NOWE

RENAULT
MEGANE
E-TECH
w 100% elektryczne

nowa era samochodów
z napędem w 100% elektrycznym
220 KM

Początek nowej ery w motoryzacji. W nowym Renault Megane
E-Tech elektrycznym czyste emocje w połączeniu z zaawansowaną
technologią tworzą nowy wzorzec innowacyjnej mobilności. Aby móc
zaoferować tego rodzaju doznania z jazdy, wystarczyło przekroczyć
dotychczasowe granice. Udało nam się tego dokonać.

przyspieszenie
od 0 do 100 km/h
w 7,4 s

do 450 km
zasięgu
w cyklu WLTP

system
openR link
z wbudowanymi
usługami
Google

objętość
bagażnika
440 litrów

26 systemów
wspomagania
prowadzenia

Nowy protokół homologacji WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – światowa
zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) pozwala na uzyskanie wyników zdecydowanie bardziej
zbliżonych do rzeczywistych warunków codziennego użytkowania samochodu niż protokół NEDC.
Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google LLC.

czysty design

Wszystko jest kwestią stylu. W Nowym Renault Megane E-Tech
elektrycznym design to prawdziwe arcydzieło. Sportowa,
aerodynamiczna linia nadwozia łączy w śmiały sposób
kompaktowego hatchbacka z sylwetką crossovera. Zwiększony
rozstaw osi i 20-calowe koła podkreślają oryginalną osobowość
auta. Gdy zbliżamy się do samochodu, nowe logo Renault zapala się
i oświetla ziemię, a klamki drzwi wysuwają się, po czym chowają.
To czysta przyjemność dla oczu.

czysty design

Inauguracyjny kolor nadwozia szary rafale (fr. rafale = poryw,
seria) świetnie odzwierciedla design samochodu. To cała seria
stylistycznych nowinek, takich jak charakterystyczny układ przednich
świateł Full LED, tylna listwa z pulsującym efektem włókien 3D czy
dach w kolorze czarnym étoile. Renault Megane E-Tech elektryczne –
bezpieczniejsze dzięki lepszej widoczności w nocy, bardziej sportowe
za sprawą lakierowanych aerograficznie 20-calowych obręczy kół
i bardziej ekstremalne dzięki najwyższej jakości wykończenia. Łączy
odważną stylistykę z efektywnością napędu elektrycznego.

nowy wymiar
ergonomii
Zwrócony w stronę kierowcy nowy kokpit skrywa jeden z największych
dostępnych na rynku pokładowych cyfrowych paneli: złożony
z dwóch 12-calowych wyświetlaczy ekran openR o łącznej
powierzchni 774 cm2. Rozmieszczone wokół kierownicy przełączniki
sterowania uwalniają dodatkową przestrzeń w kabinie i zwiększają
bezpieczeństwo jazdy. W oszczędnym stylistycznie wnętrzu panuje
przyjazna atmosfera: gama innowacyjnych materiałów podkreśla
wysoką jakość wykończenia (tapicerka i panele drzwiowe wykonane
z materiałów pochodzących z recyklingu, laserowo wycinane drewno
lipowe okalające deskę rozdzielczą). Umieszczony między przednimi
siedzeniami schowek o pojemności 7 litrów pozwala mieć telefon
komórkowy i osobiste przedmioty zawsze w zasięgu ręki. To wszystko
sprawia, że czujesz się po prostu dobrze.

czysto elektryzujące
doznania
Krajobrazy przesuwają się w absolutnej ciszy napędu elektrycznego.
Przyspieszenia są płynne, pełne wigoru i mocy: w wersji z silnikiem
o mocy 220 KM wystarczy 7,4 s, aby rozpędzić samochód od
0 do 100 km/h. Na wysokie osiągi samochodu składa się również
hamowanie z odzyskiwaniem energii, włączające się przy każdym
zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia. Nowe wspomaganie kierownicy
posiada bardziej bezpośrednie przełożenie, układ jezdny pracuje
bardziej dynamicznie, a środek ciężkości został maksymalnie
obniżony. Nowe Renault Megane E-Tech elektryczne to auto
o zdecydowanie sportowym zacięciu.

1. w kierownicy umieszczone zostały
wszystkie główne elementy sterowania:
systemy wspomagania prowadzenia,
obsługa połączeń telefonicznych,
aktywacja funkcji poleceń głosowych
2. wyświetlacz 12,3” z możliwością
personalizacji zależnie od trybu jazdy
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czysto elektryzujące
doznania

W zasięgu Twoich palców masz do dyspozycji łopatki za kierownicą,
skupiony na drodze odkrywasz niespotykaną dotąd przyjemność
prowadzenia. Skorzystaj z technologii multi-sense*, aby przejść
do sportowego trybu jazdy – moc silnika, czasy reakcji układu
kierowniczego, oświetlenie ambientowe – wszystko zmienia się
w ułamku sekundy. Na ekranie 12,3” pojawiają się najważniejsze
parametry jazdy: prędkość, pozostały zasięg i mapa.
* dostępna od wersji Techno
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450 km zasięgu

Renault Megane E-Tech elektryczne, owoc intensywnych prac
badawczo-rozwojowych, przekracza kolejne granice w zakresie
osiągów i efektywności poprzez optymalizację rozkładu masy,
zwiększenie rozstawu osi i znaczne obniżenie środka ciężkości.
Nowa platforma mieści w sobie ultrapłaski akumulator trakcyjny
o pojemności 60 kWh i kompaktowy silnik elektryczny o mocy 160 kW 1,
zapewniajace zasięg do 450 km.

