HELT NYA

RENAULT
MEGANE
E-TECH
100% electric

en ny, 100% elektrisk
era
220 hästkrafter

En ny bilepok har inletts. Med kombinationen ren känsla och
högteknologi för en innovativ mobilitetsupplevelse. För att kunna
ge dig den här upplevelsen var vi tvungna att tänja på gränserna.
Så det gjorde vi.

från 0 km/h
till 100 km/h
på 7,4 s

upp till 470 km
räckvidd enligt
WLTP*

openR link
system med
Google built in

440 liter
bagageutrymme
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förarassistanssystem

* 470 km gäller Evolution ER-versionen. WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet
för lätta fordon). Detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga
förbrukningen vid normal användning jämfört med NEDC-protokollet.
Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.

ren design

Intrycket är allt. Och nya, helt elektriska Renault Megane E-Tech electric
lämnar ingen oberörd. En kompakt sedan med en touch av crossover,
där karossen utmärks av sportighet, aerodynamik och viljan att nå längre.
Det ökade axelavståndet och de stora 20-tumsfälgarna visar en helt ny
personlighet. När du kommer närmare tänds Renault-loggan och
lyser upp marken, de dolda dörrhandtagen, som är helt jämna
med karossen, glider ut och sedan in igen. Ett löfte om ren njutning.

ren design

Lanseringsfärgen slår an tonen: Rafale-grå. Massor av ny design med
ljussignatur helt i LED framtill, en dekal med 3D-moiréeffekt baktill
och ett glittrande nattsvart tak. Säkrare tack vare bättre ljus vid
mörkerkörning, sportigare med 20-tums aerodynamiska fälgar och
snyggare finish... Helt elektriska Renault Megane E-Tech electric förenar
elektrisk kraft och stilmässig perfektion.

ergonomi i en
ny division
Här finns allt föraren behöver, med en ny cockpit som bland annat
bjuder på en av de största digitala ytorna som någonsin funnits
i en bil: openR har en total skärmyta på 24-tum2 fördelat på två
12-tumsskärmar*. Reglagen är placerade runt ratten för att ge mer
utrymme och göra körningen säkrare. Interiören är sober och samtidigt
varm och inbjudande: ett antal innovativa material* förstärker det
exklusiva intrycket (klädsel och dörrpaneler av återvunnet material,
laserskurna limeblad på instrumentpanelen). Mellan stolarna fram
finns sju liter förvaring så att telefoner och annat alltid finns inom
räckhåll. Allt är som det borde vara.
* beroende på version.

ren sensation

Se landskapet glida förbi i eldriven tystnad. Accelerationen är
omedelbar, jämn och kraftfull: med motorn på 220 hästar går du
från 0 till 100 km/h på bara 7,4 sekunder. Regenerativ bromsning
ger extra kraft: så fort du minskar farten återvinner du energi. Den
nya servostyrningen är lyhörd och direkt. Chassit är dynamiskt och
tyngdpunkten låg. Det är tydligt att nya, helt elektriska Renault
Megane E-Tech electric har motorsporten i generna.

1. De viktigaste reglagen sitter direkt på ratten:
förarassistanssystemen, samtalshantering
och aktivering av röststyrning
2. 12,3-tumsskärmen kan anpassas till valt
körläge: sport för ökad effekt och respons
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ren sensation

Med rattpaddlarna under fingrarna kan du fokusera helt på vägen
och njuta av en körupplevelse utan motstycke. Använd
multi-sense*-tekniken för att ställa om till sportläge: motoreffekt,
rattkänsla, stämningsbelysning i kupén – allt förändras. På
12,3-tumsskärmen visas de viktigaste värdena – körhastighet,
räckvidd och kartor.
* finns från och med Techno-versionen.
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470 km räckvidd
aerodynamisk design
Vid utformningen av helt elektriska
Renault Megane E-Tech electric har
målsättningen varit att allt från höjden
och takformen till de slimmade däcken
och skulpterade stötfångarna ska
samverka för maximal aerodynamik.

