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ny

100% electric



220 hk 470 km  
rækkevidde*

en ny elektrisk æra

En ny bilgeneration er født. Med Megane E-Tech 100% electric genopfinder 
Renault mobilitet. Vi har udnyttet teknologien, kombineret den med 
rendyrket passion og integreret google med henblik på at skabe en 
oplevelse bag rattet ud over det sædvanlige. Med et opsigtsvækkende 
cockpit, intuitive betjeningselementer og openR link-multimediesystemet 
har det aldrig været sjovere at være på farten.



openR link- 
system med  
integreret 
Google

440 liter  
bagagerum

26  
førerassistent- 
systemer

0-100 km/t  
på 7,4 sek.

*470 km for Business-versionen i henhold til WLTP – flere informationer og bestilling i foråret 2022. 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): I forhold til NEDC-protokollen viser 
denne nye protokol værdier, der ligger meget tættere op ad de reelle værdier.



banebrydende design

Det nye brandlogo sætter standarden. Med den nye farve Grå Rafale, 
som fremhæves af det sorte tag og 20” alufælge samt masser af 
styling med blandt andet full-LED-signaturlygter foran og en lysstribe 
med 3D-effekt bagpå, byder Megane E-Tech 100% electric på en finish 
i højeste kvalitet hele vejen igennem. En lang række teknologiske 
innovationer, baseret på vores nye elektriske platform, giver mulighed for 
en ultraflad bund – Megane E-Tech 100% electric sætter standarden for 
fremtidens biler. 





100% high tech

1. L-formet openR display på 774 cm2 fordeler 
sig på to 12” skærme.

2. Stemmeassistent med integreret Google: 
Planlæg din tur, søg efter ladestandere, læs 
dine beskeder, og lyt til din yndlingsmusik.
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Læn dig tilbage, og slap af i den rummelige kabine, hvor alting er indrettet til at give dig en nemmere køreoplevelse. 
Nyd de justerbare sæder, som giver optimal støtte, lad fingrene glide over openR-displayet på hele 774 cm2 som 
fordeler sig over to 12” skærme, og tal til openR-link-systemets stemmeassistent med integreret Google. Alt er 
klar til dig. Er du lidt småsulten? Bare sig til, så finder systemet de bedste spisesteder til dig. Vil du gerne lytte til en 
podcast? Det er ikke noget problem! Med dine personlige ting gemt væk i opbevaringsrummene, der rummer 33 l, vil 
du straks føle dig hjemme, og du bliver forkælet af Harman Kardon®-soundsystemet og multi-sense funktionen med 
brugerdefineret ambientebelysning. En førsteklasses oplevelse, som stimulerer alle dine sanser.





sublime 
køreoplevelser

Se landskabet glide forbi i elektrisk stilhed. Accelerationen er dynamisk, 
lineær og indbydende. Ingen hakken, ingen vibrationer. Med gearvælgeren 
på rattet får du en helt unik køreoplevelse – elmotoren yder 220 hk og 
giver en rækkevidde på op til 470 km*. Hold en pause imens du lader op til 
300 km ekstra rækkevidde på 30 min.** ved en lynoplader. De nærmeste 
ladestandere vises på den centrale skærm, og My Renault-appen giver dig 
mulighed for fjernbetjent styring af opladningen. Og så er du klar til at køre 
videre! På gearvælgeren kan du også skifte til B-indstillingen og oplade 
bilens batteri mere effektivt hver gang du motorbremser.

* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures): I forhold til NEDC-protokollen 
viser denne nye protokol værdier, der ligger meget tættere op ad de reelle værdier. 
** med et lynopladningsnetværk med jævnstrøm.

1. 470 km* rækkevidde, genopladning til  
300 ekstra kilometer på kun 30 min.**

2. Rattet med den integrerede gearvælger 
giver dig en innovativ køreoplevelse.
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Grå Shale (ML)Hvid Glacier (S)

Sort étoilé (ML)

Grå Rafale (ML)

Rød Flamme (ML)Blå Nocturne (ML)

S: Solid. ML: Metallak. 

Billederne er ikke juridisk bindende

farver

96 kW – 40 kWh 96 kW – 60 kWh 160 kW – 60 kWh
Motor elektrisk elektrisk elektrisk

Batteri

Batteritype litium-ion litium-ion litium-ion

Batterikapacitet (kWh) 40 60 60

WLTP-rækkevidde(1) (km) 300 470(2) 450

Opladning AC 22kW AC 22kW + DC 130 kW AC 22kW + DC 130 kW

Motor

Motortype Permanent magnetsynkronmotor Permanent magnetsynkronmotor Permanent magnetsynkronmotor

Maks. ydelse (hk/kW) 130 hk (96 kW) 130 hk (96 kW) 220 hk (160 kW)

Maks. drejningsmoment (Nm) 250 250 300

(1) WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures): I forhold til NEDC-protokollen viser denne nye protokol værdier, der ligger meget tættere op ad de reelle værdier.  
(2) 470 km for Business-versionen – flere informationer og bestilling fra januar 2022.

batterier og motorer





konfigurer din Renault Megane E-Tech 100% electric på 
www.renault.dk

Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at sikre, at denne udgivelse var korrekt og opdateret på tidspunktet for trykningen. Denne brochure er udarbejdet 
ved hjælp af før-produktionsmodeller og prototyper. I henhold til koncernens politik om kontinuerlige produktforbedringer forbeholder Renault 
sig retten til uden varsel at ændre de specifikationer, biler og tilbehør, som er beskrevet eller vist. Sådanne ændringer vil blive kommunikeret 
til Renault forhandlerne så hurtigt som muligt. Afhængigt af det land, som bilerne sælges i, kan nogle versioner variere, og visse typer 
udstyr er eventuelt ikke tilgængeligt (som standardudstyr, som ekstraudstyr eller som tilbehør). Kontakt din nærmeste forhandler for 
at få de nyeste informationer. Af tekniske årsager kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de reelle lak- eller interiørfarver. 
Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af hele eller dele af denne publikation er ikke tilladt i nogen form uden forudgående skriftlig 
tilladelse fra Renault.
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