aerodynamiczne kształty
Sylwetka Renault Megane E-Tech
elektrycznego została zaprojektowana
tak, aby maksymalnie poprawić
jego aerodynamikę dzięki
zmniejszeniu wysokości samochodu,
odpowiedniemu ukształtowaniu dachu,
wąskim oponom i wyprofilowanym
zderzakom.

zoptymalizowana masa
Z masą wynoszącą zaledwie
1624 kg, uzyskaną dzięki aluminiowej
konstrukcji drzwi, Renault Megane
E-Tech elektryczne jest jednym
z najlżejszych modeli w swojej klasie,
co zapewnia mu zwiększony zasięg
przy porównywalnej mocy.

regulacja temperatury
Renault Megane E-Tech elektryczne
posiada na wyposażeniu
standardowym automatyczną
regulację temperatury akumulatora
trakcyjnego. Dzięki temu prędkość jego
ładowania jest zawsze optymalna.

zasięg2
z akumulatorem trakcyjnym 60 kWh:
do 450 km
z akumulatorem trakcyjnym 40 kWh:
do 300 km

również dostępne z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 40 kWh i silnikiem o mocy 130 KM
nowy protokół homologacji WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures = światowa
zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) pozwala na uzyskanie wyników zdecydowanie
bardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków codziennego użytkowania samochodu niż protokół NEDC

1

2

bezproblemowe
ładowanie akumulatora
trakcyjnego

Masz stały dostęp do szerokiej gamy stworzonych na miarę rozwiązań umożliwiających ładowanie samochodu w miejscu zamieszkania, pracy, na
trasie i w innych sytuacjach. Renault Megane E-Tech elektryczne jest dostarczane z przewodem ładowania Trybu 3, umożliwiającym doładowywanie
samochodu z terminala domowego i terminali publicznych. Korzystając z aplikacji My Renault, możesz sprawdzać na swoim smartfonie poziom
naładowania akumulatora trakcyjnego.
ładowanie w domu, pracy i w innych sytuacjach
Możesz bezproblemowo doładować swoje Renault Megane E-Tech
elektryczne z domowego terminala, jak również ze wzmocnionego
lub standardowego gniazdka domowego. Dzięki aplikacji My Renault
w każdej chwili sprawdzisz aktualny zasięg samochodu, zdalnie
aktywujesz ładowanie lub je zaprogramujesz.

rodzaj instalacji

moc
ładowania1 właściwy przewód ładowania

ładowanie na drogach publicznych
Planujesz wieczorne wyjście do kina? Dzięki aplikacji My Renault
zlokalizujesz usytuowane najbliżej punktu docelowego publiczne
terminale ładowania. W przypadku wyjazdu w dłuższe trasy możesz
odzyskać do 300 km zasięgu w ciągu zaledwie 30 minut, korzystając
z terminali szybkiego ładowania.

czas ładowania1
akumulatora 40 kWh

czas ładowania1
akumulatora 60 kWh

50 km

150 km

300 km

50 km

250 km

450 km

przewód ładowania Trybu 3 będący
w wyposażeniu samochodu

1 h 10 min

3 h 15 min

6 h 30 min

1h

5h

9 h 15 min

wzmocnione gniazdko
3,7 kW
domowe

standardowy przewód Trybu 2
„flexicharger” dostępny w ofercie
akcesoriów

2 h 15 min 6 h 15 min

12 h 15 min

2h

10 h

18 h

standardowe gniazdko
2,3 kW
domowe

standardowy przewód Trybu 2
„flexicharger” dostępny w ofercie
akcesoriów

3 h 40 min 10 h 35 min 21 h

3 h 20 min 17 h

30 h 30 min

publiczny terminal
szybkiego ładowania

130 kW

przewód stanowiący integralną
część terminala

-

-

-

7 min

25 min

1 h 15 min

publiczny terminal
ładowania

22 kW

przewód ładowania Trybu 3 będący
w wyposażeniu samochodu

30 min

1 h 10 min

2 h 20 min

20 min

1 h 30 min 3 h 15 min

domowy terminal
ładowania

1

7,4 kW

podane maksymalne moce i czasy ładowania odnoszą się do umiarkowanych warunków pogodowych (20°C)

openR i openR link:
interfejs nowej
generacji
Nowy ekran openR o powierzchni użytecznej 774 cm2 jest jednym
z największych cyfrowych interfejsów pokładowych w tej klasie aut.
Ciesz się obrazem o wysokiej rozdzielczości na antyodblaskowym
wyświetlaczu o bardziej wyrazistych kolorach i miej stale w polu
widzenia najważniejsze informacje, takie jak prędkość, wskazówki
nawigacji czy stan naładowania akumulatora. Masz do dyspozycji
osiem kolorów oświetlenia ambientowego – nadajesz ton! Aby
zagwarantować jak najlepsze warunki podróżowania z zapewnieniem
stałej łączności ze światem, Renault wzbogaciło nowy inteligentny
system multimedialny openR link* o dostęp do wbudowanych usług
Google.
* w zależności od wersji
Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google LLC.

