100% 
elektrický hranice efektivity: optimalizované rozložení hmotnosti, 
dlouhý rozvor, nízké těžiště. Nová platforma CMF-EV umožňuje uložení 
ultratenkého akumulátoru s kapacitou 40 nebo 60 kWh a kompaktní 
elektromotor o výkonu 130 nebo 220 koní, umožňující dojezd až 450 km.



aerodynamický design
Linie modelu Megane E-Tech 100% 
elektrický byly navrženy pro maximální 
aerodynamiku: výška vozidla, svažující 
se linie střechy, nízkoprofilové úzké 
pneumatiky, funkční deflektory 
v předním nárazníku.

optimální hmotnost
Se svou hmotností 1 624 kg, dosaženou 
použitím dveří s hliníkovými prvky, 
je Renault Megane E-Tech 100% 
elektrický jedním z nejlehčích 
elektromobilů ve své kategorii, 
nabízející delší dojezd při srovnatelném 
výkonu.

automatická regulace teploty
Renault Megane E-Tech 100% 
elektrický má na palubě systém, který 
automaticky řídí teplotu akumulátoru 
a motoru. Bez ohledu na klimatické 
podmínky venku máte k dispozici 
optimální dojezd.

dojezd (WLTP)

EV40 130 k:
- až 300 km 
EV60 220 k:
- až 450 km



široké možnosti 
nabíjení



Neustále máte k dispozici širokou nabídku možností pro dobíjení v místě bydliště, v práci, na cestách nebo jinde. S aplikací My Renault si můžete hlídat 
úroveň nabití akumulátoru ze svého chytrého telefonu.

dobíjení v místě bydliště, v práci nebo jinde
Dobíjejte svůj Megane E-Tech 100% elektrický doma z běžné domácí 
zásuvky, ze zabezpečené zásuvky Green’up nebo třeba z wallboxu. 
S aplikací My Renault se kdykoliv podívejte na svůj dojezd: spusťte na 
dálku dobíjení nebo jej naprogramujte na čas sníženého tarifu.

dobíjení na cestách
Večer v kině? S aplikací My Renault vyhledejte veřejné dobíjecí místo 
ležící nejblíže vašemu cíli.
Při náročnější cestě můžete načerpat energii pro až 300 km dojezdu za 
30 minut u rychlodobíječky. 

(1) maximální výkon a čas dobíjení závisejí na mírných meteorologických podmínkách (20 °C). 

typ 
dobíjení

výkon 
dobíjení (1)

typ 
kabelu

čas dobíjení (1) čas dobíjení (1)

akumulátor 40 kWh akumulátor 60 kWh

50 km 150 km 300 km 50 km 250 km 450 km

wallbox 11 kW kabel typ 3 45 min. 2:15 h 4:30 h 40 min. 3:20 h 6 h

zabezpečená 
zásuvka 
Green’up

3,7 kW kabel typ 2 
nebo flexi-charger 2:15 h 6:15 h 12:15 h 2 h 10 h 18 h 

domácí 
zásuvka 2,3 kW kabel typ 2 

flexi-charger 3:40 h 10:35 h 21 h 3:20 h 17 h 30:30 h 

rychlonabíjení 
DC

85 kW (akumulátor 40 kWh)
130 kW (akumulátor 60 kWh)

silný kabel 
do přípojky 10 min. 30 min. 1 h 7 min. 25 min. 1:15 h

třífázová 
nabíjecí
 stanice

22 kW kabel typ 3 30 min. 1:10 h 2:20h 20 min. 1:30 h 3:15 h



openR & openR link, 
propojení nové 
generace

S novou obrazovkou openR s 774 cm2 využitelné plochy si užívejte jedné 
z největších digitálních ploch. Vychutnejte si obrázky ve vysokém 
rozlišení: méně odrazů a více barev; všímejte si toho důležitého: 
rychlost, navigace nebo stav nabití. A abychom vám nabídli vždy ty 
nejaktuálnější informace, k dispozici máte nový multimediální systém 
openR link s integrovanými službami Google jako jsou například 
Google Mapy, Google Assistent nebo vaše oblíbené aplikace.

