
RENAULT
MEGANE E-TECH

NOVÝ

100% elektrický



nová éra 
100% elektrická

z 0 
na 100 km/h 
za 7,5 s

220 koní

Nová éra sveta automobility začala. Renault Megane E-Tech 100% 
elektrický prináša emócie a inovatívnu technológiu, ktorá spraví 
z každej jazdy jedinečný zážitok. A práve to sa nám podarilo.



systém 
openR link so 
vstavaným 
Google

objem 
batožinového 
priestoru 440 l

26 jazdných 
asistentov

dojazd až 
450 km podľa 
metodiky 
WLTP*

* WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): Tento protokol umožňuje obdržať 
výsledky oveľa viac zodpovedajúce skutočným hodnotám dosahovaným pri každodenných cestách ako 
pri metodike NEDC.
Google je značka společnosti Google LLC.



Jednu z hlavných rolí hrá štýl. Dizajn nového modelu Renault 
Megane E-Tech 100% elektricky je neprehliadnuteľný. Športové 
a aerodynamické línie karosérie spájajú veľmi odvážne tvar 
kompaktného vozidla so štýlom crossoveru. Dlhý rázvor a 20" kolesá 
zvýrazňujú jeho jedinečnú osobnosť. Akonáhle sa priblížite k vozidlu, 
rozsvieti sa nové logo Renault a osvetlí vozovku, vstavané kľučky dverí 
sa objavia a zase zmiznú, potešíte sa pri každom príchode k vozidlu. 

nefalšovaný dizajn





nefalšovaný dizajn 



Nová metalická farba sivá Rafale, full LED svetlomety s výrazným 
svetelným podpisom, 3D perleťový pás vzadu a čierna strecha. Nový 
Renault Megane E-Tech 100% elektrický má výrazný dizajn podporený 
20" diskami kolies z ľahkých zliatin alebo zlatými doplnkami, ktoré sú 
dostupné s vybranými lakmi. 



Nový kokpit, sústredený na vodiča, ponúka jeden z najväčších 
vstavaných digitálnych displejov: nová plocha openR s plochou 
774 cm2 na dvoch obrazovkách s uhlopriečkou 12"*. Ovládacie 
prvky zoskupené okolo volantu prispievajú k bezpečnej jazde 
a elegantnejšiemu vzhľadu. Interiér vozidla poskytuje príjemnú 
atmosféru aj vďaka materiálom ako je čalúnenie z recyklovanej látky 
alebo drevo na palubnej doske. Mysleli sme aj na odkladací priestor, 
ktorý je viac než štedrý. Budete sa skrátka cítiť ako doma.

prepracovaná 
ergonómia

* podľa zvolenej výbavy.





čistá elektrická 
radosť

Užite si jazdu v dokonalom tichu. Dynamické a plynulé zrýchlenie 
vďaka motoru s výkonom 220 k, s ktorým z 0 na 100 km/h dosiahnete 
za 7,5 s. Rekuperačné brzdenie prispieva k tomu, že energia je 
ukladaná a môže byť neskôr využitá pre dosiahnutie väčšieho dojazdu. 
Riadenie nového modelu Megane E-Tech 100% elektrický je presné, 
jeho podvozok dynamický a ťažisko vozidla je nízko. Objavte jeho 
športový priestor. 







čistá elektrická 
radosť

Všetko na dosah prstov vrátane pádiel pre nastavenie rekuperácie. 
Nastaviť si môžete aj režim sport a užiť si elektrickú jazdu naplno. Sila 
motora, odozvy riadenia, nastavenie farieb, všetko sa plynule mení. 
Na 12,3" prístrojovom štíte sa zobrazujú hlavné informácie o jazde – 
rýchlosť, dojazd, mapové podklady.