Helt elektriska Renault Megane E-Tech electric är resultatet av
innovativt FoU-arbete som har flyttat fram gränserna för prestanda
och effektivitet: optimerad viktfördelning, längre axelavstånd och en
extremt låg tyngdpunkt. I den nya bottenplattan sitter ett platt 60 kWhbatteri och en kompakt 160 kW(1) elmotor som ger en räckvidd på
upp till 470 km(2).

optimal vikt
Med en vikt på bara 1 624 kg(3), till stor
del tack vare aluminiumdörrarna, är
helt elektriska Renault Megane E-Tech
electric en av de lättaste elbilarna i
klassen, vilket innebär ännu längre
räckvidd med samma effekt.

värmehantering
Helt elektriska Renault Megane E-Tech
electric har ett system som automatiskt
reglerar batteriets och motorns
temperatur. Oavsett väder får du
alltid bästa möjliga räckvidd.

räckvidder(4)
60 kWh-batteri:
– upp till 470 km(2)
– upp till 450 km
40 kWh-batteri:
– upp till 300 km

(1) finns också med ett 40 kWh-batteri och en motor på 94 kW. (2) på Evolution ER-versionen.
(3) på 60 kWh-versionen av Evolution ER. (4) WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet
för lätta fordon): detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga
förbrukningen vid normal användning jämfört med NEDC-protokollet.

Du har alltid tillgång till ett brett utbud av anpassade lösningar för att ladda hemma, på jobbet, ute på vägarna eller någon annanstans.
Helt elektriska Renault Megane E-Tech electric levereras med en mode-3-laddkabel som kan användas i ett vanligt hushållsuttag(1) eller i en
offentlig laddningsstation. Med My Renault-appen ser du i mobilen hur mycket batteri bilen har kvar.
ladda hemma, på jobbet eller var du vill
Ladda enkelt helt elektriska Renault Megane E-Tech electric via
det vanliga elnätet med en egen laddningsstation hemma(1), ett
extrautrustat eluttag eller ett helt vanligt hushållsuttag(2). Med
My Renault-appen håller du alltid koll på räckvidden, sätter igång
laddningen eller schemalägger den till när strömmen är som billigast.

Typ
av installation

lätt att
ladda

Laddeffekt

Kabel
att använda

offentliga laddstolpar
Spontant biobesök? Med My Renault-appen hittar du närmaste
laddningsstation. När du är ute på längre resor tankar du upp till 300 km
extra räckvidd på bara 30 minuter på en snabbladdningsstation.

Laddtid
40 kWh-batteri

Laddtid
60 kWh-batteri

50 km

150 km

300 km

50 km

250 km 450 km 470 km(3)

Laddningsstation för
hemmabruk(1)

7,4 kW

Mode 3-kabel
ingår

1.10 h

3.15 h

6.30 h

1h

5h

9.15 h

9.15 h

Extrautrustat
hemmauttag

3,7 kW

Mode 2 standardkabel
eller flexi-laddare (tillbehör)

2.15 h

6.15 h

12.15 h

2h

10 h

18 h

18 h

Vanligt hemmauttag(2)

2,3 kW

Mode 2-kabel
eller flexi-laddare (tillbehör)

3.40 h

10.35 h

21 h

3.20 h

17 h

30.30 h 30.30 h

Offentlig
laddningsstation

130 kW

Kabel ansluten
till laddningsuttag

-

-

-

7 min

25 min

1.15 h

1.15 h

Offentlig
laddningsstation

130 kW

Mode 3-kabel
ingår

30 min

1.10 h

2.20 h

20 min

1.30 h

3.15 h

3.15 h

(1) inte avsett för konstant användning. (2) max. effekt och laddningstider baseras på milt väder (20 °C). (3) på 60 kWh-versionen av Evolution ER.

openR och openR link,
den senaste generationens gränssnitt
Med den nya openR-skärmen som har en användbar yta på hela
24 tum kan du glädja dig åt en av de absolut största digitala ytorna
som någonsin funnits i en bil. Njut av kristallklara bilder: mindre blänk
och väldefinierade färger – håll koll på det viktigaste: hastighet, karta
eller återstående laddning. Välj din favorit för dagen bland åtta olika
färgteman! Och för den optimala uppkopplade körupplevelsen har
Renault integrerat Google i det nya, smarta multimediasystemet
openR link*.
* beroende på version. Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.

