
Renault 
MeGane e-teCH

nOVÝ

100 % eleKtRICKÝ

cenník

Platnosť cenníka od 2. 5. 2023.



sledujte nás na sociálnych sieťach

Platnosť cenníka len pre vozidlá súčasného modelového roku. 20230517–59
Cenníková cena a prípadné obchodné akcie  sú  platné do 31. 5. 2023 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo 
s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, 
verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy, katalógovej ceny či prípadne  obchodnej akcie.
*  Ponuka sa vzťahuje na ceny príslušenstva bez montáže. Pri nákupe príslušenstva nad 400 € získate zľavu 80 €, pri nákupe príslušenstva nad 600 € 

získate zľavu 120 €, pri nákupe príslušenstva nad 800 € získate zľavu 160 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Pre viac informácií kontaktujte 
vášho dealera.

Zmluvná záruka 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) a záruka 8 rokov alebo 160 000 km na trakčný akumulátor sa riadi konkrétnymi 
záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. 
**  Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.

nabíjacia karta  
ZSE Drive s kreditom 

600 € 
servisná zmluva easy Service  
5 rokov/100 000 km

v cene vozidla

zľava až

160 €
na nákup príslušenstva*

verzia cenníková cena

teCHnO
EV60 220 k optimum charge 46 700 €

ICOnIC
EV60 220 k optimum charge 49 700 €

www.renault.sk

Rokov
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Renault

www.youtube.com/renaultsk
https://www.facebook.com/renaultsk/
https://www.instagram.com/renault_sk/


teCHnO
hlavné prvky sériovej výbavy:

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

•	 hands-free karta Renault      
•	 zadné parkovacie senzory   
•	 zadná parkovacia kamera   
•	 adaptívny tempomat  
•	 pádla pod volantom pre nastavenie rekuperácie  
•	 vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané  

a elektricky sklopné  
•	 prístrojový štít 12,3"  
•	 systém rozpoznávania dopravných značiek s upozornením  

na prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti  
•	 volant potiahnutý kožou  
•	 dvojzónová automatická klimatizácia  
•	 indukčné nabíjanie pre smartphone  
•	 systém multi-sense  
•	 full LED svetlomety LED adaptive vision s funkciou hmlových svetiel  
•	 uvítacie osvetlenie vo vonkajších spätných zrkadlách    
•	 multimediálny systém openR link 12":  

navigácia, služby Google, audio Arkamys, 6 reproduktorov  
•	 čalúnenie v kombinácii umelej kože a recyklovanej textílie ELZA REC  
•	 disky kolies z ľahkých zliatin 20", design soren
•	 nemetalický lak biela glacier   

ICOnIC
hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti techno:

•	 predné, bočné a zadné parkovacie senzory  
•	 multimediálny systém openR link 12": navigácia, služby Google, prémiový 

audiosystém Harman Kardon, 9 reproduktorov vrátane subwooferu  
•	 kožené čalúnenie riviera čierna titane
•	 vyhrievané predné sedadlá  
•	 predný nárazník so zlatou „lištou F1“ (s vybranými lakmi)  
•	 disky kolies z ľahkých zliatin 20", design enos  
•	 dvojfarebné prevedenie karosérie

Renault Megane e-tech 100 % elektrický –  
vyberte si ten pravý



nová platforma, nové možnosti

Nová platforma CMF-EV dodáva novému vozidlu Megane 100 % elektrický 
skvelé vlastnosti. Ultratenká 60 kWh batéria, kompaktný 160 kW elektromotor, 
premyslené rozloženie hmotnosti, plochá podlaha alebo nízke ťažisko zlepšujú 
ovládateľnosť vozidla a poskytujú väčší priestor v kabíne a pre batožinu. 
Dlhší dojazd ďalej umožňuje hmotnosť vozidla (len 1 620 kg) a automatická 
regulácia batérie a motora.

najväčšie nabíjacie možnosti na trhu

Nový 100% elektrický Megane ponúka v štandarde unikátnu palubnú 
nabíjačku, ktorá umožňuje nabíjanie striedavým prúdom výkonom až 22 kW. 
Väčšina ostatných vozidiel naprieč segmentmi ponúka palubnú nabíjačku 
s maximálnym výkonom 11 kW. V praxi to pre model Megane znamená 
polovičné časy nabíjania oproti ostatným (plné nabitie pre elektrický Megane 
zhruba za 3 hodiny). Nabíjanie striedavým prúdom je lacné a šetrné k batérii. 
Na našom území je naviac 80 % nabíjacích staníc práve AC22. Na dlhých 
cestách sa hodí možnosť rýchlonabíjania výkonom až 130 kW, kedy len za 
30 minút nabijete ďalších 200 km jazdy po diaľnici.