* podle zvolené výbavy. Google je značka společnosti Google LLC.





dokonalá 
konektivita

1. obchod Google Play umožňuje 
používat více než 40 aplikací 

2. aplikace My Renault připojená 
k vozidlu pro zjednodušení vašich 
každodenních starostí

3. Google Maps vždy aktuální: 
mapové podklady, dopravní 
informace, zájmové body
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Využívejte služby Google Maps, které jsou jako stvořené pro 
elektromobily: trasy optimalizované podle nabíjecích stanic a stavu 
akumulátoru vašeho vozu, aktuální mapové podklady a dopravní 
informace v reálném čase. 
S hlasovým asistentem stačí říci: „Hej, Google, sniž teplotu!“ Užívejte 
si více než 40 aplikací díky Google Play: hudba, podcasty, audio knihy, 
Spotify. 
Aplikace My Renault zjednodušuje běžný život: přednastavení 
teploty uvnitř vozu, plánování cest zahrnující automaticky možnosti 
dobíjení, zobrazení zbývajícího dojezdu, vyhledávání nabíjecích stanic 
v okolí.

3

Google Maps a Google Play jsou značky společnosti Google LLC.



zesilovač 410 W

externě napojený 
subwoofer

prémiový zvuk 
Harman Kardon

Užijte si prostorného interiéru, kde je vše zaměřeno na pohodovou 
atmosféru. Prostor pro cestující je dokonale odhlučněn díky 
technologii cocoon effect, vyvinuté značkou Renault. Nový 
prémiový audio systém Harman Kardon – speciálně vytvořený pro 
Megane E-Tech 100% elektrický – poskytuje úžasné hudební zážitky 
všem cestujícím. Má celkový výkon až 410 W pomocí 2 výškových 
reproduktorů po stranách palubní desky, 2 basových v panelech 
předních dveří, 2 výškových a 2 basových v panelech zadních dveří 
a 1 subwooferu v zavazadlovém prostoru. Díky technologii Quantum 
Logic Surround™ a 5 zvukovým schématům, která jsou k dispozici, se 
jakákoliv hudba stává nezapomenutelným zážitkem.



zadní 
basové 

reproduktory

výškové 
reproduktory

přední 
basové 
reproduktory

výškové 
reproduktory



objem 
zavazadlového 
prostoru 440 l

Díky dvojité podlaze můžete nabíjecí kabely uložit tak, aby 
nezabíraly příliš místa pro vaše zavazadla, pro která je 
připraveno 440 l využitelného objemu. Zadní sedadla navíc 
můžete sklopit v poměru 1:3 a 2:3, sedadlo spolujezdce lze pak 
sklopit o 45°. Převezete zkrátka vše, co potřebujete. Mysleli jsme 
však i na přepravu menších věcí, a tak je cestujícím k dispozici 
33 l úložných prostorů. 

1. sklopná zadní sedadla dělená 
v poměru 1:3 2:3 

2. volné místo 209 mm pro kolena 
vzadu

3. objem zavazadlového prostoru 
440 l

1

2



3



safe distance warning system. Radar na 
přední části vozu vypočítá bezpečnou 
vzdálenost od vozu před vámi. Pokud hrozí 
nebezpečí kolize, systém spustí zvukové 
a vizuální upozornění.

rear cross traffic alert. Systém vás upozorní 
na přijíždějící vozy při couvání. Navíc je 
schopen detekovat i chodce, můžete tedy 
bezpečně opustit vaše parkovací místo.

rozpoznávání dopravních značek s varováním 
při překročení povolené rychlosti. 
Kamera v horní části čelního skla snímá 
rychlostní limity po celou dobu jízdy 
a v případě překročení rychlosti vás upozorní 
na přístrojovém štítu.

automatické přepínání dálkových světel. 
Aktivuje se pomocí kamery v horní části 
čelního skla. Kamera analyzuje světelný 
tok v závislosti na světelných a dopravních 
podmínkách.

systém varování před opuštěním jízdního 
pruhu. Pomocí kamery upevněné na čelním 
skle za zpětným zrcátkem systém rozpozná 
náhodné přejetí souvislé nebo přerušované 
čáry a varuje řidiče.