1. všetky dôležité nastavenia jednoducho 
ovládate na volante

2. 12,3" prístrojový štít sa prispôsobí podľa 
zvoleného jazdného režimu
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dojazd 450 km

Inovatívnymi riešeniami posúva Renault Megane E-Tech 100% 
elektrický hranice efektivity: optimalizované rozloženie hmotnosti, 
dlhý rázvor, nízke ťažisko. Nová platforma CMF EV umožňuje uloženie 
ultratenkého akumulátoru s kapacitou 40 alebo 60 kWh a kompaktný 
elektromotor s výkonom 130 alebo 220 koní, umožňujúci dojazd až 
450 km.



aerodynamický dizajn
Línie modelu Megane E-tech 100% 
elektrický boli navrhnuté pre 
maximálnu aerodynamiku: výška 
vozidla, zvažujúca sa línia strechy, 
nízkoprofilové úzke pneumatiky, 
funkčné deflektory v prednom 
nárazníku. 

optimálna hmotnosť
So svojou hmotnosťou 1 624 kg, 
dosiahnutou použitím dverí 
s hliníkovými prvkami, je Renault 
Megane E-Tech 100% elektrický jedným 
z najľahších elektromobilov vo svojej 
kategórii, ponúkajúcich dlhší dojazd pri 
porovnateľnom výkone. 

automatická regulácia teploty
Renault Megane E-Tech 100% 
elektrický má na palube systém, 
ktorý automaticky ovláda teplotu 
akumulátora a motora. Bez ohľadu 
na klimatické podmienky vonku máte 
k dispozícii optimálny dojazd. 

dojazd (WLTP)

EV40 130 k:
- až 300 km 
EV60 220 k:
- až 450 km



široké možnosti 
nabíjania



Neustále máte k dispozícii širokú ponuku možností pre nabíjanie doma, v práci, na cestách alebo inde. S aplikáciou My Renault môžete sledovať úroveň 
nabitia akumulátora vo svojom smartphone. 

nabíjanie doma, v práci alebo inde 
Nabíjajte svoj Megane E-Tech 100% elektrický doma z bežnej domácej 
zásuvky, zo zabezpečenej zásuvky Greeń up alebo z wallboxu. 
S aplikáciou My Renault kedykoľvek skontrolujete svoj dojazd: nabíjanie 
spustíte na diaľku alebo ho naprogramujete na čas zníženého tarifu.

nabíjanie na cestách 
Večer v kine? S aplikáciou My Renault vyhľadajte verejné nabíjacie 
miesto najbližšie k vášmu cieľu. 
Pri náročnejšej ceste môžete čerpať energiu pre až 300 km dojazdu za 
30 minút z rýchlonabíjačky. 

(1) maximálny výkon a čas nabíjania závisí od miernych meteorologických podmienok (20 °C). 

typ 
nabíjania

výkon 
nabíjania (1)

typ 
kábla

čas nabíjania (1) čas nabíjania (1)

akumulátor 40 kWh akumulátor 60 kWh

50 km 150 km 300 km 50 km 250 km 450 km

wallbox 11 kW kábel typ 3 45 min. 2:15 h 4:30 h 40 min. 3:20 h 6 h

zabezpečená 
zásuvka 
Green’up

3,7 kW kábel typ 2 
alebo flexi-charger 2:15 h 6:15 h 12:15 h 2 h 10 h 18 h 

domáca 
zásuvka 2,3 kW kábel typ 2 

flexi-charger 3:40 h 10:35 h 21 h 3:20 h 17 h 30:30 h 

rýchlonabíjanie 
DC

85 kW (akumulátor 40 kWh)
130 kW (akumulátor 60 kWh)

silný kábel 
do prípojky 10 min. 30 min. 1 h 7 min. 25 min. 1:15 h

trojfázová 
nabíjacia 
stanica

22 kW kábel typ 3 30 min. 1:10 h 2:20h 20 min. 1:30 h 3:15 h



openR & openR link, 
prepojenie novej 
generácie

S novou obrazovkou openR s 774 cm2 využiteľnej plochy si užívajte 
jednu z najväčších digitálnych plôch. Vychutnajte si obrázky vo 
vysokom rozlíšení: menej odrazu a viac farieb; všímajte si to dôležité: 
rýchlosť, navigácia alebo stav nabitia. A aby sme vám ponúkli vždy 
tie najaktuálnejšie informácie, máte k dispozícii nový multimediálny 
systém openR link s integrovanými službami Google ako napríklad 
Google Mapy, Google Asistent alebo vaše obľúbené aplikácie. 