1. Google Play umożliwia
dostęp do ponad 40 aplikacji
certyfikowanych do użytku
w samochodzie
2. aplikacja My Renault połączona
z Twoim samochodem ułatwia
codzienne życie
3. serwis Mapy Google jest zawsze
na bieżąco z mapami, informacją
o ruchu drogowym i punktami POI

1

optymalna łączność
ze światem

2

3

Uzyskaj dostęp do usług Map Google przeznaczonych dla pojazdów
elektrycznych: optymalizacja tras z uwzględnieniem lokalizacji terminali
ładowania i poziomu naładowania akumulatora trakcyjnego, informacje
o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i zawsze aktualne mapy. Używając
funkcji poleceń głosowych, możesz zmienić temperaturę, tryb jazdy czy
ustawić punkt docelowy nawigacji. Korzystaj z dostępu do ponad 40 aplikacji
Google Play: muzyka, podcasty, książki audio, Spotify.
Aplikacja My Renault uprości codzienne przejazdy: wstępne ogrzewanie lub
schładzanie kabiny, programowanie ładowania akumulatora trakcyjnego,
planowanie tras przejazdu z automatycznym uwzględnieniem terminali
ładowania, wyświetlanie zasięgu na pozostałym zapasie energii, lokalizacja
terminali ładowania w najbliższym otoczeniu.
Google Maps i Google Play są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

wzmacniacz 410 W

wysokiej klasy
nagłośnienie Harman
Kardon
Ciesz się przestronnym wnętrzem, w którym wszystko sprzyja
dobremu samopoczuciu. Kabina jest doskonale wyciszona dzięki
opracowanej przez Renault technologii gwarantującej efekt
ochronnego kokonu. Nowy system nagłośnienia Harman Kardon
– zaprojektowany specjalnie dla Megane E-Tech elektrycznego –
pozwala wszystkim pasażerom cieszyć się otaczającym ich zewsząd
przestrzennym brzmieniem. System składa się ze wzmacniacza
o mocy 410 W, dwóch tweeterów umieszczonych na obu końcach
deski rozdzielczej, dwóch wooferów w płatach przednich drzwi,
dwóch tweeterów i dwóch wooferów w płatach tylnych drzwi oraz
zamontowanego w bagażniku subwoofera. Dzięki technologii
Quantum Logic Surround™ i pięciu dostępnym pejzażom dźwiękowym
każdy utwór muzyczny staje się niezapomnianą przyjemnością.

subwoofer typu free air

tylne
woofery

tweetery

tweetery

przednie woofery

1. tylna kanapa składana w układzie
1/3–2/3
2. 209 mm wolnego miejsca na
wysokości kolan z tyłu
3. bagażnik o pojemności 440 litrów

1

bagażnik o pojemności
440 litrów

2

Dzięki przeniesieniu przewodów ładowania do specjalnie
przewidzianej na nie wnęki w podwójnej podłodze rzeczywista
pojemność użyteczna bagażnika wynosi 440 litrów. W razie
potrzeby jej zwiększenia istnieje możliwość złożenia dzielonej
w układzie 1/3–2/3 tylnej kanapy. Zaprojektowana specjalnie na
potrzeby modeli elektrycznych platforma posiada całkowicie
płaską podłogę ze względu na brak środkowego tunelu na wał
napędowy. Przestrzeń w kabinie została zoptymalizowana:
209 milimetrów wolnego miejsca na wysokości kolan z tyłu
i 33 litry schowków rozmieszczonych w całej kabinie.
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system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
Działa na układ kierowniczy w celu sprowadzenia
samochodu z powrotem na pas ruchu w przypadku
próby wykonania manewru bez uprzedniego
włączenia kierunkowskazu.

system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
Umieszczony z przodu radar oblicza bezpieczną
odległość i w razie wykrycia ryzyka kolizji informuje
o tym kierowcę dźwiękowym i wizualnym sygnałem
ostrzegawczym.

system kontroli pasa ruchu (LDW)
System powiadamia kierowcę o każdym
niezamierzonym przekroczeniu linii ciągłej lub
przerywanej.

system kontroli martwego pola z asystentem zmiany
pasa ruchu (BSI)
Automatycznie koryguje tor jazdy w razie wykrycia
ryzyka kolizji przy próbie zmiany pasa ruchu.

system kontroli martwego pola (BSW)
System, aktywny przy prędkościach powyżej 15 km/h,
ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów świetlnych
o obecności pojazdów znajdujących się w martwym
polu widzenia.

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca
parkingowego tyłem (RCTA)
Sygnalizuje obecność przeszkód przy wyjeżdżaniu
tyłem z miejsca postojowego.

aktywny system wspomagania nagłego hamowania
(AEBS)
System wykrywa samochód poprzedzający,
wyjeżdżający z boku lub nadjeżdżający z naprzeciwka
(w przypadku skrętu w lewo) i w przypadku nagłego
zbliżania się do niego bez reakcji kierowcy zatrzymuje
samochód.

system wspomagania nagłego hamowania podczas
jazdy do tyłu (R-AEB)
Wykrywa przeszkody znajdujące się z tyłu i w razie
wykrycia niebezpieczeństwa automatycznie
zatrzymuje samochód.

system rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
Informuje kierowcę komunikatem wyświetlanym na
zespole zegarów o obowiązujących ograniczeniach
prędkości.

system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją
rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
Informuje kierowcę o ograniczeniach prędkości
i ostrzega o przypadkach ich przekroczenia.