aktivní nouzové brzdění. Detekuje vozidla 
jedoucí před vámi nebo blížící se ze stran, 
v případě nebezpečí vaše vozidlo zastaví.

systém pro bezpečné opuštění vozidla. 
Upozorňuje vás, blíží-li se k vám zezadu 
vozidlo, když se chystáte otevřít dveře.

světlomety adaptive LED vision. Systém 
automaticky upravuje tvar světelného kuželu 
podle dopravních podmínek a počasí, aby 
zvýšil vaše pohodlí a bezpečnost.

systém sledování mrtvého úhlu s aktivní 
korekcí jízdní dráhy. Aktivuje se od rychlosti 
15 km/h a pomocí světelných signálů vás 
varuje před vozy, které se nacházejí mimo 
vaše zorné pole. Pokud je třeba, upraví jízdní 
dráhu tak aby nedošlo ke kolizi. 

automatické nouzové brzdění při couvání. 
Pokud se při couvání objeví vzadu překážky, 
vůz automaticky zabrzdí.

asistent pro rozjezd do svahu. Aktivuje se, 
pokud je svah větší než 3 %, po dobu 2 vteřin 
přidrží tlak v brzdovém okruhu.

adaptivní tempomat. Udržuje odpovídající 
bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího 
před vámi. Používá brzdy, je-li vzdálenost příliš 
krátká, a opět se rozjede když se silnice uvolní.

systém aktivní korekce jízdní dráhy 
s nouzovým zastavením. Systém se aktivuje 
při rychlostech mezi 70 a 160 km/h a upravuje 
jízdní dráhu vozidla, pokud ho začne opouštět 
bez použití směrovek. V případě hrozící kolize 
aktivuje nouzové zastavení.

systém sledování mrtvého úhlu. 
Aktivuje se od rychlosti 15 km/h a pomocí 
světelných signálů vás varuje před vozy, které 
se nacházejí mimo vaše zorné pole.

rozpoznávání dopravních značek. Informuje 
vás o omezeních rychlosti zobrazením na 
přístrojovém štítu.

active driver assist. Systém reguluje rychlost 
a zachovává bezpečnou vzdálenost od vozů 
jedoucích vpředu, přičemž vás současně 
udržuje uprostřed vašeho jízdního pruhu. 
V dopravní zácpě se vozidlo automaticky 
zastaví a rozjede, což zvyšuje pohodlí a klid.



26 asistenčních systémů

zadní parkovací senzory. Radary usnadňují 
vaše manévrování tím, že pomocí zvukové 
a vizuální signalizace upozorňují na blízkost 
překážek za vozidlem.

zadní parkovací kamera. Při zařazení 
zpátečky přenáší na obrazovku pohled 
dozadu. Vodicí čáry usnadňují manévry 
a zvyšují bezpečnost.

inteligentní adaptivní tempomat. Systém 
začne brzdit, pokud je vzdálenost příliš 
krátká a naopak přidá plyn, jakmile je cesta 
opět volná. Identifikuje také souvislosti na 
silnici, jako jsou dopravní zácpy nebo kruhové 
objezdy a včas upraví rychlost.

boční parkovací senzory. Radary usnadňují 
vaše manévrování tím, že pomocí zvukové 
a vizuální signalizace upozorňují na blízkost 
překážek po stranách vozidla.

full auto park. Díky tomuto systému je 
parkování opravdu jednoduché. Vůz rozpozná 
parkovací místo a řídí za vás. Vy jen musíte 
sešlápnout plynový pedál.

tempomat s omezovačem rychlosti. 
Tempomat udržuje rychlost vozu. Omezovač 
umožňuje nastavit si maximální rychlost.

přední parkovací senzory. Radary usnadňují 
vaše manévrování tím, že pomocí zvukové 
a vizuální signalizace upozorňují na blízkost 
překážek před vozidlem.

elektricky sklopná vnější zrcátka s funkcí 
paměti. Elektricky sklopná, vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka si zapamatují nastavení 
polohy, která vám vyhovuje. Navíc jsou 
schopna se sklopit při couvání. 

vnitřní zpětné zrcátko s možností digitálního 
zobrazení. Už žádné problémy způsobené 
spolujezdcem nebo zavazadly v kufru, které 
vám brání ve výhledu. Zpětné zrcátko přijímá 
obraz přímo z kamery umístěné na zadním 
okně.

kamerový systém 360°. Provádějte parkovací 
manévry bez potíží. Váš vůz je vybaven 
4 kamerami, které zajišťují 360° rozhled kolem 
vozidla.