1. Med Google Play får du tillgång till
över 40 appar
2. My Renault-appen kopplar ihop
dig och din bil för att underlätta
vardagen
3. Google Maps är alltid uppdaterat:
kartor, trafikinformation och
intressepunkter

1

optimal
anslutbarhet

3

Använd Google Maps anpassat för elbilar: resvägar optimerade
efter tillgängliga laddningsstationer och hur mycket laddning
batteriet har kvar, uppdaterade kartor och trafikinformation i realtid.
Med röstassistenten är allt du behöver säga: ”Hej Google, sänk
AC:n!” Upptäck över 40 praktiska appar från Google Play – musik,
poddar, ljudböcker, Spotify med mera.
My Renault-appen gör vardagen lättare: ställ in temperaturen i
kupén innan du sätter dig i bilen, schemalägg laddning, planera din
resa efter tillgängliga laddningsstationer, visa hur lång räckvidd du
har kvar och hitta närmaste laddstolpe.
2

Google Maps och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

410-watts förstärkare

premiumljud med
Harman Kardon
Njut av en rymlig kupé där allt är gjort för att du och dina passagerare
ska trivas. Passagerarutrymmet är utrustat med Renaults särskilda
kokongteknik som ger enastående ljuddämpning. Det nya Harman
Kardon*-ljudssystemet är speciellt framtaget för helt elektriska
Megane E-Tech electric och ger samtliga passagerare en riktig
konsertupplevelse. Det har en sammanlagd högtalareffekt på 410 watt,
fördelat på två diskanthögtalare vid sidan av instrumentpanelen,
två bashögtalare i dörrpanelerna fram, två diskanthögtalare
och två bashögtalare i dörrpanelerna bak och en subwoofer i
bagageutrymmet. Tack vare Quantum Logic Surround™-teknik och
fem olika ljudmiljöer kan alla typer av musik avnjutas exakt som det
var tänkt.
* tillval till Techno-versionen och standard i Iconic-versionen.

externt kopplad
subwoofer

bashögtalare bak

diskanthögtalare

diskanthögtalare

främre bashögtalare

1. Delat baksäte som kan fällas 1/3-2/3
2. 209 mm benutrymme baktill
3. 440 liter bagageutrymme

1

440 liter
bagageutrymme

2

Utan laddkablar (de ligger i ett dolt förvaringsutrymme under
det uppfällbara golvet) har bagageutrymmet en nyttolastvolym
på 440 liter. Behöver du få plats med mer fäller du bara hela
eller delar av baksätet (1/3-2/3) eller lutar passagerarstolen 45°.
Bottenplattan är speciellt utformad för elbilar och ger ett helt
plant golv (eftersom det inte behövs någon växellådstunnel).
Optimal rymlighet: 209 mm benutrymme bak, 33 liter
förvaringsutrymmen fördelade i kupén.