nový systém openR link

Moderný systém openR link vám vďaka integrovaným službám Google 
poskytne všetky vaše obľúbené aplikácie bez nutnosti pripojiť váš telefón. 
Zároveň máte k dispozícii neustále aktuálne dopravné informácie vďaka Google 
Maps. Prispôsobuje sa vašim potrebám a zvykom, nemusíte tak zakaždým 
všetko nastavovať. Užite si svoju obľúbenú hudbu vďaka audiosystému 
Harman Kardon, ktorý poskytuje výkon 410 W skrz 9 reproduktorov vrátane 
subwooferu, a využiť môžete tiež 5 rôznych zvukových nastavení. 

Maximum pohodlia a bezpečnosti, inteligentné systémy. 
nový Megane e-tech 100 % elektrický, pre všetkých, 
ktorí milujú šoférovanie. 

pre všetky vaše cesty – nový Renault  
Megane e-tech 100 % elektrický



sériová a voliteľná výbava

poznámka techno Iconic

pakety
pack winter comfort (vyhrievané predné sedadlá, nastaviteľná bedrová opierka vodiča) 320 € -
pack performance autonomie (systém tepelného čerpadla)  1 000 €  1 000 € 
pack advanced driving assist (systém sledovanie mŕtveho uhla s aktívnou korekciou jazdnej 
dráhy, predné, zadné, bočné parkovacie senzory, active driver assist, systém pre bezpečné 
opustenie vozidla, systém rozpoznávania dopravných značiek s integráciou dát z navigácie  
a s upozornením na prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti)

 1 000 €  800 € 

pack augmented vision (vnútorné spätné zrkadlo s možnosťou digitálneho zobrazenia, 
systém sledovania mŕtveho uhla s aktívnou korekciou jazdnej dráhy, predné, bočné a zadné 
parkovacie senzory, full auto park, 360° kamerový systém, rear cross trafic alert s detekciou 
chodcov)

 1 500 €  1 500 € 

pack augmented vision & advanced driving assist (vnútorné spätné zrkadlo s možnosťou
digitálneho zobrazenia, systém sledovania mŕtveho uhla s aktívnou korekciou jazdnej dráhy,
predné, bočné a zadné parkovacie senzory, full auto park, 360° kamerový systém, rear cross
trafic alert s detekciou chodcov, active driver assist, systém pre bezpečné opustenie vozidla, 
systém rozpoznávania dopravných značiek s integráciou dát z navigácie a s upozornením
na prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti)

 2 000 €  2 000 € 

aktívna a pasívna bezpečnosť
ABS s rozdeľovačom brzdnej sily • •
čelný airbag vodiča a spolujazdca • •
stredový airbag vpredu • •
bočné a hlavové airbagy • •
airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie • •
asistent núdzového brzdenia • •
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 s integráciou dát z navigácie a s upozornením  
na prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti

pack driving assist, pack 
augmented vision & 

advanced driving assist
P P

e-call – systém pre privolanie pomoci v prípade nehody • •
systém detekcie únavy vodiča • •
safe distance warning system • •
systém isofix – príprava pre upevnenie detskej sedačky • •
samozaceľovacie pneumatiky  200 €  200 € 
systém kontroly tlaku v pneumatikách • •

systém sledovania mŕtveho uhla s aktívnou korekciou jazdnej dráhy

pack augmented vision & 
advanced driving assist, 
pack augmented vision, 

pack advanced driver 
assist

P P

rear cross traffic alert  200 €  200 € 

rear cross traffic alert s detekciou chodcov a cyklistov
pack augmented vision, 

pack augmented vision & 
advanced driving assist

P P

systém pre bezpečné opustenie vozidla
pack advanced driving 

assist, pack augmented 
vision & advanced driving 

assist
P P

komfort
volant potiahnutý kožou • •
vyhrievané predné sedadlá pack winter comfort P •
vyhrievaný volant • •
dvojzónová automatická klimatizácia • •
vysoká stredová konzola s posuvnou lakťovou opierkou • •
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • •
hands-free karta Renault • •
4 USB vstupy (2 vpredu a 2 vzadu) • •
indukčné nabíjanie pre smartphone • •
predné sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch s nastaviteľnou bedrovou opierkou, sedadlo 
spolujazdca nastaviteľné v 6 smeroch pack winter comfort P -

predné sedadlá elektricky nastaviteľné v 6 smeroch s nastaviteľnou bedrovou opierkou na 
strane vodiča a masážnou funkciou - •