Nový Renault Megane E-Tech 100% elektrický je vybaven 
26 asistenčními systémy. Zaručí vám bezpečnou cestu.







šedá schiste**bílá glacier*

černá étoilé**

šedá rafale**

červená flamme**modrá nocturne**

* nemetalický lak. 
** metalický lak

barvy laku karoserie



střecha černá étoilé střecha bílá glacier střecha šedá schiste

personalizace exteriéru

možné kombinace barvy vozidla a barvy střechy

barva laku / barva střechy barva karoserie černá étoilé bílá glacier šedá schiste

šedá Rafale ano (1)(2) ano (2)(3) ano (2) -

bílá Glacier ano (1)(2) ano (2)(3) - ano (2)

šedá Schiste ano (1)(2) ano (2)(3) ano (2) -

černá Étoilé ano (1)(2) - ano (2) ano (2)(3)

červená Flamme ano (1)(2) ano (2)(3) - ano (2)

modrá Nocturne ano (1)(2) ano (2)(3) ano (2) ano (2)

(1) na verzi Equilibre. (2) na verzi Techno. (3) na verzi Iconic.



interiér

Equilibre

Iconic

Techno



výbavové stupně a výbava

hlavní prvky sériové výbavy

aktivní a pasivní bezpečnost
• systém aktivního nouzového 

brzdění s detekcí chodců 
a cyklistů

• systém varování před opuštěním 
jízdního pruhu s aktivní korekcí 
jízdní dráhy a nouzovým 
zastavením

• systém rozpoznávání dopravních 
značek

• safe distance warning system
• systém detekce únavy řidiče 

komfort
• volant potažený umělou kůží
• manuální klimatizace
• hands-free karta Renaul
• elektrické ovládání předních 

a zadních oken s impulzním 
ovládáním 

řízení
• zadní parkovací senzory
• zadní parkovací kamera
• tempomat a omezovač rychlosti
• pádla pod volantem pro nastavení 

rekuperace

viditelnost a osvětlení
• full LED přední světlomety
• vnější zpětná zrcátka elektricky 

nastavitelná a vyhřívaná

nabíjení
• nabíjení střídavým proudem (AC) 

o výkonu až 22 kW
• nabíjení stejnosměrným proudem 

(DC) o výkonu až 85 kW / 130 kW 
(dle motorizace)

multimédia
• multimediální systém openR link 

9", audiosystém Arkamys Classic, 
4 reproduktory

• přístrojový štít 12,3"

volitelná výbava

• pack city
• pack comfort
• pack winter comfort
• pack winter performance
• celoroční pneumatiky
• kabel pro nabíjení z běžné domácí 

zásuvky
• disky kol z lehkých slitin 20", 

design soren
• metalický lak

hlavní prvky sériové výbavy

aktivní a pasivní bezpečnost
• systém rozpoznávání dopravních 

značek s integrací dat z navigace 
a s upozorněním na překročení 
nejvyšší povolené rychlosti

komfort
• volant potažený kůží
• vyhřívaná přední sedadla
• vyhřívaný volant
• dvouzónová automatická 

klimatizace
• vysoká středová konzole 

s posuvnou loketní opěrkou
• systém čištění vzduchu
• indukční nabíjení pro smartphone

