Prisliste

Nye Renault MEGANE E-TECH
electric

Veiledende kundepriser gjeldende fra 04.04.2022

engangsavgift /
vrakpant

veil. kundepris

AC22 +
DC130

2 400

374 900

433

AC22 +
DC130

2 400

399 900

428

AC22 +
DC130

2 400

414 900

batteri
(kWh)

motor
(hk)

rekkevidde
inntil (km) 1

evolution ER

60

130

458

techno

60

220

iconic

60

220

versjon

Priser er inkl. frakt og
levering:

miljøklasse

ladekapasitet

CO2 / NOx

(kW, max)

Oslo

1

WLTP-godkjent rekkevidde, blandet kjøring, norsk standardutstyrsnivå. Hjuldimensjon og ekstrautstyr kan påvirke typegodkjent rekkevidde. Forhold som bl.a kjørestil, kjøreforhold, hastighet, antall
passasjerer, last, utendørstemperatur, bruk av aircondition/varmeapparat, topografi, bilens stand, dekk etc. vil påvirke den faktisk oppnådde rekkevidden.

CO2

*Batterigaranti: 8 år / 160 000 km, avhengig av hva som inntreffer først, og minst 70 % helsetilstand (SOH) garantert i garantiperioden.

NOx

PAKKER

evolution ER

techno

iconic

-

19 900

19 900

11 900

-

-

-

9 900

-

-

-

7 900

4 500

-

-

-

14 500

14 500

evolution ER

techno

iconic

6 900
4 900
1 900

6 900
9 900
7 900
10 900
3 900
7900
1 900

9 900
10 900
std
0
std
1 900

evolution ER

techno

iconic

1 000
9 900
11 900
2 700
2 990

1 000
9 900
11 900
2 700
2 990

1 000
9 900
11 900
2 700
2 990

pack augmented vision & advanced driving assist
- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control
- Digitalt innvendig bakspeil (Smart Rear View Mirror)
- Blindsoneassistent
- Parkeringsassistent (full auto park) og parkeringssensorer foran+bak+på sidene
- 360° parkeringskamera
- Varsling for kryssende trafikk og aktiv nødbremsing ved rygging
-"Occupant Safe Exit"-funksjon

pack advanced driving assist (evolution ER)
- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control
- Blindsoneassistent
- "Occupant Safe Exit"-funksjon
- Parkeringssensorer foran+side (i tillegg til bak)
- Automatisk innfellbare sidespeil med aut. vinkling ved rygging

pack advanced driving assist (techno)
- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control
- Blindsoneassistent
- "Occupant Safe Exit"-funksjon
- Parkeringssensorer foran+side (i tillegg til bak)

pack advanced driving assist (iconic)
- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control
- Blindsoneassistent
- "Occupant Safe Exit"-funksjon

pack city
- Parkeringssensorer foran+side (i tillegg til bak)
- Automatisk innfellbare sidespeil med aut. vinkling ved rygging

pack augmented vision
- Digitalt innvendig bakspeil (Smart Rear View Mirror)
- 360° parkeringskamera
- Blindsoneassistent
- Parkeringsassistent (full auto park) og parkeringssensorer foran+bak+på sidene
- Varsling for kryssende trafikk og aktiv nødbremsing ved rygging

EKSTRAUTSTYR
Metallic lakk, ensfarget
Metallic lakk, tofarget
Metallic lakk ensfarget spesial
Metallic lakk, tofarget spesial
Standard lakk tofarget (hvit "Glacier" m/ sort tak)
Seter i "Riviera" lyst sandgrått skinn* med dekorative sømmer (istedetfor seter i sort skinn)
Harman/Kardon lydanlegg
18” aluminiumsfelger "Elsinki"**
Flexicharge ladekabel for lading fra stikkontakt

*Ethvert sete referert til som skinn i dette dokumentet består av delvis ekte lær og delvis kunstig materiale. **Gir noe redusert rekkevidde.

TILBEHØR*
Gummimatter m/ Megane logo
Tilhengerfeste, fast kule
Tilhengerfeste, avtagbart
Dobbelt bagasjeromsgulv
Lastestativ (takbøyler) (pris inkl. mva)

*Prisene på tilbehør er veiledende og inkluderer monteringskostnader. Prisene er eks. mva med mindre noe annet er oppgitt. Merk at kun tilbehør som kjøpes samtidig med kjøp av bil er fritatt for mva.
Tilbehør og annet utstyr som ettermonteres på biler kan innvirke på forbruk og rekkevidde.

