
Renault
Megane E-Tech

Jaunais

100% elektrisks



220 km 470 km WLTP* 
sniedzamība

jauna  
elektrizējoša ēra

Ir dzimusi jauna automobiļu paaudze. Ar 100% elektrisko Megane E-Tech 
Renault no jauna rada mobilitāti. Mēs esam izmantojuši tehnoloģijas, 
apvienojuši tās ar tīrām emocijām un integrējuši Google iebūvētos 
pakalpojumus, lai radītu izcilu pieredzi pie stūres. Ar ietilpīgu salonu, 
intuitīvu vadību un openR link multimediju sistēmu  pārvietošanās vēl 
nekad nav bijusi tik aizraujoša. Mēs zinājām – lai sniegtu jums tik īpašu 
pieredzi, mums būs jāpaplašina robežas, un tieši to mēs paveicām. 
Pateicoties tam, mums izdevās radīt jaunas ēras elektromobili –  Megane 
E-tech.



openR link 
sistēma ar 
iebūvētiem 
Google 
pakalpojumiem

bagāžas 
nodalījums 
ar 440 litru 
tilpumu

26 braukšanas 
palīgsistēmas

0-100 km/h 
7,4 sekundēs

* 470 km versijai Business, papildu informācija un pasūtījumi, sākot no 2022. gada 1. ceturkšņa.
WLTP (Vispasaules saskaņotā vieglo automobiļu testa procedūra): šis jaunais protokols nodrošina 
rezultātus, kas ir daudz tuvāki ikdienas lietojumā konstatētajiem rezultātiem salīdzinājumā ar NEDC 
protokolu. 



revolucionārs dizains

Pilnīgi jaunais logotips nosaka toni. Ar jaunu krāsu – pelēko Rafale –, ko 
akcentē melns jumts un 20 collu riteņu diski, kā arī ar virkni stila elementu, 
tostarp priekšējiem LED lukturiem ar zīmolam raksturīgo gaismas zīmējumu 
un 3D efekta gaismas līniju aizmugurē, 100% elektriskais Megane E-Tech 
piedāvā pašas augstākās kvalitātes materiālus. Drošāks, ar labāku nakts 
redzamību un ar virkni tehnoloģisko inovāciju, kas balstītas uz mūsu jauno 
elektrisko platformu, lai radītu superlīdzenu salona grīdu, 100% elektriskais 
Renault Megane E-Tech iezīmē ceļu automobiļu nākotnē.





100% high-tech

1. open R L formas displejs ar 774 cm2 
laukumu pa diviem 12’’ ekrāniem

2. balss asistents ar iebūvētām Google 
funkcijām: plānojiet braucienus, meklējiet 
uzlādes punktu, lasiet ziņojumus un 
klausieties mūziku

1

2



Ieņemiet vietu un atpūtieties pilnīgi jaunajā salonā, kur viss ir veidots 
tā, lai atvieglotu jūsu braucienus. Iekārtojieties ērtāk regulējamā 
sēdeklī, kas nodrošina optimālu atbalstu, pārbrauciet ar pirkstu 
openR displejam un uzrunājiet openR link sistēmas balss asistentu, 
kas piedāvā iebūvētas Google funkcijas. Tas ir jūsu rīcībā. Jūtaties 
izsalcis? Dodiet komandu, un tas atradīs labākās vietas, kur paēst. 
Vēlaties klausīties podkāstu? Nekādu problēmu! Jūsu personīgajām 
mantām esot noglabātām nodalījumā  ar 33 litru tilpumu, jūs jutīsieties 
kā mājās, izcilajai Harman Kardon® skaņu sistēmai un multi-sense 
pielāgojamajam noskaņojuma apgaismojumam radot nomierinošu 
atmosfēru. Tā ir premium klases pieredze, kas stimulē visas jūsu maņas.





nepārspējamas 
braukšanas izjūtas
Noskatieties, kā elektriskajā klusumā garām slīd ainavas. Paātrinājums 
ir dinamisks, lineārs un pārliecinošs. Nekādas vilcināšanās, nekādu 
vibrāciju. Taustiņi pie stūresrata ļaus izbaudīt pavisam jaunu braukšanas 
pieredzi, 220 ZS motoram piedāvājot līdz pat 470 km* intensīva prieka pie 
100% elektriskā Renault Megane E-Tech stūres. Apstājieties, lai atgūtu 
varu pār emocijām, kamēr 30 minūšu laikā** atjaunosiet līdz 300 km lielu 
nobraukuma rezervi ātrās uzlādes stacijā. Tuvākie uzlādes punkti vienmēr 
ir redzami centrālajā ekrānā, un My Renault lietotne nodrošina attālinātu 
uzlādes vadību. Un jūs atkal esat gatavs braukt! Ieslēdziet B režīmu un 
uzlādējiet bateriju katru reizi, kad automašīna palēninās. Braukšana vēl 
nekad nav bijusi tik patīkama.

* WLTP (Vispasaules saskaņotā vieglo automobiļu testa procedūra): šis jaunais protokols nodrošina 
rezultātus, kas ir daudz tuvāki ikdienas lietojumā konstatētajiem rezultātiem salīdzinājumā ar NEDC 
protokolu.  
** līdzstrāvas ātrās uzlādes tīklā.

1. 470 km* sniedzamība; iegūstiet lādiņu 
300 km nobraukumam 30 minūšu laikā**

2. Stūresrats ar taustiņiem inovatīvai 
braukšanas pieredzei.
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Pelēkā Shale (PM)Baltā Glacier (OV)

Melnā Starry Black (PM)

Pelēkā Rafale (PM)

Sarkanā Flame (PM)Zilā Night (PM)

OV: nemetāliska krāsa. PM: metāliska krāsa.

krāsas





atklājiet vairāk www.renault.lv
Tika veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments tika 
izveidots, izmantojot pirmssērijas un prototipu modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Renault patur tiesības 
jebkurā laikā mainīt specifikācijas, aprakstītos un piedāvātos transportlīdzekļus un piederumus. Par šādām izmaiņām pēc iespējas drīzāk 
tiek paziņots Renault dīleriem. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daļa aprīkojuma var nebūt pieejama (kā 
standarta aprīkojums, kā papildu aprīkojums vai kā piederumi). Lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai iegūtu jaunāko informāciju. 
Tehnisku drukas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskā krāsojuma vai salona apdares krāsām. 
Visas tiesības aizsargātas. Visas šīs publikācijas vai tās daļas reproducēšana jebkurā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta 
bez iepriekšējas rakstiskas Renault atļaujas.
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