řízení
• systém multi-sense

viditelnost a osvětlení 
• full LED světlomety LED adaptive 

vision s funkcí mlhových světel
• zadní full LED svítilny s 3D efektem 

„moiré“
• automatické přepínání dálkových 

světel
• elektrochromatické 

bezrámečkové vnitřní zpětné 
zrcátko

• světelný a dešťový senzor
• uvítací osvětlení ve vnějších 

zpětných zrcátkách

multimédia
• multimediální systém openR 

link 12": navigace, služby Google, 
audio Arkamys, 6 reproduktorů

vnitřní vzhled
• čalounění v kombinaci umělé kůže 

a recyklované textilie ELZA REC
• ozdobné prvky dveří a palubní 

desky – šedá alcantara

vnější vzhled
• zatmavená zadní skla
• anténa ve tvaru žraločí ploutve
• disky kol z lehkých slitin 20", 

design soren

volitelná výbava

• pack winter performance,
• pack advanced driving assist
• pack augmented vision
• pack augmented vision & 

advanced driving assist
• samozacelovací pneumatiky
• rear cross traffic alert
• kabel pro nabíjení z běžné domácí 

zásuvky
• multimediální systém openR 

link 12": navigace, služby Google, 
prémiový audiosystém Harman 
Kardon, 9 reproduktorů včetně 
subwooferu

• dvoubarevné provedení karoserie

hlavní prvky sériové výbavy

komfort
• přední sedadla elektricky 

nastavitelná v 6 směrech 
s nastavitelnou bederní

• opěrkou na straně řidiče 
a masážní funkcí

řízení
• přední, boční a zadní parkovací 

senzory

multimédia
• multimediální systém openR 

link 12": navigace, služby Google, 
prémiový audiosystém Harman 
Kardon, 9 reproduktorů včetně 
subwooferu 

vnitřní vzhled
• kožené čalounění riviera černá 

titane
• ozdobné prvky dveří a palubní 

desky – pravé dřevo nuo
• palubní deska potažená umělou 

kůží

vnější vzhled
• sportovní přední nárazník se 

zlatou lištou F1
• disky kol z lehkých slitin 20", 

design enos
• dvoubarevné provedení karoserie
• disky kol z lehkých slitin 20", 

design soren

volitelná výbava

• pack winter performance,
• pack advanced driving assist
• pack augmented vision
• pack augmented vision & 

advanced driving assist
• samozacelovací pneumatiky
• rear cross traffic alert
• kabel pro nabíjení z běžné domácí 

zásuvky

Equilibre

Iconic (Techno +)

Techno (Equilibre +)



čalounění

disky kol

kožené čalounění riviera světle šedá kožené čalounění riviera černá titanečalounění v kombinaci umělé kůže 
a recyklované textilie ELZA REC

čalounění z recyklované látky 
EVA REC, šedá chiné

disky kol z lehkých slitin 18", 
design oston

disky kol z lehkých slitin 20", 
design soren

disky kol z lehkých slitin 20", 
design enos



1. dvojité dno zavazadlového 
prostoru 
Odkládací prostor ideální pro 
uložení nabíjecích kabelů či jiných 
věcí. Všechno zůstane dokonale 
přístupné a zavazadlový prostor 
bude efektivně využit.

1

příslušenství



2. stylový polep střechy 
Dejte vašemu vozu odlišný 
a energický styl s motivem 
vycházejícím z nového loga 
Renault. Na míru provedený polep 
se dokonale přizpůsobí jak klasické 
anténě, tak anténě ve tvaru žraločí 
ploutve.

3. ochrana zavazadlového prostoru 
EasyFlex 
Díky protiskluzové a nepropustné 
ochraně zavazadlového prostoru 
můžete přepravovat objemné nebo 
znečištěné předměty. Lze ji složit 
a rozložit tak, aby se přizpůsobila 
poloze zadních sedadel. 

4. organizér zavazadlového prostoru 
Díky nastavitelnému organizéru 
uchováte na všech svých cestách 
malé předměty přehledně 
uspořádané. 

5. tažné zařízení, střešní tyče, nosiče 
na tažné zařízení 
Na tažném zařízení lze převážet se 
vší bezpečností přívěs, loď nebo 
namontovat nosič pro přepravu 
jízdních kol. Na střechu lze díky 
střešním tyčím připevnit box, nosič 
kol nebo nosič lyží. 