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
W przypadku próby otwarcia drzwi ostrzega
pasażerów o zbliżaniu się pojazdów nadjeżdżających
z tyłu.

system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
Jest aktywny na drogach o nachyleniu powyżej 3%
i umożliwia utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia
w układzie hamulcowym przez mniej więcej
2 sekundy.

system active driver assist (ADA)
Reguluje prędkość samochodu z uwzględnieniem
warunków drogowych, utrzymuje bezpieczną odległość
od pojazdu poprzedzającego oraz utrzymuje samochód
w osi pasa ruchu. W przypadku spowolnień w ruchu
samochód automatycznie zatrzymuje się i rusza
z miejsca wraz z innymi pojazdami.

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych
na mijania (AHL)
Odbywa się ono dzięki umieszczonej z przodu
kamerze, która analizuje wykrywane strumienie
światła oraz uwzględnia panujące warunki
oświetlenia i natężenia ruchu.

światła LED Adaptive Vision (z wbudowaną funkcją
przeciwmgłową)
System automatycznie dostosowuje wiązkę światła
do sytuacji na drodze oraz warunków pogodowych.

aktywny regulator prędkości (ACC)
Pozwala utrzymywać bezpieczną odległość od
pojazdu jadącego z przodu. System włącza hamulce,
gdy ta odległość staje się zbyt mała, lub włącza
przyspieszanie, gdy droga staje się wolna.

26 systemów
wspomagania
prowadzenia

Nowe Renault Megane E-Tech elektryczne jest
wyposażone w 26 innowacyjnych systemów wspomagania
prowadzenia, które zapewniają użytkownikom pełny spokój
i bezpieczeństwo na każdej trasie.

inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC)
System ten – uzupełnienie regulatora prędkości –
odczytuje również sytuacje drogowe (korki, ronda),
z wyprzedzeniem dostosowując do nich prędkość
samochodu.

regulator i ogranicznik prędkości
Regulator kontroluje prędkość samochodu.
Ogranicznik umożliwia ustawienie maksymalnej,
nieprzekraczalnej prędkości.

cyfrowe lusterko wsteczne (smart rearview monitor)
Umożliwia przesyłanie kompletnego obrazu strefy za
samochodem do wewnętrznego lusterka wstecznego.

system wspomagania parkowania tyłem
Ultradźwiękowe czujniki ułatwiają manewrowanie,
wysyłając sygnały dźwiękowe i wizualne informujące
o zbliżaniu się do przeszkód znajdujących się za
samochodem.

system wspomagania parkowania bokiem
Ultradźwiękowe czujniki ułatwiają manewrowanie,
wysyłając sygnały dźwiękowe i wizualne informujące
o zbliżaniu się do przeszkód znajdujących się z boku.

system wspomagania parkowania przodem
Ultradźwiękowe czujniki ułatwiają manewrowanie,
wysyłają sygnały dźwiękowe i wizualne informujące
o zbliżaniu się do przeszkód znajdujących się przed
samochodem.

kamera 3D 360˚
Dzięki czterem kamerom, pozwalającym odtworzyć
widok otoczenia samochodu w polu o kącie 360°,
wykonywanie wszelkich manewrów staje się niezwykle
proste.

kamera cofania
Przy włączonym wstecznym biegu kamera przesyła
na ekran widok strefy znajdującej się bezpośrednio za
samochodem. Widoczne na ekranie linie pomocnicze
ułatwiają bezpieczne wykonywanie manewrów.

system automatycznego parkowania Full Park Assist
Wyszukuje miejsca postojowe, ocenia ich wymiary
i automatycznie wykonuje cały manewr parkowania.
Zadaniem kierowcy jest jedynie sterowanie
prędkością samochodu.

elektrycznie składane lusterka boczne z pamięcią
ustawienia
Składają się automatycznie z zachowaniem w pamięci
Twoich indywidualnych ustawień, łącznie z kątem
pochylenia przy cofaniu.

kolory nadwozia

biel alpejska (LN)

szary rafale (P)

szary schiste (LM)

niebieski nocturne (LM)

czerwony flamme (LM)

czarny étoile (LM)

LN: lakier zwykły (niemetalizowany)
P: lakier perłowy
LM: lakier metalizowany
zdjęcia niewiążące

kolory nadwozia – możliwość personalizacji wyglądu zewnętrznego

dach czarny étoile

dach biel alpejska

dach szary schiste

możliwe kombinacje kolorów nadwozia i kolorów dachu*

kolory/kolor dachu

kolor nadwozia

czarny étoile

biel alpejska

szary schiste

szary rafale

tak

tak

tak

-

biel alpejska

tak

tak

-

tak

szary schiste

tak

tak

tak

-

czarny étoile

tak

-

tak

tak

czerwony flamme

tak

tak

-

tak

niebieski nocturne

tak

tak

tak

tak

* kolory dostępne w zależności od wersji

wystroje wnętrza

equilibre

iconic (techno +)

techno (equilibre +)

elementy wyposażenia
equilibre
bezpieczeństwo czynne i bierne
• ABS z systemem wspomagania nagłego
hamowania (AFU)
• system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
• system wspomagania przy ruszaniu pod górę
(HSA)
• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich
i tylnych miejscach
• pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją
wysokości
• czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa
• 7 poduszek powietrznych (przednie, boczne,
kurtynowe i pomiędzy miejscami z przodu)
• zagłówki z regulacją wysokości na przednich
i tylnych miejscach
• połączenie alarmowe eCall
• system kontroli ciśnienia w oponach
(bezpośredni)
prowadzenie pojazdu
• automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
• zespół zegarów i wskaźników z kolorowym
12,3-calowym ekranem TFT
• karta Renault Hands Free
• system ostrzegający pieszych (AVAS)
• system kontroli zmęczenia kierowcy (DAA)