STANDARDUTSTYR
• Standard

¤ Ekstrautstyr

Δ Ekstrautstyr som del av pakke

evolution ER

techno

iconic

¤

¤

¤

-

¤

- Ikke tilgjengelig

ELBIL
AC-lading tilpasset både 1- og 3-fas, fra 2 til 22kW
DC hurtiglading, CCS Combo-kontakt, hurtiglading opp til 130 kW
Ladekabel Type2 Mode3 (5 m) til wallbox/hjemmelader og offentlige AC-ladestasjoner (2kW til 22kW)
Varmepumpe
Eco-modus for lavere forbruk
Økonometer og batterimåler i 12”-førerskjerm
Forhåndsprogrammering av forvarming/kjøling av kupé og batteri via openR Link
Forhåndsprogrammering av lading via openR Link
Flexicharge-kabel Mode 2 til stikkontakt (230V - 10A)
openR Link - CONNECTED SERVICES
4G-oppkobling for bil i 5 år
Start av forvarmning/kjøling av kupé og batteri via MY Renault app (krever kompatibel smarttelefon)
og openR Link-skjermen
Start/stop av lading og opplysninger om batteriets ladestatus via MY Renault app (krever kompatibel
smarttelefon) og openR Link-skjermen
LYD, MULTIMEDIA
openR med 12,3’’ førerdisplay og 12’’ hovedskjerm med innebygget Google Maps (Google Maps,
Google Assistant, Google Play)**
Smarttelefonspeiling (kabel eller trådløs) med Android Auto™ og Apple CarPlay™
Arkamys Auditorium lydanlegg
Harman Kardon lydanlegg m/ subwoofer
2 USB-C porter foran og 2 bak
Trådløs lading av smarttelefon

-

SIKKERHET
7 kollisjonsputer
ISOFIX på 3 sitteplasser
e-call: automatiske eller manuelle nødsamtaler
QR-kode, batteristrømbryter, tilgang til batteriet for brannmannskaper
Aktiv filholderassistent med filskiftevarsling
Avstandsvarsling
Tretthetsvarsling
Aktiv nødbremsassistent (med deteksjon av fotgjenger/syklist/veikryss)
Adaptive Vision-hovedlys (LED) med tåkelysfunksjon og aut. nedblending av fjernlys

KJØRING & AVANSERTE FØRERSTØTTESYSTEMER
Cruise Control og hastighetsbegrenser
Adaptiv cruise control
Parkeringssensorer bak + ryggekamera
Parkeringssensorer foran
Parkeringssensorer på sidene
Regnsensor
Regenerativ bremsing justerbar med hendler bak rattet
Rattmontert e-shifter girspak
Multifunksjonsratt justerbart i høyde- og lengderetning
Renault "handsfree" nøkkelkort
Nærhetssensor (automatisk opplåsing / låsing av bilen)
MULTI-SENSE med 5 moduser (tilpasning av kupébelysning, styring og motorrespons)
360° parkeringskamera

-

STANDARDUTSTYR forts.
• Standard

¤ Ekstrautstyr

Δ Ekstrautstyr som del av pakke

evolution ER

techno

iconic

- Ikke tilgjengelig

KOMFORT
Automatisk 2-sone klimaanlegg
Oppvarmet ratt i skinn, justerbart i høyde- og lengderetning
Varme i seter foran
Høydejusterbart førersete
Høydejusterbart passasjersete
Førersete med justerbar korsryggstøtte

-

Elektrisk justerbare seter foran med massasjefunksjon, minne og justerbar korsryggstøtte

-

-

Elektriske vindusheiser (one-touch funksjon)
EKSTERIØR
Full LED hovedlys og baklys
Full lyssignatur foran
LED-baklys med 3D-effekt og dynamiske blinklys
Automatiske, innfelte dørhåndtak
Tonede ruter bak
20“ SOREN aluminiumsfelger
20” ENOS aluminiumsfelger
18” stålfelger med to-fargede TERDAM hjulkapsler
Haifinneantenne
Blanksvarte sidespeilhus med blinklys
Svarta beskyttelseslister på dørene
Kromlister rundt vinduer
"Sport look" lakkerte støtfangere med F1-inspirerte spoilere foran og bak
F1-inspirerte spoilere foran og bak i farge "warm titanium" (ikke med karosserifarge rød "Flamme")
F1-inspirerte spoilere foran og bak i karosserifargen (kostnadsfri opsjon til Iconic)
2-farget karosseri (egen farge på tak, takstolper og sidespeilhus)
Mattsvarte lister langs kanaler, hjulhus og nedre støtfangere
Blanksvarte lister langs kanaler, hjulhus og nedre støtfangere
Metallic lakk
2-farget metallic lakk
Innstegslys under sidespeil
Elektrisk innefellbare sidespeil med aut. vinkling på passasjerside ved rygging
Elektrisk justerbare, oppvarmede sidespeil

-

-

-

-

-

-

-

¤
¤
-

-

¤
-

¤
¤

¤

Dashbord med detaljer i resirkulert tekstil, matt kromlist og list under frontruten i sort plast

•

-

-

Dashbord med detaljer i resirkulert tekstil, matt kromlist med stemningsbelysning og list under
frontruten i grå alcantara

-

•

-

Dashbord med detaljer i imitert skinn og doble dekorsømmer, list i Nuo-tre under frontruten

-

-

•

Lys grå kledning på innertak og takstolper
Sort kledning på innertak og takstolper
Dørpaneler på bakdører med list i sort plast og matt kromlist på øvre del
Dørpaneler på bakdører i imitert skinn og matt kromlist på øvre del

