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Renault
Megane E-Tech
100% electric

egy felvillanyozóan
új korszak
220 LE

Megszületett az autók új generációja. A Megane E-Tech 100% electric
modellel a Renault újra feltalálja a mobilitást. Megragadtuk a
technológia előnyeit, kombináltuk a tiszta érzelmekkel és integráltuk a
Google beépített szolgáltatásait, hogy kivételes élményt nyújtsunk a
volánnál. A körbeölelő műszerfal, az intuitív kezelőszervek és az openR
link multimédia rendszer segítségével a vezetés még sosem volt ilyen
élvezetes. Tudtuk, ahhoz, hogy ilyen különleges élményt nyújtsunk,
feszegetnünk kell a határokat, így hát megtettük.

450 km WLTP*
hatótávolság

gyorsulás 0-100
km/h-ra 7,4
másodperc
alatt

openR link
rendszer
beépített
Google
szolgáltatásokkal

440 literes
csomagtér

26 vezetéstámogató
rendszer

* További információk és megrendelés 2022 februárjától. WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle
Test Procedures): ez az új eljárás az NEDC-vel összehasonlítva sokkal közelebbi eredményeket ad a
mindennapi használat során tapasztaltakhoz.

úttörő dizájn

A vadonatúj logó adja meg az alaphangot. A Megane E-Tech 100% electric
a legmagasabb színvonalú kidolgozást kínálja az új Holdkő szürke színével,
amelyet a fekete tető és a 20”-os könnyűfém keréktárcsák hangsúlyoznak.
A finom stílusjegyek, köztük a Full LED fényszórók, hátul egyedi 3D
hatással ékesítik a merész dizájnt. Az élesebb éjjellátó funkcióval
biztonságosabb, és az ultralapos padlólemezt eredményező új elektromos
platform köré épített számos technológiai újítással a Renault Megane
E-Tech 100% electric már az autóipar világának jövőjét mutatja.

1. két nagyméretű, összefüggő kijelzőből álló,
L alakban elhelyezett 774 cm2-es openR
kijelzőfelület.
2. hangvezérlés a Google beépített
szolgáltatásaival: útvonaltervezés,
töltőpont keresése, üzenetek felolvasása
és zenehallgatás.
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100%-ig high-tech
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Dőljön hátra és pihenjen a teljesen új utastérben, ahol mindent úgy
terveztünk, hogy megkönnyítsük az utazást. Helyezkedjen el a kényelmes
tartást nyújtó, állítható ülésben és futtassa végig ujját a két 12”-os
képernyőből álló 774 cm² -es openR kijelzőn. Kommunikáljon a Google
beépített szolgáltatásaival rendelkező rendszer hangasszisztensével,
amely folyamatosan a rendelkezésére áll. Megéhezett? A hangvezérléssel
működő Google Asszisztens megtalálja Önnek a legjobb étkezési
lehetőségeket. Meg szeretne hallgatni egy podcastot? Ez sem probléma!
A 33 literes tárolótérben elhelyezett személyes tárgyaival teljesen otthon
érezheti magát, ahol a különleges Harman Kardon® hangrendszer és
a személyre szabható multi-sense hangulatvilágítás nyújt pihentető
élményt. Prémium élmény, amely minden érzékszervet stimulál.

1. 450 km* hatótávolság, 300 km-es újratöltés
akár 30 perc alatt**
2. kormányváltó fülekkel az innovatív vezetési
élményért

1

várakozáson felüli
vezetési élmények
Nézze, ahogy a tájak csendben elhaladnak. A gyorsulás dinamikus,
lineáris és lenyűgöző. Nincs tétovázás, nincs rázkódás. A kormánykeréken
elhelyezett váltófülekkel egy teljesen új vezetési élményt tapasztalhat
meg, a 220 lóerős motor akár 450 km* intenzív élvezetet nyújt a Megane
E-Tech 100% electric volánja mögött. Álljon meg egy rövid pihenőre
amíg akár 300 km-es hatótávolságot nyerhet vissza 30 perc alatt** egy
villámtöltő ponton. A legközelebbi töltőpontok megjelennek a központi
kijelzőn a My Renault alkalmazás pedig távoli töltésvezérlést is biztosít.
Ezután újra készen áll az indulásra! A változatosság kedvéért kapcsoljon
B üzemmódba, és nyerje vissza az energiát minden egyes alkalommal,
amikor az autó lassít. A vezetés még soha nem volt ilyen élvezetes!
* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): ez az új eljárás az NEDC-vel
összehasonlítva sokkal közelebbi eredményeket ad a mindennapi használat során
tapasztaltakhoz. ** egyenáramú (DC) villámtöltő ponton töltve.
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színválaszték

felszereltség
equilibre
dizájn
• Full LED fényszórók dinamikus
(futófényes) irányjelzőkkel
• 18” Oston konnyűfem keréktárcsák
• F1 sport lökhárító betétek
• műszerfal újrahasznosított
textilborítással
• karosszériába simuló, automatikusan
kihajló ajtókilincsek
• 100%-ban újrahasznosított anyagokból
készült textil üléskárpit, az ülés
háttámláján térképzsebbel

Jégfehér (A)

Holdkő szürke (MF)