• system rozpoznawania znaków drogowych
(TSR)
• system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu
(ELKA)
• aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych,
rowerzystów oraz wspomagania skrętu w lewo
(AEBS)
• system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
• regulator i ogranicznik prędkości
• system wspomagania parkowania tyłem
• kamera cofania

• klimatyzacja manualna
• kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach
• dźwignia zmiany biegów (selektor kierunku
jazdy) przy kierownicy
• kierownica pokryta skórą ekologiczną (TEP)
• fotel kierowcy z regulacją wysokości
• tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
• konsola między przednimi fotelami bez
podłokietnika
• schowek na kable do ładowania pod podłogą
bagażnika

widoczność – oświetlenie
• światła przednie full led
• światła przecimwgłowe LED z funkcją
doświetlania zakrętów zintegrowane
z reflektorami głównymi
• lusterka boczne sterowane elektrycznie,
podgrzewane i składane manualnie
• oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych
• lusterko wewnętrzne manualne dzień/noc

multimedia
• funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu
smartfona Android Auto / Apple Carplay
• openR link 9” DAB, system Arkamys Sound
z 4 głośnikami
• zdalne aktualizacje oprogramowania (FOTA)
• funkcja łączności z usługami online na 5 lat
• 2 gniazda USB-C z przodu + 12 V

komfort
• szyby przednie sterowane elektrycznie
• szyby tylne sterowane elektrycznie
• centralny zamek drzwi

wygląd wnętrza
• tonacja wnętrza grafitowa z jasną podsufitką
• deska rozdzielcza pokryta materiałem
z recyklingu, satynowana chromowana listwa
i pas okładziny pod przednią szybą z czarnej
skóry ekologicznej

• tapicerka z materiału z recyklingu EVA REC
grafitowa
wygląd zewnętrzny
• obudowy lusterek bocznych w kolorze
nadwozia
• zewnętrzne klamki drzwi automatycznie
wysuwane
• zderzaki w kolorze nadwozia
• antena klasyczna
• szyby przednie i tylne barwione
• felgi aluminiowe 18” oston
• zestaw do naprawy uszkodzenia opony
• nadwozie jednokolorowe
• lakier niemetalizowany biel alpejska
E-Tech
• ładowarka pokładowa AC 22 kW + DC 85 kW /
DC 130 kW (zależnie od wersji)
• funkcja dodatkowego przygotowania
akumulatora do ładowania
• gniazdo Typ 2 + Combo CCS do ładowania na
prawym nadkolu po stronie pasażera
• kabel do ładowania Tryb 3 Typ 2, o długości 5 m
22 kW
• łopatki za kierownicą do regulacji mocy
rekuperacji energii (4 poziomy)

techno (equilibre +)
prowadzenie pojazdu
• system multi-sense (3. generacji) z funkcją
living lights
• system ostrzegania o nadmiernej prędkości
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
(OSP/TSR)
widoczność – oświetlenie
• światła przednie full led z funkcją AFS
• kierunkowskazy sekwencyjne
• światła tylne morowane z efektem włókien 3D
• funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
• czujnik deszczu i zmierzchu
• lusterka boczne sterowane i składane
elektrycznie, podgrzewane
• lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

komfort
• klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
z nawiewami dla pasażerów z tyłu
• system air quality (filtr PM 2.5, funkcja
oczyszczania powietrza w kabinie)
• kierownica pokryta skórą
• podgrzewana kierownica
fotele – schowki
• fotel pasażera z regulacją wysokości
• fotel kierowcy z elektryczną regulacją
podparcia lędźwiowego
• fotele przednie podgrzewane
• wysoka konsola między przednimi fotelami
z podłokietnikiem

multimedia
• openR link 12” DAB z nawigacją, system
Arkamys Auditorium z 6 głośnikami
• nawigacja wbudowana Google Maps, Asystent
Google, Sklep Play z aplikacjami
• zdalne aktualizacje oprogramowania
i nawigacji (FOTA)
• ładowarka indukcyjna
• 2 gniazda USB-C z tyłu
wygląd wnętrza
• tonacja wnętrza grafitowa z czarną podsufitką
• deska rozdzielcza pokryta materiałem
z recyklingu, satynowana chromowana listwa
z ambientowym oświetleniem i pas okładziny
pod przednią szybą z szarej alcantary