•
•
-

•
•

•
•

Dørpaneler på framdører med list i grå alcantara og matt kromlist på øvre del med
stemningsbelysning

-

•

-

Øvre del av dørpaneler på framdører i Nuo-tre
Setetrekk av resirkulert materiale
Setetrekk av resirkulert materiale og imitert skinn
Seter i Titansort skinn* med dekorative sømmer
Elektrokromatisk rammeløst innvendig bakspeil (aut. nedblendbart)

•
-

•
•

•
•
•

INTERIØR

*Ethvert sete referert til som skinn i dette dokumentet består av delvis ekte lær og delvis kunstig materiale.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc. Google, Google Assistant, Google Play og Google Maps er varemerker for Google LLC.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
DRIVLINJE
Motor
Batteri

130hk
60kWh

220hk
60kWh

458

433

Max. effekt kW CEE (hk) / ved turtall (o/min)

96 (130) / 3 954 til 11 155

160 (220) / 5 473 til 11 688

Max. dreiemoment Nm CEE (Nm) / ved turtall
(o/min)

250 / 100 til 3 311

300 / 100 til 4 714

REKKEVIDDE
Max typegodkjent rekkevidde
WLTP - blandet kjøring (km)(1) (2) (3)
MOTOR

BATTERI
Effekt (kWh)

60

Teknikk

Lithium-ion

Totalspenning (V)

352
12 / 24
394 (+/- 5)

Antall moduler / celler
Vekt (kg)
LADETIDER(2)
Innebygget lader (AC) - kapasitet
Vanlig stikkontakt 2,3 kW (1-fase 10A) (0% - 100%)
Ladestasjon 3,7 kW (1-fase 16A) (0% - 100%)
Ladestasjon 7,4 kW (1-fase 32A) (0% - 100%)
Ladestasjon 11 kW (3-fase 16A) (0% - 80%)
Ladestasjon 22 kW (3-fas 32A) (0% - 80%)
Hurtigladestasjon opp til DC 130 kW (10-80 %)

Fleksibel enfas-trefas, fra 2 kW til 22 kW
ca 31 t
ca 19 t
ca 10 t
ca 6 t
ca 3 t
Ca 30 min. fra en 130 kW hurtigladestasjon

GIRKASSE
Type
Antall gir

Reduksjonsgir, rattmontert e-shifter girspak
1

YTELSER
Toppfart (km/t)
0-50 km/t – 0-100 km/t – 80-120 km/t (s)
Aerodynamikk (SCx)

150
4,4 – 10,5 - 7,1
0,676

160
3,5 - 7,5 - 4,4
0,713

STYRING
Styring
Snudiameter mellom fortauskanter (m)

Elektrisk servostyring
10,4

BREMSESYSTEM
Foran
Bak

FR SKIVER 320x28 + Caliper D60
RR SKIVER 292x16 + Caliper D38 ePKB

VEKT (kg) OG VOLUM (l)
Egenvekt (med fører, uten ekstrautstyr), fra
Max tilhengervekt (kg)
Bagasjeromsvolum (l)

1699
500
440

1711
900
440

Bagasjeromsvolum med nedfelt bakseterygg (l)

1332

1332

(1)

WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures er en ny protokoll for måling av et kjøretøys forbruk, CO2-utslipp og andre forurensende utslipp. Den nye protokollen erstatter NEDC og gir
et mer representativt bilde av de faktiske forholdene. I henhold til WLTP-protokollen er høyest mulig verdi spesifisert for den spesifikke kombinasjonen: versjon, motor, hjulstørrelse.
(2)

Tabellen er veiledende - ladeeffekten og ladetider avhenger også av andre faktorer som bl.a temperatur, batterikvalitet og mengde strøm levert av ladestasjonen.

(3)

WLTP-rekkevidde, norsk standardutstyrsnivå. Hjuldimensjon og ekstrautstyr kan påvirke typegodkjent rekkevidde. Forhold som bl.a kjørestil, kjøreforhold, hastighet, antall passasjerer, last,
utendørstemperatur, bruk av aircondition/varmeapparat, topografi, bilens stand, dekk etc. vil påvirke den faktisk oppnådde rekkevidden.
Kjøretøygaranti: 5 år / 100 000km nybilgaranti, avhengig av hva som inntreffer først.
Garanti på elektrisk drivlinje (motor og reduksjonsgir): 5 år / 100 000 km, avhengig av hva som inntreffer først.
*Batterigaranti: 8 år / 160 000 km, avhengig av hva som inntreffer først, og minst 70 % helsetilstand (SOH) garantert i garantiperioden.
Alle priser er anbefalt veiledende priser eks. mva. dersom ikke annet er oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og spesifikasjoner når som helst uten forvarsel.
Alle rimelige anstrengelser er gjort for at innholdet i denne prislisten skal være oppdatert og korrekt ved trykking. Forbehold om skrivefeil. Oppdatert pr. 09.05.2022

www.renault.no