operadlo zadných sedadiel delené v pomere 1/3–2/3 • •
elektrické ovládanie predných a zadných okien s impulzným ovládaním • •
• v sérii
P dostupné v pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka techno Iconic

riadenie
zadné parkovacie senzory • -

predné, bočné a zadné parkovacie senzory
pack advanced  

driving assist, pack 
augmented vision

P •

predné, zadné, bočné parkovacie senzory a full auto park
pack augmented vision, 

pack augmented vision & 
advanced driving assist

P P

zadná parkovacia kamera • •

360° kamerový systém
pack augmented vision, 

pack augmented vision & 
advanced driving assist

P P

tempomat a obmedzovač rýchlosti • •
adaptívny tempomat • •

active driver assist
pack advanced driving 

assist, pack augmented 
vision & advanced driving 

assist
P P

pádla pod volantom pre nastavenie rekuperácie • •
systém multi-sense • •

viditeľnosť a osvetlenie
LED denné svietenie • •
full LED svetlomety LED adaptive vision s funkciou hmlových svetiel • •
zadné full LED svetlá s 3D efektom „moiré“ • •
svetelný podpis vpredu • •
automatické prepínanie diaľkových svetiel • •
elektrochromatické bezrámové spätné zrkadlo • •

vnútorné spätné zrkadlo s možnosťou digitálneho zobrazenia
pack augmented vision, 

pack augmented vision & 
advanced driving assist

P P

svetelný a dažďový senzor • •
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a elektricky sklopné • •
uvítacie osvetlenie vo vonkajšiech spätných zrkadlách • •

nabíjanie
tepelné čerpadlo pack performance 

autonomie P P

vyhrievanie batérie platí pre verziu EV60 
optimum charge • •

nabíjanie striedavým prúdom (AC) s výkonom až 22 kW platí pre verziu EV60 
optimum charge • •

nabíjanie jednosmerným prúdom (DC) s výkonom až 130 kW • •

multimédiá
multimediálny systém openR link 12": navigácia, služby Google, audio Arkamys,  
6 reproduktorov • -

multimediálny systém openR link 12": navigácia, služby Google, prémiový audiosystém 
Harman Kardon, 9 reproduktorov vrátane subwooferu  850 € •

prístrojový štít 12,3" • •
• v sérii
P dostupné v pakete
0 voliteľné za 0 €



sériová a voliteľná výbava

poznámka techno Iconic

vnútorný vzhľad
ambientné osvetlenie • •
tmavý interiér techno • -
svetlý interiér iconic - 0
tmavý interiér iconic - •
čalúnenie v kombinácii umelej kože a recyklovanej textílie ELZA REC • -
kožené čalúnenie riviera svetlo sivá - 0
kožené čalúnenie riviera čierna titane - •
ozdobné prvky dverí a palubnej dosky – sivá alcantara • -
ozdobné prvky dverí a palubnej dosky – pravé drevo nuo - •
palubná doska potiahnutá recyklovanou textíliou • -
palubná doska potiahnutá umelou kožou - •

vonkajší vzhľad
tónované sklá • •
zatmavená zadné sklá • •
kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe strechy • •
anténa v tvare žraločej plutvy • •
športový predný nárazník s lištou F1 vo farbe karosérie • 0
športový predný nárazník so zlatou lištou F1 - •
disky kolies z ľahkých zliatin 20", design soren • -
disky kolies z ľahkých zliatin 20", design enos - •

nemetalický lak biela glacier
pre výbavu Iconic len 

so športovým predným 
nárazníkom s lištou F1 vo 

farbe karosérie
0 0

metalický lak čierna étoilé, sivá schiste  650 €  650 € 

špeciálny metalický lak sivá rafale, červená flamme, modrá nocturne 

pre výbavu Iconic červená 
flamme len so športovým 

predným nárazníkom 
s lištou F1 vo farbe 

karosérie

 850 €  850 € 

jednofarebné lakovanie karosérie • -
dvojfarebné lakovanie karosérie – strecha vo farbe čierna étoilé, pre iconic tiež sivá schiste 
pre lak karosérie čierna étoilé  500 € •