• tapicerka z materiału z recyklingu ELZA REC
łączona z elementami skóry ekologicznej TEP
szara
wygląd zewnętrzny
• obudowy lusterek bocznych w kolorze dachu
• ozdobna, chromowana listwa w górnej części
szyb bocznych
• wykończenie przestrzeni dookoła szyb
błyszczącą czernią
• antena w kształcie płetwy rekina
• szyby przednie z filtrem UV, szyby tylne
przyciemniane
• felgi aluminiowe 20” soren

iconic (techno +)
prowadzenie pojazdu
• system wspomagania parkowania tyłem,
przodem, bokiem
fotele – schowki
• fotele przednie z regulacją elektryczną
w 6 kierunkach z funkcją masażu i pamięcią
ustawień dla kierowcy

multimedia
• openR link 12” DAB z nawigacją, system Harman
Kardon z 9 głośnikami
• tonacja wnętrza czarna z czarną podsufitką
• deska rozdzielcza pokryta skórą ekologiczną
z podwójnymi przeszyciami, pas okładziny pod
przednią szybą z drewna Ligneah Nuo

• tapicerka skórzana riviera czarna: skóra nappa
łączona z elementami skóry ekologicznej TEP
czarna z przeszyciami w kolorze warm titanium

• dach w kolorze biel alpejska, czarny étoile,
szary schiste

wygląd zewnętrzny
• zderzaki w kolorze złocistym warm titanium
(niedostępne dla koloru czerwony flamme)
• felgi aluminiowe 20” enos

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. Google, Google Assistant Google Play i Google Maps są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

tapicerki

tapicerka z materiału z recyklingu EVA
REC grafitowa

tapicerka z materiału z recyklingu
ELZA REC łączona z elementami skóry
ekologicznej TEP szara

tapicerka skórzana riviera biała

tapicerka skórzana riviera czarna

kołpaki i obręcze kół

aluminiowe obręcze kół 18”
oston

aluminiowe obręcze kół 20”
soren

aluminiowe obręcze kół 20”
enos

* wszystkie siedzenia opisane w niniejszym dokumencie jako skórzane posiadają obicia wykonane
częściowo ze skóry, a częściowo z tkaniny ze specjalną powłoką; więcej informacji na temat użytych
materiałów skórzanych można uzyskać u doradcy handlowego

akcesoria

1. Podwójna podłoga ze schowkiem
na przewody ładowania. Schowek
w podłodze, idealny dla Twojego
samochodu elektrycznego.
Wszystko jest łatwo dostępne
i idealnie ułożone w bagażniku.
Łatwy dostęp do przewodów
ładowania i umieszczonych w nim
przedmiotów.

1

2. Naklejki do personalizacji dachu.
Nadaj swojemu autu oryginalny
i energetyzujący wygląd dzięki
motywowi stworzonemu na bazie
nowego logo Renault. Kształt
naklejek jest idealnie dopasowany
do konturów anteny w kształcie
płetwy rekina.

3. Składana mata do bagażnika
Easyflex. Ta antypoślizgowa
nieprzemakalna mata chroni
podłogę bagażnika, umożliwia
przewóz brudzących przedmiotów
i dostosowuje się do położenia
tylnych siedzeń.

4. System przenośnych przegród
bagażnika. Pomysłowe akcesorium
ułatwiające utrzymanie bagaży na
swoim miejscu podczas transportu.

2

3

4

5

5. Hak holowniczy, poprzeczki
dachowe i bagażnik na narty/
wakeboard. Hak holowniczy
gwarantuje bezpieczne holowanie
przyczepy, łodzi, przyczepy
kempingowej bądź montaż
bagażnika na rowery. Poprzeczki
dachowe umożliwiają natomiast
zamontowanie bagażnika na narty
bądź na deski do wakeboardingu.

wymiary i pojemność
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Pojemność bagażnika (w litrach)
Min. pojemność bagażnika
Maks. pojemność bagażnika
wymiary (mm)

440
1332

akumulatory trakcyjne i silniki
Typ akumulatora trakcyjnego (kWh)
Liczba miejsc
Zasięg i zużycie energii elektrycznej
Homologowany zasięg w cyklu WLTP (km)1, 2
Homologowane zużycie energii w cyklu mieszanym (kWh/km)
Rozmiar kół wersji homologowanej3
Silnik
Technologia silnika
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obrotach (obr./min)
Akumulator trakcyjny
Pojemność energetyczna (kWh)
Technologia
Napięcie łączne (V)
Liczba modułów / ogniw
Masa akumulatora (kg)
Czas ładowania4
Układ ładowania
Gniazdo domowe 2,3 kW (prąd jednofazowy 10 A) (0–100%)
Wzmocnione gniazdo domowe / domowy terminal ładowania 3,7 kW ( jednofazowy 16 A)
(0–100 %)
Domowy terminal ładowania 7,4 kW ( jednofazowy 32 A) (0–100%)
Terminal 11 kW (trójfazowy 16 A) (0–100%)
Terminal 22 kW (trójfazowy 32 A) (0–100%)
Terminal szybkiego ładowania (0–80%)
Skrzynia biegów
Typ skrzyni biegów
Liczba przełożeń do przodu
Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h)
0–50 km/h – 0–100 km/h – 80–120 km/h (s)
SCx
Układ kierowniczy
Ze wspomaganiem
Ø zawracania kół (m)
Liczba obrotów kierownicy
Koła i opony
Obręcze kół montowane w standardzie (”)
Rozmiar opon 18” – Goodyear Efficient Grip
Rozmiar opon 20” – Goodyear Efficient Grip
Układ hamulcowy
Przód: tarcze pełne (TP), tarcze wentylowane (TW), Ø (mm)
Tył: bębnowe (B), tarczowe pełne (TP), tarczowe wentylowane (TW), Ø (mm)
Masa (kg)
Masa własna samochodu gotowego do jazdy
Dopuszczalna masa całkowita zestawu
Dopuszczalny maksymalny nacisk na przednią / tylną oś w granicach DMC
Ładowność (min./maks.)
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami / bez hamulców
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca

EV40 130 KM
boost charge

EV60 220 KM
optimum charge

40
5

60
5

300
15,8
18”

450
16,1
18”

elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem
96/3954 przy 11 155
250/100 przy 3311

elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem
160/5473 przy 11 688
300/100 przy 4714

40
litowo-jonowy
400
8 / 192
290 (+/-5)

60
litowo-jonowy
400
12 / 288
394 (+/- 5)

adaptacyjny trójfazowy
21 h 00 min

adaptacyjny trójfazowy
30 h 30 min

12 h 15 min

18 h 00 min

6 h 30 min
4 h 15 min
2 h 20 min
30 min (maks. 85 kW)

9 h 15 min
6 h 15 min
3 h 15 min
42 min (maks. 130 kW)

przekładnia redukcyjna (pojedyncze przełożenie)
1

przekładnia redukcyjna (pojedyncze przełożenie)
1

150
4,4 – 10 – 6,9
0,713

160
3,5 – 7,4 – 4,4
0,713

tak (elektryczne)
10,56
2,3

tak (elektryczne)
10,56
2,3

18” (equilibre)
20” (techno)
195/60 R18 96H
215/45 R20 95T

18” (equilibre)
20” (techno, iconic)
195/60 R18 96H
215/45 R20 95T

TW Ø320
TW Ø292

TW Ø320
TW Ø292

1537
2545
2045
1079 / 966
450 / 450
500 / 500

1636
3058
2158
1111 / 1047
450 / 450
900 / 750

1
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures – światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) – nowy protokół homologacji pozwalający na uzyskanie wyników
zdecydowanie bardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków codziennego użytkowania samochodu niż protokół NEDC; 2 w przypadku homologacji zgodnie z protokołem WLTP podane są wartości dla
wersji samochodu, która uzyskała najlepsze wyniki; 3 rozmiar obręczy kół może mieć wpływ na zasięg samochodu; 4 czasy ładowania i odzyskane zasięgi zależą od temperatury otoczenia, stopnia zużycia
akumulatora, mocy terminala ładowania, stylu jazdy kierowcy i poziomu naładowania akumulatora

Usługi Renault care service

Jesteśmy zawsze przy Tobie, by umilić Ci wrażenia z jazdy i skrócić
czas poświęcony na obsługę Twojego Renault: kosztorys naprawy
i umówienie wizyty w serwisie online, ryczałty, umowy serwisowe,
ubezpieczenia i assistance, indywidualny program obsługi My
Renault... Skorzystaj z naszych prostych i szybkich rozwiązań
dopasowanych do Twoich potrzeb.
Usługi Renault care service – 100% ochrony
Możesz przewidzieć rzeczy nieprzewidziane dzięki przedłużeniu
gwarancji, ubezpieczeniom i usłudze assistance Renault, które
zapewnią Ci stałą ochronę. Nasze ryczałty i kompleksowe oferty
są idealnie dopasowywane do Twoich potrzeb.
usługa pogotowia energetycznego
Rozładował Ci się na trasie akumulator? Renault oferuje usługę
doholowania samochodu do najbliższego terminala ładowania
lub udostępnienia mobilnej ładowarki (zależnie od miasta).
Uszkodzony domowy lub publiczny terminal ładowania? Lokalna
firma partnerska poratuje Cię w tej sytuacji (usługa dostępna
zależnie od kraju).
My Renault – aplikacja połączona z samochodem
Historia lub przypominanie o terminach przeglądów, umawianie
wizyt w serwisie, dostęp do e-instrukcji i licznych filmów
instruktażowych dotyczących poszczególnych funkcji samochodu.
Zdalne uruchamianie klimatyzacji czy ładowanie akumulatora
trakcyjnego – My Renault ułatwi Ci codzienne użytkowanie
samochodu dzięki darmowemu 5-letniemu pakietowi usług
z dostępem do internetu! A po każdym przeglądzie w serwisie
Renault będziesz mógł sprawdzić bezpośrednio z poziomu tej
aplikacji stan akumulatora trakcyjnego w Twoim aucie.
Google, Google Assistant, Google Maps i Google Play są
zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

słowniczek

E-Tech
Technologia elektryczna, hybrydowa lub
hybrydowa plug-in opracowana przez Renault.
hamowanie z odzyskiwaniem energii
System odzyskiwania energii podczas
hamowania, który pozwala zwiększyć zasięg
pojazdu: podczas każdego zwalniania/
hamowania część jego energii kinetycznej
jest zamieniana na energię elektryczną.
Doładowywanie akumulatora trakcyjnego
rozpoczyna się z chwilą zdjęcia nogi z pedału
przyspieszenia lub lekkiego wciśnięcia pedału
hamulca.
wzmocnione gniazdko domowe
Skuteczniejszy od zwykłego gniazdka
domowego sposób doładowywania
samochodu w miejscu zamieszkania.
Umożliwia ładowanie akumulatora
trakcyjnego z większą mocą (3,7 kW
zamiast 2,3 kW jak w zwykłym gniazdku)
i w bezpieczniejszy sposób (dzięki
wyposażeniu w wyłącznik różnicowoprądowy).
domowy terminal ładowania (Wallbox)
Generuje prąd o znacznie większym natężeniu
niż w przypadku standardowego gniazda
domowego, umożliwia szybsze i bardziej
wydajne ładowanie. Dzięki układom kontroli
ładowania i ochrony przed przepięciami
możliwe jest bezpieczniejsze ładowanie
samochodu w miejscu zamieszkania.