3

26 förarassistanssystem
filhållningsassistans. Det här systemet
korrigerar rattvinkeln så att bilen återgår till
körfältet om du inte har slagit på blinkern.

avståndsvarnare. Radarn framtill räknar
ut säkerhetsavståndet och utlöser en
varningssignal med både ljus och ljud
om det finns risk för kollision.

varning om bilen lämnar körfältet. Det här
systemet varnar föraren om bilen är på väg
över en heldragen eller streckad linje.

dödavinkelvarnare och korrigering av
körfältsavvikelse. Bilen återgår automatiskt
till körfältet om det finns risk för kollision vid
filbyte.

dödavinkelvarnare. Det här systemet är aktivt
i hastigheter över 15 km/h och använder en
ljussignal för att göra dig uppmärksam på
fordon utanför ditt synfält.

varning för hinder bak vid utkörning från
parkering. Den här funktionen varnar dig om
det finns hinder bakom bilen.

automatisk panikbromsning. Det här systemet
känner av fordon vid sidan av eller framför bilen
och stannar bilen om en farlig situation uppstår.

automatisk panikbromsning vid backning. Det
här systemet känner av hinder bakom bilen och
stannar den automatiskt om du är på väg att
köra på något.

skyltavläsning. Det här systemet visar
hastighetsgränsen på instrumentbrädan.

skyltavläsning och fortkörningsvarnare. Det
här systemet upplyser dig om fartgränserna
och varnar om du kör för fort.

säker urstigning. Det här systemet varnar dig
om ett fordon närmar sig bakifrån när du är på
väg att öppna dörren.

starthjälp i backe. Det här systemet är aktivt i
lutningar över 3 % och bibehåller bromstrycket
i två sekunder.

smart backspegel. Det här systemet ger dig
fullständig överblick av området bakom bilen i
backspegeln.

aktiv körassistans. Det här systemet justerar
hastigheten efter miljön runt omkring, ser till
att du håller säkerhetsavståndet och att bilen
ligger mitt i körfältet. Om trafiken saktar in
stannar och startar bilen igen automatiskt.

automatisk avbländning och aktivering av
helljus. Det här systemet använder en kamera
som analyserar ljusbehovet utifrån dagsljus,
vägbelysning och trafiksituation.

adaptive vision-strålkastare med
LED (med inbyggt dimljus) Systemet
anpassar automatiskt ljuskäglans form
efter trafikförhållanden och väder.

adaptiv farthållare. Det här systemet håller ett
säkert avstånd till framförvarande fordon. Det
aktiverar bromsarna när du kommer för nära
och gasar när vägen ligger fri igen.

360-graders 3D-kamera. De fyra kamerorna
återskapar tillsammans en 360°-vy av området
närmast bilen så att du alltid har full koll på
läget när du backar.

I nya, helt elektriska Renault Megane E-Tech electric finns
26 innovativa förarassistanssystem. De välbeprövade och
tillförlitliga systemen samverkar för att ge dig en trygg och
säker körupplevelse.

smart adaptiv farthållare. Förutom farthållaren
analyserar det här systemet omgivningen och
anpassar din hastighet efter den.

farthållare och fartbegränsare. Farthållaren
reglerar din hastighet. Med fartbegränsaren
kan du ställa in en maxhastighet.

backningsradar. Radarsensorer underlättar
när du ska backa genom att varna dig med ljus
och ljud för hinder bakom bilen.

parkeringssensorer på sidorna. Sensorer
underlättar vid parkering genom att varna för
hinder vid bilens sidor med ljus och ljud.

parkeringssensorer fram. Sensorer underlättar
när du ska parkera genom att signalera med ljus
och ljud är det finns hinder alldeles framför bilen.

digital backspegel. Det här systemet visar
bilden från bakre kameran på skärmen när
du lägger in backen. Projicerade linjer gör
backningen både säkrare och enklare.

helautomatisk parkering. Det här systemet
läser av och mäter parkeringen och parkerar
sedan åt dig. Allt du behöver göra är att trycka
på gas och broms.

fällbara ytterbackspeglar med
minnesfunktion. Speglarna fälls ner
automatiskt och memorerar din profil
och vinklingsfunktionen vid backning.

färger och lack

Glaciärvit (SL)

exteriör personifiering

Rafale-grå (P)

Schiste-grå (ML)

Tak i färgen Ètoile-svart

Tak i färgen vit glaciär

Tak i färgen Schiste-grå

Möjliga färgkombinationer för tak och kaross

Lack-/takfärg
Rafale-grå
Vit Glaciär
Schiste-grå
Étoile-svart
Flamme-röd
Nocturne-blå
Nocturne-blå (ML)

Flamme-röd (ML)

Étoile-svart (ML)

SL: solid klarlack.
P: pärleffekt.
ML: metalliclack.
fotona visar endast exempel och är inte juridiskt bindande.