Palaszürke (MF)

fedélzeti élmény
• mosófolyadék-fecskendező ablaktörlő
lapátok
• érintésérzékeny olvasólámpák
• Automata Renault Kártya
• manuális klímaberendezés
• 9” openR link multimédia rendszer
• Android AutoTM/Apple Carplay™
vezetékes vagy vezeték nélküli
okostelefon tükrözés
• magasságban állítható vezetőülés
• Arkamys® Classic 4 hangszórós
hangrendszer
• regeneratív fékezés erősségének állítása
a kormányváltó fülekkel
• 12,3” digitális műszeregység
• műbőr borítású kormánykerék (soft touch)

biztonság
• előzéskor ütközést megelőző,
sávelhagyást gátló rendszer
• sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• aktív vészfékező rendszer gyalogos és
kerékpáros érzékelővel
• követési távolságra figyelmeztető
rendszer
• sebességkorlátozó táblákat felismerő
rendszer
• tolatókamera és hátsó parkolóradarok
• Tempomat sebességszabályozó
és -korlátozó funkcióval

opciók és csomagok
• city csomag
• comfort csomag
• hőszivattyú
• háztartási vésztöltő kábel 16A
• 20” Soren könnyűfém keréktárcsák

fedélzeti élmény
• 2 db hátsó USB-C csatlakozó
• kétzónás automata klímaberendezés
• magas középkozol csúsztatható
könyöktámasszal és pohártartóval
• eső- és fényérzékelő
• 12” openR link multimédia rendszer
beépített Google Térképpel és
Google-szolgáltatásokkal
• multi-sense rendszer 4 üzemmóddal
(perso/sport/comfort/eco)
• automatikusan behajló külső
visszapillantó tükrök és üdvözlőfény
a földre vetített Renault logóval
• Indukciós telefontöltő
• Arkamys® Auditorium hangrendszer
6 hangszóróval
• fűthető első ülések
• fűthető, bőr borítású kormánykerék*

biztonság
• automata távolsági fényszóróvezérlés
• LED Adaptive Vision fényszórók integrált
ködfényszóró üzemmóddal
• Keret nélküli elektrokróm belső
visszapillantó tükör

opciók és csomagok
• advanced driving assist csomag
• augmented vision csomag
• hőszivattyú
• háztartási vésztöltő kábel 16A
• Harman Kardon® prémium hangrendszer
9 hangszóróval

fedélzeti élmény
• 6 irányban elektromosan állítható,
fűthető bőr kárpitozású* első ülések,
elektromosan állítható deréktámasszal,
masszázsfunkcióval, memóriával
• Harman Kardon® prémium hangrendszer
9 hangszóróval

biztonság
• első és oldalsó parkolóradarok

opciók és csomagok
• advanced driving assist csomag
• augmented vision csomag
• karosszéria színére fújt F1 sport
lökhárító betétek
• hőszivattyú
• háztartási vésztöltő kábel 16A

techno (equilibre+)

Indigó kék (MF)

Lángvörös (MF)

Fekete gyémánt (MF)

A: alap fényezés (nem metálfény). MF: metálfény. A fényképek csak illusztrációk.

dizájn
• cápauszony antenna
• sötétített hátsó ablakok és króm díszítés
az oldalsó ablakok körül
• LED hátsó fényszórók 3D dizájnnal és
dinamikus (futófényes) hátsó irányjelzők
• 20” Soren könnyűfém keréktárcsák
• Living Lights belső hangulatvilágítás
• alcantara borítás a műszerfal tetején és
az ajtók felső részein
• újrahasznosított anyagokból és műbőr
borítással készült üléskárpit

akkumulátorok és motorok
Energia

EV40 – 130LE
boost charge

EV60 – 220LE
optimum charge

elektromos

elektromos

lithium-ion

lithium-ion

Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Teljes akkumulátorkapacitás (kWh)
WLTP hatótávolság vegyes használat esetén(1) (km)
Max. töltés AC/DC

40

60

300

450

AC 22 kW / DC 85 kW

AC 22 kW / DC 130 kW

állandó mágneses szinkronmotor

állandó mágneses szinkronmotor

130 LE (96kW)

220 LE (160 kW)

250

300

Motor
Motor típusa
Max. teljesítmény (LE/kW)
Max. nyomaték (Nm)

(1 ) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): ez az új eljárás az NEDC-vel összehasonlítva
sokkal közelebbi eredményeket ad a mindennapi használat során tapasztaltakhoz.

iconic (techno+)
dizájn
• 20” Enos könnyűfém keréktárcsák
• Arany színű F1 sport első és hátsó
lökhárító betétek
• Műszerfal műbőr borítással, dupla
varrással
• Nuo fa betétek a műszerfal tetején és az
első ajtók felső részein

* az ebben a dokumentumban bőr borítással jelzett valamennyi ülés részben eredeti bőrből, és részben szövetből készül.
A felhasznált anyagokkal kapcsolatos további részletekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési tanácsadójával.

tudjon meg többet a Renault Megane E-Tech
100% electric-ről a www.renault.hu oldalon
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és
prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy
bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb
időn belül tájékoztatást kapnak a Renault-kereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria,
választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi márkakereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai
miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog
fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes
írásbeli beleegyezése nélkül. Megane E-Tech 100% electric vegyes fogyasztás l/100 km: 0; CO₂-kibocsátás g/km: 0, áramfogyasztás Wh/100 km:
15,8-16,1. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP
vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyagfogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető
minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a
gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok
és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket
bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes
és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai
hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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