flexi-charger
Jest to przewód do ładowania umożliwiający
podłączenie samochodu do domowego
gniazda prądowego. Przewód flexi-charger
służy do ładowania samochodu w miejscu
zamieszkania z gniazda domowego
wyposażonego – jeśli to możliwe –
w odpowiednie uziemienie.
przewód Trybu 2
Ten przeznaczony do użytku domowego
przewód jest niezbędny do ładowania
samochodów elektrycznych z domowych
gniazd zasilania.
przewód Trybu 3
Przewód ten jest niezbędny do ładowania
samochodów elektrycznych z domowych
terminali typu Wallbox oraz z terminali
publicznych.
pojemność użyteczna
Ilość energii zawartej w akumulatorze,
która może być wykorzystana do
zasilania samochodu. Jest wyrażana
w kilowatogodzinach (kWh).
kWh
Kilowatogodzina. Jest to jednostka energii
odpowiadająca mocy 1 kW zużywanej w ciągu
jednej godziny.
kW
Kilowat. Jest to jednostka służąca do
wyrażania mocy silnika pojazdu, zarówno
elektrycznego, jak i spalinowego. Kilowat służy
również jako miara mocy ładowania prądem
stałym (DC) lub zmiennym (AC).

ładowanie AC
Ładowanie prądem zmiennym ze źródeł
o małej lub średniej mocy (maksimum 22 kW).
Tryb ładowania najczęściej spotykany
w miejscach zamieszkania i w przypadku
większości terminali publicznych.
ładowanie DC
Szybkie ładowanie prądem stałym (ze
źródeł o mocy minimum 50 kW). Wymaga
podłączenia do specjalnego terminala
szybkiego ładowania, dostępnego wyłącznie
w ramach publicznych sieci ładowania.
My Renault
Jest to aplikacja Renault połączona z Twoim
samochodem, do pobrania z Google Play lub
App Store za pomocą telefonu. Umożliwia
lokalizowanie pobliskich terminali ładowania,
geolokalizację samochodu, programowanie
ładowania akumulatora oraz przygotowanie
się z wyprzedzeniem do wyjazdu w trasę,
ze sprawdzeniem pozostałego zasięgu
i wstępnym schłodzeniem lub ogrzaniem
kabiny.

już wkrótce zobaczycie
je na ulicach miast
Luca De Meo, dyrektor generalny Renault,
październik 2020 r.
W październiku 2020 r. Renault zaprezentował futurystyczny showcar
Megane eVision, który zrywał ze wszystkimi dotychczasowymi kanonami i był
zapowiedzią przyszłego Renault Megane E-Tech elektrycznego.
Ten inspirujący, budzący emocje model zachwyca od pierwszego wejrzenia
oryginalną stylistyką i proporcjami. Wklęsłe boki, mocno zarysowane nadkola,
wyprofilowane dolne partie nadwozia i czarne nadkola tworzą całkiem nowy
wizerunek nowoczesności. Dotychczasowy charakterystyczny układ świateł
zmienia swój kształt z litery C w łamane S, klosze reflektorów zostają połączone
świetlną listwą, podobnie jak poziomo ustawione wąskie światła tylne.
Dynamikę sylwetki podkreślają duże, 20-calowe koła. „Człowiek ma już tylko
jedno pragnienie: usiąść za kierownicą i ruszyć w drogę” – mówi prezes Renault.

Ten zbudowany na zaawansowanej technologicznie, stworzonej specjalnie
dla modeli elektrycznych platformie CMF-EV samochód stanowi kwintesencję
śmiałych rozwiązań, emocji i wysokich osiągów. Obniżony środek ciężkości
i zwiększony rozstaw osi pozwalają zoptymalizować trzymanie się
drogi, a wielowahaczowe tylne zawieszenie i krótkie przełożenie układu
kierowniczego przyczyniają się do poprawy zwrotności i komfortu. Pod maską
kryje się ultrakompaktowy silnik elektryczny o mocy 220 KM, napędzający
przednie koła. Akumulator trakcyjny – jeden z najcieńszych dostępnych
na rynku – ma pojemność 60 kWh.
Ponad 300 złożonych wniosków patentowych chroni innowacyjne rozwiązania
dotyczące silnika, układu ładowania, akumulatora trakcyjnego, sterowania
temperaturą, konstrukcji samochodu i akustyki. To kolejny dowód, że Megane
eVision przekracza kolejne granice i bardzo wysoko stawia poprzeczkę.

od showcaru Megane eVision do
elektrycznego Renault Megane
E-Tech:
→ ponad 300 złożonych
wniosków patentowych
→ zakład w Douai przekształcony
w kompleks przemysłowy
przeznaczony do produkcji
modeli z napędem
elektrycznym

skonfiguruj i zamów
Renault Megane E-Tech elektryczne
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja
została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega
sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami
wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym,
w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze
zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory
widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych
wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości
niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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