Karossfärg
(1)(3)

Ja
Ja(1)(2)(3)
Ja(1)(2)(3)
Ja(1)(2)(3)
Ja(1)(3)
Ja(1)(3)

(1) på Equilibre-versionen. (2) på Evolution ER-versionen. (3) på Techno-versionen. (4) på Iconic-versionen.

Étoile-svart
(3)(4)

Ja
Ja(3)(4)
Ja(3)(4)
Ja(3)(4)
Ja(3)(4)

Vit Glaciär
(3)

Ja
Ja(3)
Ja(3)
Ja(3)

Schiste-grå
Ja(3)
Ja(3)(4)
Ja(3)
Ja(3)

invändig dekor

Evolution ER*

klädsel

Equilibre

Gråspräcklig EVA REC klädsel av
återvunnen textil

Gråspräcklig ELZA REC klädsel av
konstläder och återvunnen textil

Ljust sandgrå Riviera läderklädsel*

Titansvart Riviera läderklädsel*

navkapslar och fälgar

Techno (Equilibre +)

Iconic (Techno +)

18-tums Terdam
tvåfärgade stålnavkapslar

18-tums
Elsinki lättmetallfälgar

18-tums
Oston lättmetallfälgar

20-tums
Soren lättmetallfälgar

20-tums
Enos lättmetallfälgar

* Alla lädersäten i detta dokument är tillverkade av äkta läder i kombination med belagd textil.
Kontakta din säljare för mer information om de lädermaterial som används.

tillbehör

1. Lönngolv för kabelförvaring.
Ett perfekt förvaringsfack för
din elbil. Allt är lättåtkomligt och
undanstuvat i bagageutrymmet.
Så att du snabbt och lätt får fram
både laddkablar och bagage.
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2. Takdekal för en personligare stil.
Ge din bil en kaxigare och mer
energisk framtoning med motiv
baserat på den nya Renault-loggan.
Formen är perfekt anpassad efter
konturen på hajfensantennen.

3. EasyFlex modulärt skydd för
bagageutrymmet. Ett vattentätt
skydd med glidskyddad yta som
passar perfekt när du ska frakta
smutsiga saker. Anpassar sig efter
baksätets ryggstöd.

4. Modulär bagageuppdelare.
Ett smart förvaringstillbehör
som håller saker och ting på
plats under färd.

2

3

4

5

5. Dragkrok, rails och
hållare för skiboard/wakeboard.
Bogsera eller lasta
cykelhållare, släp eller båtkärra
på ett säkert sätt med dragkroken.
Railsen kan användas till
exempel för en skiboard- eller
wakeboard-hållare.

mått och volym

ordlista

E-Tech
med 100 % eldrift, hybrid- eller laddhybridteknik
utvecklad av Renault.
885

2 017

835

regenerativ bromsning
Energiåtervinningssystem som ökar
räckvidden vid inbromsning: så fort bilen
saktar ner omvandlas en del av rörelseenergin
till el. Batteriet laddas när föraren tar foten från
gaspedalen eller trycker lätt på bromsen.

1 505
209

135

800

715

2 685
4 200

1 404

1 768
2 055

hemladdningsstation
Levererar högre effekt än ett vanligt eluttag,
för snabbare och effektivare laddning. Ger
säkrare laddning hemma tack vare systemen
för att styra laddningen och skydda mot
överspänning.

1 378
1 000

mått (i mm).