* podľa zvolenej výbavy. Google je značka spoločnosti Google LLC.





dokonalá 
konektivita

1. obchod Google Play umožňuje 
používať viac ako 40 aplikácií

2. aplikácia My Renault pripojená 
k vozidlu pre zjednodušenie vašich 
každodenných starostí 

3. Google Maps vždy aktuálne: 
mapové podklady, dopravné 
informácie, body záujmu
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Využívajte služby Google Maps, ktoré sú ako stvorené pre 
elektromobily: trasy optimalizované podľa nabíjacích staníc a stavu 
akumulátoru vášho vozidla, aktuálne mapové podklady a dopravné 
informácie v reálnom čase. 
S hlasovým asistentom stačí povedať: „Hej Google, zníž teplotu!“ 
Užívajte si viac ako 40 aplikácií vďaka Google Play: hudba, podcasty, 
audioknihy, Spotify.
Aplikácia My Renault zjednodušuje bežný život: prednastavenie 
teploty vo vozidle, plánovanie ciest zahŕňajúce automaticky možnosti 
nabíjania, zobrazenie dojazdu, vyhľadávanie nabíjacích staníc v okolí. 

3

Google Maps a Google Play sú značky spoločnosti Google LLC.



zosilovač 410 W

externe napojený 
subwoofer

prémiový zvuk 
Harman Kardon

Užite si priestranný interiér, kde je všetko zamerané na pohodovú 
atmosféru. Priestor pre cestujúcich je dokonale odhlučnený vďaka 
technológii cocoon effect, vyvinutej značkou Renault. Nový prémiový 
audio systém Harman Kardon – špeciálne vytvorený pre Megane 
E-Tech 100% elektrický – poskytuje úžasné hudobné zážitky všetkým 
cestujúcim. Má celkový výkon až 410 W za pomoci 2 výškových 
reproduktorov po stranách palubnej dosky, 2 basových v paneloch 
predných dverí, 2 výškových a 2 basových v paneloch zadných dverí 
a 1 subwooferu v batožinovom priestore. Vďaka technológii Quantum 
Logic Surround(TM) a 5 zvukovým schémam, ktoré sú k dispozícii, sa 
akákoľvek hudba stáva nezabudnuteľným zážitkom. 



zadné 
basové 

reproduktory

výškové 
reproduktory

predné 
basové 
reproduktory

výškové 
reproduktory



objem 
batožinového 
priestoru 440 l

Vďaka dvojitej podlahe môžete nabíjacie káble uložiť tak, 
aby nezaberali príliš veľa miesta pre vašu batožinu, pre ktorú 
je pripravených 440 l využiteľného objemu. Zadné sedadlá 
naviac môžete sklopiť v pomere 1:3 a 2:3, sedadlo spolujazdca 
je potom možné sklopiť o 45°. Skrátka odveziete všetko, čo 
potrebujete. Mysleli sme však aj na prepravu menších vecí, a tak 
je cestujúcim k dispozícii 33 l úložných priestorov. 

1. sklopné zadné sedadlá delené 
v pomere 1:3 2:3 

2. voľné miesto 209 mm pre kolená 
vzadu 

3. objem batožinového priestoru 440 l

1
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safe distance warning system. Radar 
v prednej časti vozidla vypočíta bezpečnú 
vzdialenosť od vozidla pred vami. Pokiaľ hrozí 
nebezpečie kolízie, systém spustí zvukové 
a vizuálne upozornenie. 

rear cross traffic alert. Systém vás upozorní 
na prichádzajúce vozidlá pri cúvaní. Naviac je 
schopný detegovať aj chodcov, aby ste mohli 
bezpečne opustiť vaše parkovacie miesto. 

rozpoznávanie dopravných značiek 
s upozornením pri prekročení povolenej 
rýchlosti. Kamera v hornej časti čelného skla 
sníma rýchlostné limity po celú dobu jazdy 
a v prípade prekročenia rýchlosti vás upozorní 
na prístrojovom štíte. 

automatické prepínanie diaľkových svetiel. 
Aktivuje sa pomocou kamery v hornej časti 
čelného skla. Kamera analyzuje svetelný 
tok v závislosti na svetelných a dopravných 
podmienkach.

systém varovania pred opustením jazdného 
pruhu. Pomocou kamery upevnenej na čelnom 
skle za spätným zrkadlom systém rozpozná 
náhodný prejazd súvislej alebo prerušovanej 
čiary a varuje vodiča. 

aktívne núdzové brzdenie. Deteguje vozidlá 
idúce oproti vám alebo blížiace sa zo strán, 
v prípade nebezpečia vaše vozidlo zastaví. 