2 3

4 5
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rozměry v (mm).

rozměry

objem zavazadlového prostoru (l)
minimální objem 440
maximální objem 1 332
objem zavazadlového prostoru VDA (dm3) 389



lexikon

E-Tech
Technologie značky Renault zahrnující 
hybridy (HEV), plug-in hybridy (PHEV) 
a 100% elektromobily.

rekuperační brzdění
Systém pro rekuperaci energie při brzdění, 
který umožňuje zvýšit dojezd vozidla: pokaždé, 
když vůz zpomaluje, je část jeho kinetické 
energie převáděna na elektřinu. Akumulátor 
se dobíjí, když řidič sundá nohu z plynového 
pedálu nebo lehce stlačí brzdový pedál.

zásuvka Green‘up
Řešení dobíjení v domácích podmínkách, 
účinnější než standardní zásuvkou. 
Umožňuje výkonnější (3,7 kW přes zásuvku 
Green’up proti 2,3 kW přes běžnou domácí 
zásuvku) a bezpečnější dobíjení (vybavené 
diferenciálním odpojovačem).

wallbox
Dodává větší proud než klasická domácí 
zásuvka, pro účinnější a rychlejší dobíjení. 
Díky vestavěnému zařízení pro řízení dobíjení 
a ochraně proti přepětí umožňuje bezpečnější 
dobíjení v domácích podmínkách.

flexi-charger
Kabel pro dobíjení, který umožňuje připojit 
vozidlo k domácí elektrické zásuvce. Flexi-
charger je vyvinut pro příležitostné dobíjení 
v místě bydliště, zapojuje se přednostně do 
elektrické zásuvky se specifickým uzemněním.

kabel typ 2 
Tento kabel můžete použít jak pro nabíjení 
z domácí sítě, tak pro nabíjení z veřejných 
stanic.

využitelná kapacita
Množství energie obsažené v akumulátoru, 
kterou může vozidlo využít. Hodnota se 
vyjadřuje v kilowatthodinách (kWh).

kWh
Označení pro kilowatthodinu. Jednotka 
energie odpovídající výkonu 1 kW 
spotřebovanému za hodinu.

kW
Označení pro kilowatt. Jednotka, která 
umožňuje měřit výkon motoru vozidla, 
elektrického nebo spalovacího. Kilowatt 
může rovněž označovat výkon dobíjení 
stejnosměrným proudem (DC) nebo střídavým 
proudem (AC).

dobíjení AC
Dobíjení střídavým proudem s malým nebo 
středním výkonem (max. 22 kW). Režim 
dobíjení, se kterým se setkáme nejčastěji 
v domácích podmínkách nebo na většině 
veřejných přípojek.

dobíjení DC
Rychlé dobíjení stejnosměrným proudem (min. 
50 kW). Vyžaduje speciální přípojku rychlého 
dobíjení, která je k dispozici výhradně ve 
veřejné síti.

My Renault
Aplikace Renault, napojená na vaše vozidlo, 
kterou je možno stáhnout z Google Play 
nebo App Store z vašeho telefonu. Umožňuje 
vyhledat dobíjecí místa v okolí, určit 
souřadnice vašeho vozidla, naprogramovat 
dobíjení, připravit v předstihu odjezd: 
zobrazení zbývajícího dojezdu, úprava teploty 
v interiéru.



Jsme vám vždy po boku, abychom vám usnadnili řízení a ušetřili 
čas při údržbě vašeho vozu Renault: on-line rozpočty na opravu 
a sjednávání návštěvy, paušály, smlouvy na údržbu, pojištění 
a asistenční služby, programy My Renault na míru... využívejte 
našich řešení, jednoduchých, rychlých a přizpůsobených vašim 
potřebám.

služby, 100% krytí 
Předvídejte neočekávané díky našim zárukám, pojištěním 
a asistenčním službám Renault, které nad vámi neustále bdí. 
Naše paušály nebo naše nabídka vše v ceně přesně podle vašich 
potřeb.

energetická asistence 
Vybil se vám po cestě akumulátor? Renault vám pomůže, buď 
zajistí odtah vozidla k nejbližšímu dobíjecímu místu, nebo vám 
dá k dispozici prostředek pro dojezd (podle města). Nefunkční 
dobíječka v místě bydliště nebo na veřejném místě? 
Podle země je nasmlouván místní partner, který vám pomůže.

