
Vervolg uw Renault Renault Megane E-Tech electric  
ervaring op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (december 2021) te vermelden. 
Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn 
producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde 
auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op 
de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als 
accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen 
bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in 
het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of 
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met 
welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.
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Renault
Megane E-Tech electric

nieuwe



220 pk 450 km WLTP* 

een opwindend  
nieuw tijdperk

Een nieuwe generatie is geboren. Nieuwe technologie, gecombineerd 
met pure emotie en geïntegreerde Google-services zorgen voor een 
uitzonderlijke ervaring achter het stuur. Met een omhullende cockpit, 
intuïtieve bedieningselementen en het OpenR link-multimediasysteem 
was reizen nog nooit zo opwindend. We wisten dat we grenzen moesten 
verleggen om je zo’n speciale ervaring te bieden, dus dat hebben  
we gedaan. 



openR link 
systeem 
met Google 
integratie

440 liter 
bagageruimte

26 
rijhulpsystemen

0-100 km/u in 
7.4 seconden

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) is een nieuw Europees testprotocol dat 
beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig. De actieradius is afhankelijk 
van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van 
de auto.



baanbrekend design

Een gloednieuw logo zet de toon. De nieuwe kleur Gris Rafale, 
gecombineerd met een zwart dak en 20” lichtmetalen wielen, full LED 
lichtsignatuur aan de voorzijde en verlichting met 3D effect aan de 
achterzijde: de Megane E-Tech 100% elektrisch biedt in alles de hoogste 
kwaliteit afwerking. Veiliger met scherper nachtzicht en met een groot 
aantal technologische innovaties ontwikkeld op ons nieuwe elektrische 
platform, brengt de Renault Megane E-Tech 100% elektrisch de toekomst 
van de auto naar vandaag.





100% high-tech

1. openR L-shape display met een 
oppervlakte van 774 cm2 verdeeld over 
twee 12”schermen

2. stemherkenning met Google integratie: 
plan je reis, zoek een laadpunt, lees je 
berichten en luister naar je muziek. 
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Leun achterover en ontspan in het geheel nieuwe 
passagierscompartiment waar alles is ontworpen om uw reis 
comfortabeler te maken. Neem plaats in de verstelbare stoel die 
optimale ondersteuning biedt, raak de openR-display aan en praat 
met het openR link systeem dankzij stemherkenning met Google 
integratie. Heb je trek? Vertel het en je vindt de beste plekken om 
te eten. Wil je naar een podcast luisteren? Geen probleem! Met je 
persoonlijke spullen opgeborgen in een van de vele opbergvakken 
voel je je meteen thuis, gekalmeerd door het buitengewone Harman 
Kardon® Sound System en de multi-sense aanpasbare sfeerverlichting. 
Een premium ervaring die alle zintuigen stimuleert.





onverwachte 
rijsensaties

Kijk hoe de landschappen voorbij rollen in elektrische stilte. De versnelling 
is dynamisch, lineair en meeslepend. Geen aarzeling, geen trilling. Met de 
paddle shifters achter het stuurwiel voor  regeneratief remmen geniet je 
van een geheel nieuwe rijervaring. De 220 pk sterke motor geeft tot  
450 km* intens rijplezier. Laadt tot 300 kilometer rijbereik bij in 30 minuten**  
bij een snellader. De dichtstbijzijnde oplaadpunten verschijnen op het 
centrale scherm en de My Renault-app biedt bediening van het laden op 
afstand. Je bent weer klaar om te gaan!
Schakel voor de verandering naar de B-modus en laad elke keer de 
batterijen op met extra energie als de auto vertraagt. Autorijden was  
nog nooit zo’n ervaring.

* WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) is een nieuw Europees testprotocol 
dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig. De actieradius is 
afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de 
belading van de auto. ** De oplaadtijden en bijgeladen actieradius zijn afhankelijk van temperatuur, 
vermogen van het laadpunt, rijstijl en laadstatus van de batterij.

1. 450 km* actieradius, 300 km bijladen in  
30 minuten** 

2. stuurwiel met schakelflippers voor  
een innovatieve rijervaring 
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Gris Schiste (MV)

Blanc Glacier (V) Gris Rafalee (SMV)

Bleu Nocturne (SMV)

V: Standaardlak met vernislaag, MV: metaallak met vernislaag, SMV: Speciale metaallak met vernislaag

Kleurenpalet



Noir Étoilé (MV)Rouge Flamme (SMV)