systém pre bezpečné opustenie vozidla. 
Upozorňuje vás, ak sa k vám zozadu blíži 
vozidlo, keď sa chystáte otvoriť dvere. 

svetlomety adaptive LED vision. Systém 
automaticky upravuje tvar svetelného lúča 
podľa dopravných podmienok a počasia, aby 
zvýšil vaše pohodlie a bezpečnosť. 

systém sledovania mŕtveho uhla s aktívnou 
korekciou jazdnej dráhy. Aktivuje sa od rýchlosti 
15 km/h a pomocou svetelných signálov vás 
varuje pred vozidlami, ktoré sa nachádzajú 
mimo vášho zorného poľa. Ak je to potrebné, 
upraví jazdnú dráhu tak, aby nedošlo ku kolízii. 

automatické núdzové brzdenie pri cúvaní. Ak 
sa pri cúvaní objaví vzadu prekážka, vozidlo 
automaticky zabrzdí.

asistent pre rozjazd do kopca. Aktivuje sa, ak 
je svah väčší ako 3%, po dobu 2 sekúnd pridrží 
tlak v brzdovom okruhu. 

adaptívny tempomat. Udržiava bezpečnú 
vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami. 
Použije brzdy, ak je vzdialenosť príliš krátka, 
a opäť pridá keď sa cesta uvoľní. 

systém aktívnej korekcie jazdnej dráhy 
s núdzovým zastavením. Systém sa aktivuje 
pri rýchlostiach medzi 70 a 160 km/h a upra-
vuje jazdnú dráhu vozidla, pokiaľ ho začnete 
opúšťať bez použitia smeroviek. V prípade 
 hroziacej kolízie aktivuje núdzové zastavenie. 

systém sledovania mŕtveho uhla. Aktivuje sa 
od rýchlosti 15 km/h a pomocou svetelných 
signálov vás varuje pred vozidlami, ktoré sa 
nachádzajú mimo vášho zorného poľa. 

rozpoznávanie dopravných značiek. Informuje 
vás o obmedzeniach rýchlosti zobrazením na 
prístrojovom štíte. 

active driver assist. Systém reguluje rýchlosť 
a zachováva bezpečnú vzdialenosť od vozidiel 
idúcich pred vami, pričom vás súčasne 
udržiava uprostred vášho jazdného pruhu. 
V zápche sa vozidlo automaticky zastaví 
a rozbehne, čo zvyšuje pohodlie a kľud. 



26 asistenčných systémov

zadné parkovacie senzory. Radary uľahčujú 
manévrovanie pomocou kombinácie zvukovej 
a vizuálnej signalizácie, ktoré upozornia na 
prekážky za vozidlom. 

zadná parkovacia kamera. Pri zaradení 
spiatočky prenáša na obrazovku pohľad 
dozadu. Vodiace čiary uľahčujú manévre 
a zvyšujú bezpečnosť. 

inteligentný adaptívny tempomat. Systém 
začne brzdiť, ak je vzdialenosť príliš krátka 
a naopak pridá plyn, akonáhle je cesta opäť 
voľná. Identifikuje tiež súvislosti na ceste, 
ako dopravné zápchy alebo kruhové objazdy 
a včas upraví rýchlosť. 

bočné parkovacie senzory. Radary uľahčujú 
manévrovanie pomocou kombinácie zvukovej 
a vizuálnej signalizácie, ktoré upozornia na 
prekážky po stranách vozidla. 

full auto park. Vďaka tomuto systému je 
parkovanie naozaj jednoduché. Vozidlo 
rozpozná parkovacie miesto a riadi za vás. Vy 
musíte len zošliapnuť plynový pedál. 

tempomat s obmedzovačom rýchlosti. 
Tempomat udržiava rýchlosť vozidla. 
Obmedzovač umožňuje nastaviť si maximálnu 
rýchlosť. 

predné parkovacie senzory. Radary uľahčujú 
manévrovanie pomocou kombinácie zvukovej 
a vizuálnej signalizácie, ktoré upozornia na 
prekážky pred vozidlom. 

elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá 
s pamäťovou funkciou. Elektricky sklopné, 
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá si 
zapamätajú nastavenie polohy, ktorá vám 
vyhovuje. Naviac sú schopné sklopiť sa pri 
cúvaní. 

vnútorné spätné zrkadlo s možnosťou 
digitálneho zobrazenia. Už žiadne problémy 
spôsobené spolujazdcom alebo batožinou 
v kufri, ktoré vám bránia vo výhľade. Spätné 
zrkadlo prijíma obraz priamo z kamery 
umiestnenej na zadnom okne. 

kamerový systém 360°. Vykonávajte 
parkovacie manévre bez námahy. Vaše 
vozidlo je vybavené 4 kamerami, ktoré zaisťujú 
360° rozhľad okolo vozidla.

