nya

Renault
Megane E-Tech
100 % electric

en ny,
elektrisk era
220 hk

En ny bilgeneration ser dagens ljus. Med helt eldrivna Megane E-Tech
förändrar Renault mobiliteten i grunden. Vi har samlat på oss de bästa
tekniska lösningarna, kombinerat dem med ren känsla och integrerat
tjänster från Google built-in för att ge dig en unik upplevelse bakom
ratten. En omslutande cockpit, intuitiva reglage och openR linkmultimediasystemet ... Att ta sig från punkt A till punkt B har aldrig varit så
spännande. Vi visste att om vi skulle kunna erbjuda en upplevelse utöver
det vanliga så var vi tvungna att flytta fram gränserna – och det gjorde vi.

470 km
räckvidd enligt
WLTP*

0–100 km/h på
7,4 sekunder

openR linksystem med
Google built-in

440 liter
bagageutrymme

26 förarassistanssystem

* 470 km i Business-versionen.
WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): Detta nya testprotokoll ger
resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört med
NEDC-protokollet.

banbrytande design

Den helt nya loggan slår an tonen. Nya helt eldrivna Megane E-Tech är
kvalitet och exklusivitet från start till mål: den Rafale-grå lacken framhävs
av ett svart tak och 20-tumsfälgar och signaturbelysning helt i LED framtill
och bakljus med 3D-effekt är bara ett par exempel på alla snygga detaljer.
Med säkrare nattkörning med skarpare strålkastare och mängder av
tekniska innovationer uppbyggda kring vår nya elektriska bottenplatta
för att få ett extremt plant golv visar helt eldrivna Renault Megane E-Tech
vägen till framtidens bilkörning.

1. openR L-formad display med en yta på
774 cm2 som täcker två 12-tums skärmar
2. röststyrning med Google built-in: planera
din resa, leta upp en laddningsstation, läs
dina sms och lyssna på musik
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100 % high-tech
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Luta dig tillbaka och njut i det nya passagerarutrymmet där allt är
utformat för att underlätta din resa. Sätt dig till rätta i det sköna,
justerbara sätet och dra med fingret över openR-displayen med en yta
på 774 cm2, fördelad över två 12-tums skärmar och prata med open
R link-systemets röstsassistent med Google built-in. Den finns där för
dig. Börjar du bli hungrig? Tala om det så tipsar den om bra restauranger
i närheten. Vill du lyssna på en podd? Inga problem! Stuva undan dina
smågrejer i något av de förvaringsutrymmena (på sammanlagt 33 liter)
och känn dig som hemma. Låt alla sinnen njuta med ljudsystemet Harman
Kardon® och den anpassningsbara stämningsbelysningen med flera
lägen. En upplevelse utöver det vanliga.

1. 47 mil* räckvidd, ladda 30 mil på
30 minuter**
2. ratt med växlingspaddel för en helt
ny körupplevelse
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oväntade
körupplevelser
Se landskapet glida förbi i eldriven tystnad. Accelerationen är dynamisk,
linjär och inbjudande. Ingen tvekan, inga vibrationer. Rattpaddlarna
ger dig chansen att prova något helt nytt, motorn på 220 hästkrafter
ger upp till 47 mil* intensiv njutning bakom ratten i helt eldrivna Renault
Megane E-Tech. Stanna till och sträck på benen medan du laddar
30 extra mil på en halvtimme** vid en snabbladdningsstation. De
närmaste laddstationerna visas på mittskärmen och med My Renaultappen kan du fjärrstyra laddningen. Dags att köra vidare! Prova att ställa
om till B-läget och ladda batterierna så fort bilen minskar farten. Att köra
bil har aldrig varit skönare eller smidigare.
* WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): Detta nya testprotokoll
ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört
med NEDC-protokollet. ** i nätverket av snabbladdare med likström.
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färger och lack

Vit Glaciär (SL)

Grå Rafale (P)

Grå Schiste (ML)

Blå Nocturne (ML)

Röd Flamme (ML)

Svart Etoile (ML)

SL: solid klarlack. P: pärleffekt. ML: metalliclack. fotona är inte juridiskt bindande.

batterier och motorer
Energikälla

96 kW–40 kWh

96 kW–60 kWh

160 kW–60 kWh

eldrift

eldrift

eldrift
litiumjon

Batteri
litiumjon

litiumjon

Nettolagringskapacitet (kWh)

Batterityp

40

60

60

Räckvidd enligt WLTP(1) (km)

300

470(2)

450

22 kW växelström +
85 kW likström

22 kW växelström +
130 kW likström

22 kW växelström +
130 kW likström

permanentmagnetisk synkronmotor

permanentmagnetisk synkronmotor

permanentmagnetisk synkronmotor

130 hk (96 kW)

130 hk (96 kW)

220 hk (160 kW)

250

250

300

standard

standard

standard

Omladdningskapacitet
Motor
Motortyp
Max. effekt (kW/CEE)
Max. vridmoment (Nm)
Styrda spjäll

(1) WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): Detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört med NEDC-protokollet.
(2) 470 km i Business-versionen, mer information och beställningar i januari 2022.

konfigurera och förbeställ din Renault Megane E-Tech
med 100 % eldrift på www.renault.se
Vi har gjort allt som står i vår makt för att innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har
skapats utifrån modeller som används före lansering och prototyper. Inom ramen för företagets ständiga strävan att förbättra produkterna
förbehåller Renault sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och finns avbildade här. Renaultåterförsäljarna får meddelande om de här ändringarna så snart det är möjligt. Versionerna kan variera mellan olika försäljningsland och
det kan hända att all utrustning inte finns tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din återförsäljare för att ta del av
den allra senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i detta dokument avvika något från de
verkliga färgerna på lack och klädsel. Med ensamrätt. Det är förbjudet kopiera eller på annat vis återge hela eller delar av innehållet
i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Renault.
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