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RENAULT REVELA OS PREÇOS DO NOVO RENAULT MEGANE E-TECH
100% ELÉTRICO.
MODELO DISPONÍVEL A PARTIR DE 35 200€
COM PRESTAÇÕES MENSAIS DESDE 290€

A Renault revela os preços do Renault MEGANE E-TECH 100% ELÉTRICO. Recém-chegado ao
mundo dos elétricos, este automóvel faz parte de um ecossistema que representa uma
plataforma de hardware que integra um software de última geração e uma conectividade
otimizada, proporcionando novas experiências a todos os seus ocupantes.
O novo Megane E-TECH 100% Elétrico oferece aos clientes um desempenho equilibrado e
otimizado por um preço atrativo. As diferentes versões da gama satisfazem a maioria das
necessidades dos clientes, não só numa utilização diária, mas também nas viagens ocasionais
(como deslocações de fim-de-semana ou férias).
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Para o nível de equipamento Equilibre, que conta com uma bateria de 40kWh e o e-motor de
130cv, os valores começam nos 290€/mês1, com um preço de venda a partir de 35 200€.
Já a versão Techno, a segunda mais equipada do modelo, está disponível a partir de 390€/mês 1,
com a bateria de 60kWh de capacidade e o e-motor de 220cv. O preço de venda situa-se a partir
de 43 200€.
Uma experiência sem preocupações
A Renault oferece uma experiência completa que vai além do mero automóvel. Assim, em caso
de descarga da bateria, e para que se possa viajar sem preocupações, o Renault Care Services
responderá em menos de 30 minutos ao pedido do cliente, permitindo-lhe terminar a viagem
planeada sem problemas. Este serviço funciona através de um reboque ou do carregamento da
bateria no local, dependendo da área geográfica em que se encontre.
Uma nova oferta de mobilidade
Para realizar viagens mais longas e específicas, a Renault disponibiliza ainda o sistema Switch
Car: um sistema que prevê a possibilidade dos clientes do Megane E-TECH 100% Elétrico
utilizarem, facilmente e sem qualquer custo, um automóvel alternativo quando a viagem assim
o exigir.
Sempre atualizado
Uma parte igualmente importante da experiência com o novo Megane E-TECH 100% Elétrico é
sem dúvida a conectividade. Com o OpenR link, a Renault melhora a qualidade e extensão dos
seus serviços. De facto, este é o novo sistema de infoentretenimento da Renault, que permite
aos seus clientes obter uma experiência de mobilidade mais pessoal e intuitiva. Assim, para que
esteja sempre atualizado, o automóvel oferece um plano de dados para o sistema OpenR Link,
durante 5 anos, permitindo a atualização do firmware por via aérea (FOTA).
Adicionalmente, oferece também uma garantia de 3 anos - com acesso a assistência 24 horas
por dia, 7 dias por semana -, assim como uma garantia de 8 anos (ou 160 000 km) para a bateria.
Finalmente, a Renault propõe oferecer os serviços de manutenção e extensão de garantia para
5 anos, quando associado a um financiamento, que proporcionará a todos uma experiência de
autêntica paz de espírito e livre de preocupações.
As encomendas começam a partir de fevereiro de 2022.
SOBRE A RENAULT
A Renault, marca histórica de mobilidade e pioneira dos automóveis eléctricos na Europa, sempre desenvolveu
automóveis inovadores. Com o plano estratégico "Renaulution", a Renault embarcou numa transformação
ambiciosa e geradora de valor, avançando para uma gama mais competitiva, equilibrada e eletrificada. A sua
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Exemplo a 3 anos e 30.000km.
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ambição é encarnar a modernidade e a inovação na tecnologia, energia e serviços de mobilidade na indústria
automóvel e não só.
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