Nový Renault Megane E-Tech 100% elektrický je vybavený 
26 asistenčnými systémami. Zaručia vám bezpečnú cestu. 







sivá schiste**biela glacier*

čierna étoilé**

sivá rafale**

červená flamme**modrá nocturne**

* nemetalický lak. 
** metalický lak

farby laku karosérie



strecha čierna étoilé strecha biela glacier strecha sivá schiste

personalizácia exteriéru

možné kombinácie farby vozidla a farby strechy

farba laku/ farba strechy farba karosérie čierna étoilé biela glacier sivá schiste

sivá Rafale áno (1)(2) áno (2)(3) áno (2) -

biela Glacier áno (1)(2) áno (2)(3) - áno (2)

sivá Schiste áno (1)(2) áno (2)(3) áno (2) -

čierna Étoilé áno (1)(2) - áno (2) áno (2)(3)

červená Flamme áno (1)(2) áno (2)(3) - áno (2)

modrá Nocturne áno (1)(2) áno (2)(3) áno (2) áno (2)

(1) na verziu Equilibre. (2) na verziu Techno. (3) na verziu Iconic. 



interiér

Equilibre

Iconic

Techno



stupne výbav a výbava

hlavné prvky sériovej výbavy

aktívna a pasívna bezpečnosť
• systém aktívneho núdzového 

brzdenia s detekciou chodcov 
a cyklistov 

• systém upozornenia pred 
opustením jazdného pruhu 
s aktívnou korekciou jazdnej dráhy 
a núdzovým zastavením

• systém rozpoznávania 
dopravných značiek

• safe distance warning system
• systém detekcie únavy vodiča

komfort
• volant potiahnutý umelou kožou
• manuálna klimatizácia
• hands-free karta Renault
• elektrické ovládanie predných 

a zadných okien s impulzným 
ovládaním

riadenie 
• zadné parkovacie senzory
• zadná parkovacia kamera
• tempomat a obmedzovač 

rýchlosti
• pádla pod volantom pre 

nastavenie rekuperácie

viditeľnosť a osvetlenie 
• full LED predné svetlomety
• vonkajšie spätné zrkadlá 

elektricky nastaviteľné 
a vyhrievané

nabíjanie 
• nabíjanie striedavým prúdom (AC) 

s výkonom až 22 kW
• nabíjanie jednosmerným prúdom 

(DC) s výkonom až 85 kW/130 kW 
(podľa motorizácie) 

multimédiá
• multimediálny systém openR link 

9", audiosystém Arkamys Classic, 
4 reproduktory

• prístrojový štít 12,3"

voliteľná výbava 

• pack city
• pack comfort
• pack winter comfort
• pack winter performance
• celoročné pneumatiky
• kábel pre nabíjanie z bežnej 

domácej zásuvky 
• disky kolies z ľahkých zliatin 20", 

design soren 
• metalický lak

hlavné prvky sériovej výbavy

aktívna a pasívna bezpečnosť
• systém rozpoznávania 

dopravných značiek s integráciou 
dát z navigácie a s upozornením 
na prekročenie najvyššej 
povolenej rýchlosti

komfort 
• volant potiahnutý kožou
• vyhrievané predné sedadlá
• vyhrievaný volant
• dvojzónová automatická 

klimatizácia
• vysoká stredová konzola 

s posuvnou lakťovou opierkou
• systém čistenia vzduchu
• indukčné nabíjanie pre 

smartphone

riadenie
• systém multi-sense

viditeľnosť a osvetlenie
• full LED svetlomety LED adaptive 

vision s funkciou hmlových svetiel
• zadné full LED svetlá s 3D efektom 

„moiré“
• automatické prepínanie 

diaľkových svetiel
• elektrochromatické bezrámové 

spätné zrkadlo
• svetelný a dažďový senzor
• uvítacie osvetlenie vo vonkajšiech 

spätných zrkadlách

multimédiá
• multimediálny systém openR link 

12": navigácia, služby Google, 
audio Arkamys, 6 reproduktorov 

vnútorný vzhľad
• čalúnenie v kombinácii umelej 

kože a recyklovanej textílie ELZA 
REC

• ozdobné prvky dverí a palubnej 
dosky – sivá alcantara

vonkajší vzhľad
• zatmavené zadné sklá
• anténa v tvare žraločej plutvy
• disky kolies z ľahkých zliatin 20", 