440
1 332

mode 2
Kabel för hemmabruk för att ladda elbilen i
ett vanligt eluttag.
mode 3
Kabel för att ladda elbilen i en wallbox eller en
offentlig laddningsstation.
nyttoeffekt
Hur mycket av den energi som finns i batteriet
som bilen faktiskt kan utnyttja. Uttrycks i
kilowattimmar (kWh).
kWh
Förkortning för kilowattimmar. Energienhet
som motsvarar 1 kW effekt förbrukad under
en timme.
kW
Förkortning för kilowatt. Enhet som används
för att mäta effekten i bilens motor, oavsett
om den drivs med ström eller en vanlig
förbränningsmotor. Kilowatt kan också vara
ett mått på laddningseffekten vid laddning
med likström (DC) eller växelström (AC).

1 768

Bagagerumsvolym (liter)
Min. bagagerumsvolym
Max. bagagerumsvolym

extrautrustat hemmauttag
En lösning för laddning hemma som är
effektivare än ett vanligt eluttag. Tillåter
laddning med högre effekt (3,2 kW för
ett extrautrustat uttag mot 2,3 kW för ett
standarduttag) och säkrare laddning (utrustat
med en differentialbrytare).

flexi-laddare
Laddkabel som kan användas för att
ansluta bilen till ett vanligt hushållsuttag.
Flexi-laddaren är utformad för enstaka
laddningar hemma och ska helst anslutas till
ett eluttag med särskilt jordanslutning.

AC-laddning
Växelströmsladdning med låg till medelhög
effekt (max. 22 kW). Den här laddningsmetoden
är vanligast hemma och i offentliga
laddningsstationer.
DC-laddning
Snabbladdning med likström (min. 50 kW).
Kräver en särskild laddningsstation för
snabbladdning och finns bara på i det
offentliga laddningsnätverket.
My Renault
Renaults app som du laddar ner till din telefon
från Google Play eller App Store. Med den
hittar du närmaste laddningsstation, letar upp
din bil med geolokalisering, schemalägger
laddningen och förbereder bilen för avfärd:
visning av återstående räckvidd, förinställning
av temperatur i kupén.

Renault skötsel och service

skapa dina konton för en uppkopplad
och personlig upplevelse

Vi finns alltid här för att underlätta din biltillvaro och se till att
du sparar tid när din Renault behöver servas eller lämnas in på
verkstad: offerter och tidsbokning på nätet, paket, serviceavtal,
försäkring och vägassistans, personligt My Renault-program ...
Utnyttja våra enkla och snabba lösningar som är anpassade
efter dina behov.
Renault skötsel och service, hundraprocentig trygghet
Förbered dig på det oväntade med våra utökade garantier,
Renaults assistans- och försäkringspaket för att du ska känna dig
helt lugn. Våra paket och all inclusive-erbjudanden är anpassade
efter dina behov.
My Renault: din uppkopplade bilapp
Visa en översikt eller påminnelse om service, boka tid på
verkstaden, titta i den elektroniska instruktionsboken eller på
någon av de många videoinstruktionerna som går igenom olika
funktioner i din bil. Starta laddning och sätt igång AC:n på distans,
My Renault underlättar din bilvardag och dessutom ingår fem års
uppkopplade tjänster! Och när bilen har varit inne på Renault för
service kan du alltid se batterikapaciteten direkt i appen.
Inbyggt Google i din bil
Få tillgång till ett utbud av 4G-anslutna tjänster med Renaults nya
openR link-system: du får fem års tjänster på köpet med Google
Maps och Google Assistant och dessutom 3 GB data (gäller i sex
månader) så att du kan använda dina Google Play-appar i bilen.

