nye

Renault
Megane E-Tech
100 % electric

ny, elektrisk æra
220
hestekrefter

En ny bilgenerasjon er født. Renault setter en ny standard med elbilen
Renault Megane E-Tech Electric. Avansert teknologi og integrerte
Google-tjenester gir deg en helt ny opplevelse bak rattet. Førerorientert
førerplass, intuitiv betjening og det intelligente multimediesystemet
openR link gjør bilkjøring mer spennende enn noensinne. For å komme
hit måtte vi bryte flere grenser. Nå er vi der.

rekkevidde på
opptil 470 km
WLTP*

hengerfeste
og takstativ
tilgjengelig

openR link
multimediesystem
med Google
integrert

bagasjerom
440 liter

26 førerassistent
systemer

* 470 km i Evolution ER-versjonen. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): Den
nye testmetoden gir resultater som stemmer bedre overens med daglig kjøring enn NEDC-metoden.

markant stil

Lanseringsfargen er Grå «Rafale». Bilen har en mengde teknologiske
innovasjoner, er bygd på en splitter ny elbilplattform som gir et helt
flatt gulv, og leveres med aerodynamiske 20-tommers felger. En rekke
nye designdetaljer, blant annet full-LED-lyssignatur foran, lysstripe med
3D-mønstre bak og sort tak. Den helelektriske Renault Megane E-Tech
gir tryggere kjøring med lysfunksjoner som gir bedre sikt i mørket, og har
en eksklusiv finish. Dette er uten tvil en elbil som setter standarden for
fremtiden. Den splitter nye logoen vitner også om dette.

1. Taleassistent med integrerte Google-tjenester:
Planlegg turen, søk etter en ladestasjon, få lest
opp meldinger og lytt til favorittmusikken din.
2. L-formet OpenR-instrumentpanel på 774 cm2
med to skjermer på 12”

1

100 % høyteknologisk

2

Sett deg godt til rette i en helt ny kupé hvor alt er skapt for å gjøre reisen
mer behagelig. Setet kan justeres og gir god støtte til ryggen. Gled deg
over OpenR-instrumentpanelet på 774 cm2 med to 12-tommers skjermer
og bruk den integrerte Google-taleassistenten som er koblet til openR link.
Den står klar til å hjelpe. Sulten? Bare si fra, så foreslår assistenten gode
spisesteder. Lytte til en podcast? Alt er klart! Du får plass til tingene dine
i oppbevaringsrommene med en kapasitet på 33 liter. Len deg tilbake og
nyt Harman Kardon®-lydsystemet og ambientebelysningen med mange
tilpasningsmuligheter.

1. Rekkevidde på opptil 470 km*. Lading for
kjøring i inntil 300 km på 30 minutter.**
2. Bryterpanelene på rattet gir en innovativ
kjøreopplevelse.

1

spennende
kjøreopplevelse
Du kjører stillegående med jevn og kraftig akselerasjon og uten rykk
eller vibrasjoner. Bryterpanelene på rattet gjør kjøringen til en fryd.
Med 220 hestekrefter går 0 til 100 km/t på 7,4 sek. Opptil 470 km* intens
lykke venter deg bak rattet på den helelektriske Renault Megane E-Tech.
I ladepausen kan du ta deg en kaffe og en strekk. Du er klar til inntil
300 nye km på 30 minutter** når du lader på en hurtigladestasjon. Vil du
ha kraftigere regenerering mens du kjører, er det bare å bytte til B-modus.
Da lades batteriet hver gang du løfter foten fra gasspedalen. Det har aldri
vært mer spennende å kjøre bil.
* 470 km i Evolution ER-versjonen. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure):
Den nye testmetoden gir resultater som stemmer bedre overens med daglig kjøring enn NEDCmetoden. ** Ved lading på en hurtigladestasjon med effekt på minimum 130 kW.

2

farger

Hvit Glacier (S)

Grå Rafale (P)

Grå Schiste (M)

Blå Nocturne (M)

Flammerød (M)

Sort Stjerne (M)

S: standard lakk. P: perlemoreffekt. M: metallic lakk. Bildene er kun til illustrasjonsformål.

batteri og motorer
Motor
Type motor
Max effekt (kW CEE)
Max dreiemoment (Nm CEE)
Batteri
Batteritype
Netto lagringskapasitet (kWh)

130 hk

220 hk

permanent magnet synkronmotor

permanent magnet synkronmotor

130 hk (96 kW)

220 hk (160 kW)

250

300

60 kWh

60 kWh

lithium-ion

lithium-ion

60

60

470**

450

Ladekapasitet (DC hurtiglading)

130 kW

130 kW

Ladekapasitet (AC)

22 kW

22 kW

Rekkevidde WLTP* (km)

*WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): Den nye testmetoden gir resultater som stemmer bedre overens med daglig kjøring enn NEDCmetoden. **470 km i Evolution ER-versjonen. Mer informasjon og bestillingsmulighet fra Q1 2022.

les mer om Renault Megane E-Tech
Electric på www.renault.no
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