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Naujasis

100 % elektrinis



220 km Nuvažiuojamas 
atstumas 470 km 
(WLTP*)

naujos eros 
elektromobilis

Štai ir užgimė naujos kartos automobilis. Pristatydama 100 % elektrinį 
MEGANE E-TECH įmonė RENAULT mobilumą pakėlė į naują lygį. Sujungę 
technologijas, malonias emocijas ir integravę „Google“ paslaugas 
sukūrėme automobilį, kupiną išskirtinių potyrių. Platus valdymo pultas, 
intuityvūs valdikliai ir multimedijos sistema openR užtikrins jaudinantį 
malonumą keliauti. Žinojome, kad norėdami jums suteikti ypatingų potyrių, 
turėsime peržengti įprastas ribas, todėl taip ir padarėme – sukūrėme 
naujos eros automobilį MEGANE E-TECH.



Sistema 
openR link su 
integruotomis 
„Google“ 
paslaugomis

440 litrų 
talpos 
bagažinė

26 vairavimo 
pagalbos 
sistemos

0–100 km/val. 
per 7,4 sekundės

* 470 km nuvažiuoja variantas BUSINESS, daugiau informacijos bus pateikta ir užsakymai bus priimami 
nuo 2022 m. I ketvirčio. WLTP (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra): 
pagal šį naują protokolą gaunami duomenys daug artimesni realaus naudojimo duomenims nei gauti 
pagal NEDC protokolą.



naujas dizaino posūkis

Pagrindinis akcentas – naujasis logotipas. Naujos RAFALE pilkos spalvos 
100 % elektrinis MEGANE E-TECH juodu stogu ir 20 colių ratais – tikras 
stileiva. Automobilį puošia RENAULT markės automobiliams būdingi 
FULL LED žibintai priekyje ir 3D efektą sukurianti užpakalinių žibintų linija. 
Dar ryškesnis matomumas naktį ir didesnis saugumas, technologinės 
elektrinės platformos naujovės, itin plokščios grindys... Galima drąsiai 
tvirtinti: 100 % elektrinis RENAULT MEGANE E-TECH – automobilis iš 
ateities.





100 % aukštųjų 
technologijų

1. Du 12 colių openR ekranai, sudarantys L 
raidę ir užimantys net 774 cm2 ploto

2. Balsu valdomas padėjėjas su integruotomis 
„Google“ paslaugomis: nustatykite 
maršrutą, raskite įkrovimo stotelę, 
išklausykite gautus pranešimus ir 
klausykite muzikos
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Įsitaisykite ir atsipalaiduokite atnaujintose keleivių vietose, kur viskas 
sukurta taip, kad kelionė būtų dar malonesnė. Sėskite į optimaliai 
reguliuojamą sėdynę, pirštu valdykite reikiamas funkcijas openR ekrane 
ir kalbėkite su openR link sistemos padėjėju su integruotomis „Google“ 
paslaugomis. Viskas jūsų patogumui. Praalkote? Tik pasakykite – 
padėjėjas tuoj suras, kur užkąsti. Norite klausyti tinklalaidžių? Prašom! 
Smulkūs asmeniniai daiktai visada tilps į dėtuves, kurių bendra talpa 
33 litrai. Salone jausitės kaip namie: gerą muziką užtikrins išskirtinė 
„Harman Kardon®“ garso sistema, jaukumą – pasirenkamas foninis 
MULTI-SENSE apšvietimas. PREMIUM klasės patirtis, stimuliuojanti visus 
pojūčius.





netikėti vairavimo 
potyriai
Stebėkite, kaip greitai keičiasi kraštovaizdžiai, važiuodami elektromobilio 
tyloje. Dinamiška, tiesinė akceleracija nepaliks abejingų. Jokių stabčiojimų, 
jokios vibracijos. Naudodami pavarų perjungikliais ant vairaračio 
mėgaukitės naujovišku vairavimu. 220 AG variklis užtikrins malonumą 
sėdint prie 100 % elektrinio MEGANE E-TECH vairo visus 470 km*. Per 
trumpas pertraukėles vos spėsite atsikvėpti, nes sparčiojo krovimo 
stotelėje vos per 30 minučių** įkrausite akumuliatorių tiek, kad vėl galėsite 
važiuoti 300 km. Artimiausias įkrovimo stoteles matysite pagrindiniame 
ekrane, o įkrovimą nuotoliniu būdu galėsite valdyti per programą MY 
RENAULT. Viskas paprasta ir greita! Jei norite pokyčių, įjunkite režimą B ir 
įkraukite akumuliatorių kaskart, kai automobilis lėtėja ar yra stabdomas. 
Vairuoti dar niekad nebuvo taip malonu.

* WLTP (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra): pagal šį naują 
protokolą gaunami duomenys daug artimesni realaus naudojimo duomenims nei gauti pagal NEDC 
protokolą. ** Nuolatinės srovės greitojo įkrovimo tinkle.

1. Nuvažiuojamas atstumas 470 km*, įkrovimas 
300 km atstumui per 30 minučių**

2. Novatoriškas vairaratis su energijos 
rekuperacijos valdymo jungikliais
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Skalūnų pilka (PM)Ledyno balta (OV)

Žvaigždžių juoda (PM)

RAFALE pilka (PM)

Liepsnos raudona (PM)Nakties mėlyna (PM)

OV – neskaidrus lakas. PM – metalizuojamieji dažai. 

spalvos





sužinokite daugiau svetainėje www.renault.lt
Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas 
sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę 
bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams 
pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama 
(tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių 
priežasčių šiame atspausdintame dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. 
Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško 
RENAULT sutikimo.

renault.lt
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