För att få ut det mesta av din uppkopplade upplevelse skapar du My Renault-, Google- och Orangekonton genom att följa stegen nedan och med instruktionsvideon som du öppnar via länken
youtu.be/pck1RXACuXg eller skanna QR-koden.

har du inget My Renault-konto än?
Det behöver du för att komma åt dina uppkopplade tjänster via My Renault-appen.
steg 1
Skanna QR-koden med din telefon eller ladda ner
My Renault- appen från Google Play eller App Store
med din telefon.

via Android

steg 2
Skapa ett My Renault- konto genom att följa
instruktionerna som visas på skärmen.

via iOS

har du inget Google-konto än?
Då måste du skaffa ett för att kunna anpassa Google Maps och Google Assistant.
steg 1
Skanna QR-koden med din telefon eller gå in på
www.google.com/accounts i webbläsaren på din
telefon eller dator.

steg 2
Klicka på ”Logga in” och välj en befintlig e-postadress
eller skapa en gratis Gmail-adress. Följ instruktionerna
för att slutföra konfigureringen av ditt Google-konto.

Google, Google Assistant, Google Play och Google Maps är
varumärken som tillhör Google LLC.

hur får du tillgång till Orange 3 GB-paketet*?
Det behöver du för att kunna använda appar som du laddar ner från Google Play i din bil.

steg 1
Skanna QR-koden med din telefon eller skriv in
https://internetonthemove.orange-business.com/renault/
i webbläsaren på din telefon eller dator.

steg 2
Skapa ditt Orange-konto, när du sedan får ditt
registreringsbevis gör du klart din profil och och fyller i
din bils VIN-nummer.

* gäller i sex månader eller tills du har använt all din data.
Google, Google Assistant, Google Play och Google Maps är varumärken som tillhör Google LLC

snart ser du den
ute på vägarna
Luca de Meo, Renaults VD, oktober 2020
I oktober 2020 visade Renault upp konceptbilen Megane eVision, en futuristisk
farkost som gjorde upp med allt vad traditionell design heter och gav en hint om
hur helt elektriska Renault Megane E-Tech skulle komma att se ut.
En inspirerande bil med mycket känsla, unik design och tilltalande proportioner.
De insvängda sidorna, de tydliga skuldrorna, det skulpterade underredet
och de svarta hjulhusen – detta är en bil som i alla delar utstrålar modernitet.
Ljussignaturen är inte längre ett ”C”, utan ett kantigt ”S” bestående av en lång
ljusremsa som knyter ihop de visuella blocken. Detsamma gäller baktill, där
lamporna är tunna och löper horisontellt. De stora 20-tumsfälgarna bidrar
ytterligare till den dynamiska framtoningen. ”Du vill bara kliva in och köra
mot solnedgången”, konstaterar Renaults ordförande.

Modellen är utrustad med den revolutionerande elbottenplattan CMF-EV och
fokus ligger på mod, känsla och prestanda. Att tyngdpunkten är lägre och
axelavståndet längre bidrar till optimal väghållning. Den flerlänkade bakaxeln
och den korta styrväxeln ger ökad följsamhet och komfort. Under huven sitter en
superkompakt 220-hästars elmotor som driver framhjulen. Batteriet är ett av de
tunnaste på marknaden och har en kapacitet på 60 kWh.
Sammanlagt har över 300 patent sökts för innovationer inom motor, laddningssystem, värmehantering, konstruktion och akustik. Ytterligare ett bevis på
att Megane eVision tänjer på gränserna och lägger ribban högt.

från utställningsbilen Megane
eVision till helt elektriska Renault
Megane E-Tech electric:
→ över 300 patentansökningar
→ Douai-fabriken har byggts om
för att bli ett industriellt nav
för elbilar

beställ Renault Megane E-Tech 100% electric
Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet i detta dokument var korrekt och uppdaterat vid tiden för pressläggningen.
Dokumentet har skapats utifrån modeller och prototyper som används före lansering. I enlighet med företagets kontinuerliga produktutveckling
förbehåller Renault sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. Renaults återförsäljare
får meddelande om alla sådana ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan versionerna variera, och viss utrustning
kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din närmaste återförsäljare för den senaste informationen. På grund av
begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén.
Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis, oavsett metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här publikationen utan
att först ha inhämtat skriftligt godkännande från Renault.
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