
Renault
Megane E-Tech

Uus

100% elektriline



220 km WLTP* sõiduulatus 
470 km 

uus elektriline ajajärk

Uus autode põlvkond on sündinud. Täiselektrilise Megane E-Tech’iga 
defineerib Renault uut mobiilsust. Oleme välja töötanud tehnoloogia, 
seostanud selle puhta emotsiooniga ning integreerinud Google’i 
teenustega, et pakkuda sulle roolis olles erakordset kogemust. Juhti 
ümbritsev kokpit, intuitiivne juhtimine ja openR multimeediasüsteem 
muudavad autosõidu nauditavamaks kui kunagi varem. Teadsime, et 
sellise erilise kogemuse pakkumiseks peame piire nihutama ja seda me 
ka tegime. Tänu sellele suutsime luua uue ajastu elektriauto - Megane 
E-Tech’i.



süsteem 
openR link 
koos Google’i 
teenustega

pakiruumi maht 
440 liitrit

26 
juhiabisüsteemi

7,4 sekundiga 
0-100 km/h

* 470 km versioonil Business, täiendavat infot saab ja tellimused avanevad 2022 1 kv. 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): uue määramisstandardi alusel 
kinnitatud andmed vastavad tunduvalt rohkem andmetele, mis kehtivad tegelikes oludes auto 
igapäevasel kasutamisel, võrreldes varasema NEDC standardiga.



murranguline disain

Margi uus logo kehastab muutusi. Täiselektrilise Megane E-Tech’i 
tippkvaliteediga stiili ja viimistlust rõhutavad uus Rafale hall kerevärv, 
must katus, 20» veljed, uus täisleedtulede signatuur ees ja 3D tulejoon 
taga. Suurem ohutus tänu paremale öisele nähtavusele ja hulgaliselt 
tehnoloogilisi uuendusi, mis on koondatud meie uue, täiesti sileda 
põrandaga elektrilise platvormi ümber, teevad täiselektrilisest Renault 
Megane E-Tech’ist autode tuleviku teenäitaja.





100% 
kõrgtehnoloogiline

1. L-kujuline openR ekraan, mis koosneb kahest 
12’’ ekraanist kogupindalaga 774 cm2

2. Integreeritud Google’i häälassistent: 
planeeri oma reisi, otsi laadimispunkti, loe 
sõnumeid või kuula oma lemmikmuusikat
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Võta istet ja lõõgastu uues salongis, kus kõik on disainitud selleks, et su 
reisimine lihtsamaks muuta. Seadista optimaalset tuge pakkuva istme 
asend endale sobivaks, libista näppudega üle openR ekraani ja räägi 
openR link süsteemi Google’i häälassistendiga. See on sinu teenistuses. 
Oled näljane? Ütle seda ja leia parimad kohad einestamiseks. 
Soovid kuulata taskuhäälingut? Pole probleemi! 33 liitrit panipaiku 
võimaldavad sul kõik oma asjad ära paigutada ja end koduselt tunda. 
Lase end hellitada erakordsel Harman Kardon® helisüsteemil ja 
kohandataval meeleoluvalgusel. See on eksklusiivne kogemus, mis 
ergutab kõiki meeli. 





ootamatud 
sõiduemotsioonid
Vaata mööduvat maastikku elektrilises vaikuses. Kiirendus on 
dünaamiline, ühtlane ja muljetavaldav. Ei mingit kahtlust, mingit 
vibratsiooni. Energia taastootmist juhtivate labadega rooli all võid nautida 
täiesti uut sõidukogemust ning 470 km* sõiduulatusega 220-hj ajam tagab 
sulle täiselektrilise Megane E-Tech’i roolis intensiivse sõidunaudingu. Tee 
peatus, et teadvustada oma emotsioone ja taasta kiirlaadimispunktis kuni 
300 km sõiduulatus 30 minutiga**. Lähimad laadimispunktid kuvatakse 
keskmisele ekraanile ja rakendus MY Renault võimaldab laadimist 
distantsilt juhtida. Ning oledki jälle teele asumiseks valmis! Tõhusamaks 
laadimiseks sõidu ajal vali sõidurežiim B-mode ja lae akusid iga aeglustuse 
korral. Sõitmine pole kunagi nii nauditav olnud.

* WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): uue määramisstandardi alusel 
kinnitatud andmed vastavad tunduvalt rohkem andmetele, mis kehtivad tegelikes oludes auto 
igapäevasel kasutamisel, võrreldes varasema NEDC standardiga. 
** alalisvoolu kiirlaadimispunktis

1. Sõiduulatus 470 km*, taasta 300 km 
sõiduulatus 30 minutiga**

2. Energiat taastootvate labadega rool 
tagab täieliku sõidunaudingu
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Kiltkivihall**Liustikuvalge*

Säravmust**

Rafale hall**

Leekpunane**Öösinine**

* mittemetallikvärv. 
** metallikvärv.

värvivalik





vaata lisainfot aadressil www.renault.ee
Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on 
loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale õiguse igal ajal 
muuta siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault 
edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või 
tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks võtke palun ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel 
võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva 
väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault eelneva kirjaliku loata.
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