design soren

voliteľná výbava 

• pack winter performance,
• pack advanced driving assist
• pack augmented vision
• pack augmented vision & 

advanced driving assist
• samozaceľovacie pneumatiky 
• rear cross traffic alert
• kábel pre nabíjanie z bežnej 

domácej zásuvky 
• multimediálny systém openR link 

12": navigácia, služby Google, 
prémiový audiosystém Harman 
Kardon, 9 reproduktorov vrátane 
subwooferu

• dvojfarebné prevedenie karosérie

hlavné prvky sériovej výbavy

komfort
• predné sedadlá elektricky 

nastaviteľné v 6 smeroch 
s nastaviteľnou bedrovou 
opierkou na strane vodiča 
a masážnou funkciou

riadenie 
• predné, bočné a zadné parkovacie 

senzory

multimédiá
• multimediálny systém openR link 

12": navigácia, služby Google, 
prémiový audiosystém Harman 
Kardon, 9 reproduktorov vrátane 
subwooferu

vnútorný vzhľad
• kožené čalúnenie riviera čierna 

titane
• ozdobné prvky dverí a palubnej 

dosky – pravé drevo nuo
• palubná doska potiahnutá umelou 

kožou

vonkajší vzhľad 
• športový predný nárazník so 

zlatou lištou F1
• disky kolies z ľahkých zliatin 20", 

design soren

voliteľná výbava 

• pack winter performance,
• pack advanced driving assist
• pack augmented vision
• pack augmented vision & 

advanced driving assist
• samozaceľovacie pneumatiky 
• rear cross traffic alert
• kábel pre nabíjanie z bežnej 

domácej zásuvky

Equilibre

Iconic (Techno +)

Techno (Equilibre +)



čalúnenie

disky kolies

kožené čalúnenie riviera svetlo sivá kožené čalúnenie riviera čierna titanečalúnenie v kombinácii umelej kože 
a recyklovanej textílie ELZA REC

čalúnenie z recyklovanej látky 
EVA REC, sivá chiné

disky kolies 
z ľahkých zliatin 18", 

design oston

disky kolies 
z ľahkých zliatin 20", 

design soren

disky kolies 
z ľahkých zliatin 20", 

design enos



1. dvojité dno batožinového priestoru 
Odkladací priestor ideálny pre 
uloženie nabíjacích káblov 
alebo iných vecí. Všetko zostane 
dokonale prístupné a batožinový 
priestor bude efektívne využitý. 

1

príslušenstvo



2. štýlový polep strechy 
Dajte vášmu vozidlu odlišný 
a energický štýl s motívom 
vychádzajúcim z nového loga 
Renault. Na mieru vyrobený 
polep sa dokonale prispôsobí ako 
klasickej anténe, tak aj anténe 
v tvare žraločej plutvy. 

3. ochrana batožinového priestoru 
EasyFlex 
Vďaka protišmykovej 
a nepriepustnej ochrane 
batožinového priestoru môžete 
prepravovať objemné alebo 
znečistené predmety. Je ju 
možné zložiť a rozložiť tak, aby 
sa prispôsobila polohe zadných 
sedadiel. 

4. organizér batožinového priestoru 
Vďaka nastaviteľnému organizéru 
uchováte na všetkých svojich 
cestách malé predmety prehľadne 
usporiadané. 

5. ťažné zariadenie, strešné tyče, 
nosiče na ťažné zariadenie 
Na ťažnom zariadení je možné 
bezpečne prepravovať príves, loď 
alebo naň namontovať nosič na 
prepravu bicyklov. Na strechu je 
možné vďaka strešným tyčiam 
pripevniť box, nosič bicyklov alebo 
lyží. 