• v sérii
P dostupné v pakete
0  voliteľné za 0 €



design
shark anténa 81,9 €  
štýlový polep strechy 246,9 €  
vnútorné kryty prahov predných dverí s nápisom Renault 62,9 €  
vnútorné osvetlené kryty prahov predných dverí s nápisom Renault 117,9 €

bezpečnosť
ochrana zásuvky palubnej diagnostiky 100,9 €  
detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4–12 rokov) 397,9 €  
snehové reťaze Premium Grip 439,0 €  
súprava povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný 
trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano) 49,9 €

interiér
gumené koberce – sada 4 kusov 92,9 €  
textilné koberce Premium – rôzne farebné prevedenia – sada 4 kusov 81,9 €  
koberec batožinového priestoru 55,9 €  
ochrana batožinového priestoru EasyFlex 203,9 €

preprava
strešné tyče QuickFix 235,9 €  
nosič bicykla na strešné tyče 117,9 €  
nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie (2 bicykle) – 13 pin 509,0 €  
nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží/2 snowboardy) 160,9 €  
strešný box (380–630l) od 429,0 €  
ťažné zariadenie Labutí krk vrátane kabeláže 414,7 €  
ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia vrátane kabeláže 633,7 €

nabíjanie
nabíjacia stanica EVlink Home 3P 11 kW 16A, s filtrom na RCD-DD, 
zásuvka T2 s integrovaným káblom – dĺžka 5 metrov  1 069,0 €  

nabíjacia stanica EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N,  
T2S, RDCDD 6mA, RCD Asi 30mA, cievka MNx 1 590,0 €  

nabíjací kábel pre Wallbox – T2 32A – dĺžka 6,5 metra 399,0 €  
zásuvka pre domáce nabíjanie Green Up – typ E* 169,0 €  
nabíjací kábel do zásuvky pre domáce nabíjanie Green Up 
– T2 10–16A – dĺžka 6,5 metra* 449,9 €

* Jedná sa o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spoločne.
Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v našom katalógu alebo cenníku príslušenstva.
Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže.

originálne príslušenstvo Renault



zmluvné záruky
eV60 220 k  

optimum charge

zmluvná záruka Renault – 5 rokov/100 000 km •
navýšenie krytia záruky na 150 000 km* 469 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom) – 5 rokov/100 000km

•

servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom) – 5 rokov/150 000 km

760 €
1 349 €

• v cene vozidla
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
* Ponuka navýšenia krytia záruky je platná iba v prípade, keď bola poskytnutá záruka na dané vozidlo na 5 rokov / 100 000 km v cene nového vozidla.
Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

https://cdn.group.renault.com/ren/sk/services/RENAULT_EASY_SERVICE_12_2022_SK.pdf.asset.pdf/225fdf9c09.pdf


*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia k porovnávaniu 

vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostých podmienkach 
a profile trasy.

*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Reprezentatívny príklad financovania Renault Easy pre Renault Megane E-Tech EV60 220 k super charge: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 
7,20 % p.a. na 4 roky a pri financovanej hodnote 22 400 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 462,38€ a poslednú splátku s havarijným poistením 
vo výške 11 319,78 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN =16,46 %. Celková 
čiastka s havarijným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je vo výške 33 112,69 €. V ponuke financovania je zohľadnená dotácia do ceny vozidla vo výške 400 € s DPH 
s financovaním EASY. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť 
a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 10 000 km/
ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti 
(podmienka max. nájazdu 10 000 km/ročne).
Renault Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

technické údaje a rozmery

motorizácie
eV60 220 k  

optimum charge
maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 160 (220) pri 5 473–11 688
maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 300 pri 100–4 714

typ batérie
celkové napätie (V) 352
kapacita (kWh) 60
hmotnosť batérie (kg) 394

nabíjanie
2,3kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A) 30 h 30
3,7kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A) 18 h
7,4kW wallbox (jednofázová 32 A) 9 h 15
11 kW (trojfázová nabíjacia stanica 16 A) 6 h 30
22 kW (trojfázová nabíjacia stanica 32 A) 3 h 15
rýchlonabíjanie DC 130 kW (0–100 %) 1 h 15

pneumatiky*
195/60 R18
215/45 R20 

výkony
zrýchlenie 0–50 km/h (s) 3,5
zrýchlenie 0–100 km/h (s) 7,5
maximálna rýchlosť (km/h) 160

spotreba energie a emisie (WltP)**
spotreba elektrickej energie v kombinovanom cykle (kWh/ 100 km) 16,1
emisie CO2 (g/km) 0

dojazd
homologovaný dojazd – kombinovaný cyklus (km) 450

rozmery a hmotnosti***
prevádzková hmotnosť (kg) 1 711
maximálne užitočné zaťaženie (kg) 450–522
maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 2 158
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 900
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750
objem batožinového priestoru VDA (dm3) 389

1 404 1 375

1 000

2 017

715800 2 685

135

4 200

885 835

209
1 505

1 768
2 055

1 768


