
Vertrouwelijk C

Bereid u voor op een 100% elektrische 
ervaring met de nieuwe Megane E-Tech

Binnenkort wordt u de trotste eigenaar van de nieuwe Megane E-Tech! Om van een 
echte CONNECTED ervaring te genieten, kunt u nu alvast uw account aanmaken, U 
heeft drie account’s nodig een voor My Renault, een voor Google en een voor Orange! 
Volg hiervoor de onderstaande stappen. U kunt ook de video op deze 
link (https://m.youtube.com/watch?v=uYSzrYT7Ofc) bekijken of de QR-code links 
scannen.

#1 – maak uw My Renault-account aan in twee stappen

#2 – maak uw Google-account aan in twee stappen

#3 – geniet gratis 6 maanden lang van het Orange 3 GB* aanbod

download de My Renault-app 
door deze QR-codes 
met uw smartphone te scannen

maak een My Renault-account aan 
en volg hiervoor de instructies op het 
scherm
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scan deze QR-code
met uw smartphone te 
scannen

scan deze QR-code
met uw smartphone te 
scannen

*6 maanden geldig. Google, Google Assistant, Google Play en Google Maps zijn handelsmerken van Google LLC.

klik op 'aanmelden' en gebruik een bestaand e-
mailadres of maak een gratis Gmail-adres aan. 
Volg de instructies om een Google-account aan 
te maken

maak een Orange-account aan na ontvangst 
van 
uw inschrijvingsbewijs en vul uw profiel aan met 
uw rijksregisternummer en VIN 
(voertuigidentificatienummer)

via iOS via Android

download de My Renault-app 
op Google Play 
of de App Store via uw telefoon

of
ga naar www.google.com/accounts 
op uw telefoon of computer

of
ga naar 

https://internetonthemove.orange-business.com/renault/ 

op uw telefoon of computer



Vertrouwelijk C

MAAK UW CONNECTED SERVICES 
NOG PERSOONLIJKER MET UW 
ACCOUNTS

U kunt uw gedownloade apps gebruiken in uw auto met uw eigen mobiele 
abonnement of maak gebruik van Orange

U gebruikt de My Renault-app en uw voertuig is aan uw My Renault-

account gekoppeld

U hebt een My Renault-account en uw voertuig is aan uw account gekoppeld

Gebruik de volgende functies via de site of de My Renault-app:

Profiteer 5 jaar lang van de volgende functies op afstand:

Uw voertuig is niet aan uw Google-account gekoppeld

Uw voertuig is aan uw Google-account gekoppeld 

Profiteer 5 jaar lang van de volgende Google-services:

Profiteer 5 jaar lang van de volgende Google-services:
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• mogelijk dankzij uw eigen mobiele abonnement • of met een kennismakingsaanbod via Orange 
inclusief 3 GB (6 maanden geldig)

• volg uw onderhoudsprogramma 
en leg uw volgende afspraak vast

• ontdek alles over uw auto in de e-guides, 
tutorials, veelgestelde vragen en geniet van 
persoonlijke Renault-aanbiedingen

• neem contact op met Renault Assistance 
of uw favoriete garage  

• raadpleeg uw contracten en de technische 
fiche van uw auto

• bestel, beheer en activeer uw Mobilize charge 
pass

• controleer het rijbereik van uw batterij 
en uw voertuig

• plan uw laadbeurten 
en ontvang een melding als de batterij 
opgeladen is

• stel de binnentemperatuur in

• schakel de claxon en de lichten in
• vind op elk moment uw voertuig terug
• zoek laadpunten in uw buurt 

en beheer uw laadbeurten
• plan uw reisroute rekening houdend 

met uw voorkeuren en beschikbare laadpunten

Google Maps

• maak gebruik van de navigatie met 
verkeersinformatie en speciale functies 
voor elektrische voertuigen

Google Assistant

• telefoneer, raadpleeg 
uw voertuigfuncties, plan een 
reisroute of kies uw favoriete 
radiozenders, allemaal handenvrij

Google Maps

• navigeer naar uw thuis- of werkadres 
of naar uw favoriete adressen 

• bekijk uw navigatiegeschiedenis

Google Assistant

• maak gebruik van uw favoriete media-
applicaties 

• word herinnerd aan geplande afspraken in uw 

agenda 
• ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen 

zoals automatisch voorgestelde bestemmingen 
op basis van 
uw agenda en gewoonten 

• bedien in uw voertuig compatibele verbonden 
apparaten in uw woning

Google Play

• download extra applicaties in uw auto