2 3

4 5
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objem batožinového priestoru VDA (dm3) 389



lexikón

E-Tech
Technológia značky Renault zahŕňajúca 
hybridy (HEV), plug-in hybridy (PHEV) a 100% 
elektromobily.

rekuperačné brzdenie
Systém pre rekuperáciu energie pri brzdení, 
ktorý umožňuje zvýšiť dojazd vozidla: 
zakaždým, keď vozidlo spomaľuje, je časť jeho 
kinetickej energie pretvorená na elektrinu. 
Akumulátor sa dobíja, keď vodič zloží nohu 
z plynového pedálu alebo ľahko stlačí brzdový 
pedál. 

zásuvka Green‘up
Riešenie nabíjania v domácich podmienkach, 
účinnejšie ako nabíjanie štandardnou 
zásuvkou. Umožňuje výkonnejšie (3,7 kW cez 
zásuvku Green‘up oproti 2,3 kW cez bežnú 
domácu zásuvku) a bežnejšie nabíjanie 
(vybavené diferenciálnym odpojovačom). 

wallbox
Dodáva väčší prúd ako klasická domáca 
zásuvka, pre účinnejšie a rýchlejšie nabíjanie. 
Vďaka vstavanému zariadeniu pre riadenie 
nabíjania a ochrane proti prepätiu umožňuje 
bezpečnejšie nabíjanie v domácich 
podmienkach.

flexi-charger
Kábel pre nabíjanie, ktorý umožňuje pripojiť 
vozidlo k domácej elektrickej zásuvke. Flexi-
charger je vyvinutý pre príležitostné nabíjanie 
doma, zapája sa prednostne do elektrickej 
zásuvky so špecifickým uzemnením. 

kábel typ 2 
Tento kábel môžete použiť pre nabíjanie 
z domácej siete, aj pre nabíjanie na verejných 
staniciach.

využiteľná kapacita
Množstvo energie obsiahnutej v akumulátore, 
ktoré môže vozidlo využiť. Hodnota sa 
vyjadruje v kilowatthodinách (kWh). 

kWh
Označenie pre kilowatthodinu. Jednotka 
energie zodpovedajúcej výkonu 1 kW 
spotrebovanému za hodinu. 

kW
Označenie pre kilowatt. Jednotka, ktorá 
umožňuje merať výkon motoru vozidla, 
elektrického alebo spaľovacieho. Kilowatt 
môže taktiež označovať výkon nabíjania 
jednosmerným prúdom (DC) alebo striedavým 
prúdom (AC).

nabíjanie AC
Nabíjanie striedavým prúdom s malým 
alebo stredným výkonom (max 22 kW). Režim 
nabíjania, s ktorým sa stretnete najčastejšie 
v domácich podmienkach alebo na väčšine 
verejných prípojok.

nabíjanie DC
Rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom (min. 
50 kW). Vyžaduje špeciálnu prípojku rýchleho 
nabíjania, ktorá je k dispozícii výhradne vo 
verejnej sieti.

My Renault 
Aplikácia Renault, napojená na vaše vozidlo, 
ktorú je možné stiahnuť z Google Play alebo 
App Store z vášho telefónu. Umožňuje 
vyhľadať nabíjacie miesta vo vašom okolí, 
určiť súradnice vášho vozidla, naprogramovať 
nabíjanie, pripraviť odjazd v predstihu: 
zobrazenie zostávajúceho dojazdu, úprava 
teploty v interiéri. 



Sme vám vždy k dispozícii, aby sme vám uľahčili jazdu s vozidlom 
a ušetrili čas pri údržbe vášho vozidla Renault: on-line rozpočty 
na opravu a dohodnutie návštevy, paušály, zmluvy na údržbu, 
poistenie a asistenčné služby, programy My Renault na mieru... 
využite naše riešenia, jednoduché, rýchle a prispôsobené vašim 
potrebám.  

služby, 100% pokrytie
Predvídajte neočakávané vďaka našim zárukám, poisteniam 
a asistenčným službám Renault, ktoré nad vami neustále bdejú. 
Naše paušály alebo naša ponuka všetkého v cene presne podľa 
vašich potrieb. 

energetická asistencia
Vybil sa vám po ceste akumulátor? Renault vám pomôže, buď 
zaistí odťah vozidla k najbližšiemu nabíjaciemu miestu, alebo vám 
dá k dispozícii prostriedok pre dojazd (podľa mesta). Nefunkčná 
nabíjačka doma alebo na verejnom mieste? Podľa krajiny je 
zmluvný partner, ktorý vám pomôže. 

