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220 KM 470 km zasięgu
wg WLTP*

nowa epoka 
elektryfikacji

Narodziła się nowa generacja samochodu. Wraz z Megane E-Tech 100% 
elektrycznym Renault na nowo definiuje mobilność. Opracowaliśmy 
technologię elektryczną XXI w. i połączyliśmy ją z przyjemnością 
z jazdy i wbudowanymi w system multimedialny usługami Google,  co 
zapewnia niezapomniane doświadczenia za kierownicą. Dzięki kokpitowi 
otulającemu kierowcę, intuicyjnym przełącznikom oraz systemowi 
multimedialnemu nowej generacji – openR Link – poruszanie się 
samochodem nigdy jeszcze nie było tak przyjemne. Wiedzieliśmy, że aby 
zapewnić tak wyjątkowe doświadczenie, musimy przesunąć granice tego, 
co znamy. Dzięki temu mogliśmy stworzyć samochód elektryczny nowej 
epoki Megane E-Tech. 



system 
openR link 
z wbudowanymi 
usługami Google

440 litrów 
pojemności 
bagażnika

26 systemów 
wspomagających 
prowadzenie 

0-100 km/h 
w 7,4 sekundy

* 470 km dla wersji Business, więcej informacji oraz otwarcie zamówień w Q1 2022. WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedures – światowa zharmonizowana procedura badania 
pojazdów lekkich) – protokół pomiaru zużycia paliwa i zasięgu, którego wyniki są bardzo zbliżone do 
wyników uzyskiwanych w warunkach rzeczywistej eksploatacji.



przełomowy design

Nowe logo marki nadaje ton zmianom. Najwyższa jakość stylizacji 
i wykończenia podkreślona została nowym kolorem, Szarym Rafale, 
czarnym dachem, felgami aluminiowymi 20”, nową w 100% LED-ową  
sygnaturą świetlną oraz światłami z efektem 3D w tylnej części 
nadwozia. Szereg innowacji technologicznych zbudowanych wokół nowej 
elektrycznej platformy z zupełnie płaską podłogą zapewnia najwyższy 
poziom bezpieczeństwa, wytyczając jednocześnie drogę przyszłości 
motoryzacji.





100% high-tech

1. kokpit openR w kształcie odwróconej litery 
L o powierzchni 774 cm2 składa się z dwóch 
ekranów 12” 

2. wbudowany asystent głosowy Google 
pozwala: zaplanować Twoją podróż, 
znaleźć punkt ładowania, przeczytać 
otrzymaną wiadomość lub włączyć Twoją 
ulubioną playlistę
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Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w zaprojektowanym od nowa wnętrzu. 
Ustaw swój fotel, aby zapewniał maksymalny komfort, sprawdź 
ustawienia samochodu, przesuwając palcem po wyświetlaczu kokpitu 
openR, i porozmawiaj z asystentem głosowym Google, wbudowanym 
w system openR link. Jesteś głodny? Powiedz mu, a on znajdzie najlepsze 
restauracje w pobliżu. Chcesz posłuchać podcastu? Żaden problem! 
A dzięki 33 litrom schowków będziesz mógł ukryć wszystkie swoje 
rzeczy i poczujesz się jak w domu. O Twoje zmysły zadba również system 
nagłośnienia Harman Kardon® oraz multi-sense, którym dostosujesz 
oświetlenie wnętrza do Twojego nastroju. Ekskluzywne doświadczenie, 
które pobudza wszystkie zmysły. 





niespodziewana 
przyjemność z jazdy
Obserwuj krajobraz przesuwający się za oknem w zupełnej ciszy. 
Przyspieszenie jest dynamiczne, liniowe oraz uzależniające. Brak 
jakichkolwiek opóźnień i wibracji. Dzięki łopatkom za kierownicą 
sterującym odzyskiwaniem energii odkryjesz zupełnie nowy sposób 
prowadzenia, a elektryczny układ napędowy oferujący 220 KM oraz 
470 km* zasięgu sprawi, że będziesz się cieszył każdym przejechanym 
kilometrem. Planujesz postój? Podłącz swoje elektryczne Megane E-Tech 
do punktu szybkiego ładowania, a odzyskasz do 300 km zasięgu  
w 30 minut**. Najbliższe punkty ładowania pojawią się na centralnym 
ekranie dotykowym, a poprzez aplikację MY Renault możesz zdalnie 
zarządzać ładowaniem pojazdu. Sprawdź również tryb B-mode i odzyskuj 
energię za każdym razem, gdy zwalniasz. Prowadzenie samochodu nigdy 
nie było aż tak przyjemne. 

* WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures – światowa zharmonizowana 
procedura badania pojazdów lekkich) – protokół pomiaru zużycia paliwa i zasięgu, którego wyniki są  
bardzo zbliżone do wyników uzyskiwanych w warunkach rzeczywistej eksploatacji. ** Wykorzystując 
stacje szybkiego ładowania prądem stałym DC.

1. 470 km* zasięgu, doładuj 300 km  
w 30 minut**

2. kierownica z łopatkami sterującymi 
rekuperacją energii, zapewniająca pełnię 
doznań z jazdy
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Szary Schiste (PM)Biel Alpejska (OV)

Czarny Etoile (PM)

Szary Rafale (PM)

Czerwony Flamme (PM)Niebieski Nocturne (PM)

OV: niemetalizowany, pokryty lakierem bezbarwnym. PM: lakier metalizowany.

kolory





dowiedz się więcej na www.renault.pl
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja 
została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych 
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami 
wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, 
w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze 
zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji 
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory 
widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych 
wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości 
niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

renault.pl
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