My Renault, aplikace napojená na vaše vozidlo 
Připomínka historie nebo data údržby, sjednání návštěvy servisu, 
prohlížení e-návodu a spousta výukových videí o fungování vašeho 
vozidla. Spuštění dobíjení a klimatizace na dálku, My Renault 
usnadňuje vaši mobilitu každý den díky 5 letům on-line služeb 
v ceně! A po každé údržbě provedené v servisu Renault se dozvíte 
o stavu vašeho akumulátoru přímo ve vaší aplikaci.

Google jako součást vašeho vozu
Profitujte z on-line nabídky v síti 4G s novým systémem openR link 
značky Renault: pro vás je připraveno 5 let služeb Google Maps 
a Google Assistant.

Google, Google Assistant, Google Play a Google Maps jsou značky 
společnosti Google LLC.

služby



vytvořte si účty pro on-line 
personalizované zážitky

přes Android přes iOS

Google, Google Assistant, Google Play a Google Maps jsou značky společnosti Google LLC

Abyste mohli plně využívat on-line služeb, vytvořte si účty My Renault, Google, postupem uvedeným 
níže a s pomocí videoukázek, které jsou k dispozici na následujícím odkazu https://myr.renault.cz nebo 
naskenováním QR kódu.

nemáte účet My Renault?
Pro přístup k on-line službám pomocí aplikace My Renault je nezbytný.

krok 1
Naskenujte svým chytrým telefonem QR kód nebo 
stáhněte aplikaci My Renault na Google Play nebo 
App Store do svého telefonu. 

krok 1
Naskenujte svým chytrým telefonem QR kód nebo 
zadejte www.google.com/accounts do prohlížeče ve 
svém telefonu nebo počítači.

krok 2
Vytvořte účet My Renault podle pokynů 
zobrazovaných na displeji.

krok 2
Klikněte na „připojit se“ a vyberte si pro používání 
jakoukoliv existující e-mailovou adresu nebo si 
zdarma vytvořte adresu Gmail. Postupujte, prosím, 
podle pokynů pro dokončení vytvoření vašeho účtu 
Google.

nemáte účet Google?
Pro využívání personalizovaných služeb Google Maps a Google Assistant je nezbytný.



brzy jej uvidíte v ulicích

V říjnu 2020 odhalila značka Renault koncept Megane eVision, futuristický vůz, 
který překonal všechny zvyklosti a předznamenal budoucí Renault Megane 
E-Tech 100% elektrický.

Inspirující vozidlo, nositel emocí, s jedinečným designem a s proporcemi, které 
skutečně berou za srdce. Zkosené boky, výrazné blatníky, tvarované boční 
prahy a černé podběhy kol evokují nový směr toho, co je moderní. Světelný 
podpis opustil obvyklé „C“, aby se přetvořil na hranaté „S“: světelná lišta 
spojuje optické bloky, rovněž vzadu, kde jsou světlomety tenké a vodorovné. 
Po stranách velká kola o průměru 20" posilují dynamický vzhled. „Chceme jen 
jedno, jet s ním co nejdále“, radoval se prezident Renault Group.

Luca de Meo, CEO Renault, říjen 2020



Vozidlo je vybaveno avantgardní novou platformou CMF-EV a dává na odiv 
všechnu svou drzost, emoce a výkon. Snížená poloha těžiště a prodloužený 
rozvor přispívají k optimálním jízdním vlastnostem; víceprvková zadní náprava 
a krátký převod řízení jsou základem lepší živosti a nového pohodlí. Pod kapotou 
se skrývá elektromotor o výkonu 220 k, ultra kompaktní, pohánějící přední kola. 
Akumulátor, jeden z nejtenčích na trhu, má kapacitu až 60 kWh.

Bylo registrováno více než 300 patentů pro ochranu inovací použitých na 
motoru, na systému dobíjení, akumulátoru, řízení tepelného režimu, stavbě 
vozidla a na akustice. Je to další důkaz, že Megane eVision posunul limity 
a umístil laťku velmi vysoko.



nakonfigurujte si a objednejte svůj
Renault Megane E-Tech 100% elektrický
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