My Renault, aplikácia napojená na vaše vozidlo
Pripomienka histórie alebo dát údržby, dohodnutie návštevy 
servisu, prehliadka e-návodu a množstvo výukových videí 
o fungovaní vášho vozidla. Spustenie nabíjania a klimatizácie 
na diaľku, My Renault uľahčuje vašu mobilitu každý deň vďaka 
5 rokom on-line služieb v cene! A po každej vykonanej údržbe 
v servise Renault sa dozviete o stave vášho akumulátora priamo 
vo vašej aplikácii. 

Google ako súčasť vášho vozidla
Profitujte z on-line ponuky v 4G sieti s novým systémom openR link 
značky Renault: pre vás je pripravených 5 rokov služieb Google 
Maps a Google Assistant.

Google, Google Assistant, Google Play a Google Maps sú značky 
spoločnosti Google LLC.

služby



vytvorte si účty pre on-line 
personalizované zážitky

cez Android cez iOS

Google, Google Assistant, Google Play a Google Maps sú značky spoločnosti Google LLC

Aby ste mohli naplno využívať on-line služby, vytvorte si účty My Renault, Google, postupom uvedeným 
nižšie a s pomocou video ukážok, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze https://myr.renault.sk alebo 
naskenovaním QR kódu.

nemáte účet My Renault?
Pre prístup k on-line službám pomocou aplikácie My Renault je nevyhnutný.

krok 1
Pomocou smartphone naskenujte QR kód alebo si 
stiahnite aplikáciu My Renault na Google Play alebo 
App Store do svojho smartphone. 

krok 1
Pomocou smartphone naskenujte QR kód alebo zadajte 
www.google.com/accounts do prehliadača vo svojom 
telefóne alebo počítači. 

krok 2
Vytvorte účet My Renault podľa pokynov 
zobrazených na displeji.

krok 2
Kliknite na „pripojiť sa“ a vyberte si pre používanie 
akúkoľvek e-mailovú adresu alebo si zdarma 
vytvorte adresu Gmail. Postupujte, prosím, podľa 
pokynov pre dokončenie vytvorenia vášho Google 
účtu. 

nemáte účet Google?
Pre využívanie personalizovaných služieb Google Maps a Google Assistant je nevyhnutný. 



čoskoro ho uvidíte 
v uliciach

V októbri 2020 odhalila značka Renault koncept Megane eVision, futuristické 
vozidlo, ktoré prekonalo všetky zvyklosti a predznamenal budúci Renault 
Megane E-Tech 100% elektrický. 

Inšpirujúce vozidlo, nositeľ emócií, s jedinečným dizajnom a s proporciami, 
ktoré skutočne berú za srdce. Skosené boky, výrazné blatníky, tvarované bočné 
prahy a čierne podbehy kolies evokujú nový smer toho, čo je moderné. Svetelný 
podpis opustil obvyklé „O“, aby sa pretvoril na hranaté „S“: svetelná lišta spája 
optické bloky, rovnako aj vzadu, kde sú svetlomety tenké a vodorovné. Veľké 
kolesá s priemerom 20" posilnia dynamický vzhľad. „Chceme len jedno, zájsť 
s ním čo najďalej“, radoval sa prezident Renault Group. 

Luca de Meo, CEO Renault, október 2020



Vozidlo je vybavené avantgardnou novou platformou CMF EV a dáva na 
obdiv všetku svoju drzosť, emócie a výkon. Znížené ťažisko a predĺžený rázvor 
prispievajú k optimálnym jazdným vlastnostiam; viacprvková zadná náprava 
a krátky prevod riadenia sú základom lepšej životnosti a nového pohodlia. Pod 
kapotou sa skrýva elektromotor s výkonom 220 k, ultra kompaktný, poháňajúci 
prednú nápravu. Akumulátor, jeden z najtenších na trhu, má kapacitu až 
60 kWh. 

Bolo registrovaných viac než 300 patentov pre ochranu inovácií použitých 
na motore, na systéme nabíjania, akumulátore, riadení tepelného režimu, 
stavbe vozidla a akustike. Je to ďalší dôkaz, že Megane eVision posunul limity 
a umiestnil latku veľmi vysoko. 



nakonfigurujte a objednajte si svoj
Renault Megane E-Tech 100% elektrický
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