
НОВОТО

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% electric



нова ера
100% електрическа

Започва нова автомобилна ера. 
С новото Renault Megane E-Tech 
100% electric чистата емоция 
и контролираната технология 
се съчетават за иновативно 
изживяване на мобилността.

За да ви осигурим това изживяване, 
трябваше просто да прекрачим  
границите. И точно това  
направихме.

* 450 км. по WLTP (Световна хармонизирана процедура за изпитване на 
леки превозни средства): този нов протокол постига резултати, много 
по-близки до наблюдаваните при ежедневни пътувания, в сравнение с 
протокола NEDC.
Google е търговска марка на Google LLC.

220 к.с. до 0 до 100 км/ч 
за 7,4 сек.

до 450 км 
пробег по 
WLTP*

система 
openR link с 
вградени Googe 
услуги

440 литра обем 
на багажника

26 модерни 
системи в 
помощ на 
водача
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изчистен дизайн

Спортно и аеродинамично, 
новото Renault Megane E-Tech 
100% electric съчетава силуета 
на компактен седан със стила 
на кросоувър. Удълженото 
междуосие и големите 20-инчови 
джанти създават напълно 
уникална идентичност.

Всичко излъчва стил: от забележи-
телния сив цвят на каросерията 
Rafale Grey, съчетан с черен покрив, 
до предния full LED светлинен под-
пис на марката и 3D лентата на 
задните светлини с ефект моаре.

01. дизайн



обновена
ергономичност
Новият кокпит, ориентиран към 
водача, се отличава с една от 
най-големите дигитални повърх-
ности на борда: система openR 
с площ 774 см2, обхващаща два 
12-инчови екрана*.

Групираните около волана буто-
ни за управление освобождават 
пространство и правят шофира-
нето по-безопасно.

покрития от рециклирани материали на тапицерията и 
панелите на вратите

конфигурирайте и поръчайте   →

01. дизайн

* в зависимост от версията.
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меню ↑

https://www.renault.bg/cars/megane-etech-electric/home.html


чисто електрическо 
усещане

Ускорението е енергично, линей-
но и мощно: с двигател с 220 к.с., 
Megane E-Tech 100% electric ускоря-
ва от 0 до 100 км/ч само за 7,4  
секунди. Рекуперативното спи-
ране увеличава производителнос-
тта: веднага щом намалите ско-
ростта, възстановявате енергия.

Новото сервоуправление е пър-
гаво и директно; шасито е дина-
мично, а центърът на тежестта 
- нисък. Новото Renault Megane 
E-Tech 100% electric разкрива 
спортното си ДНК.

всички основни бутони за управление на автомобила са разпо-
ложени върху волана: системи в помощ на водача, управление на 
обажданията, активиране на гласово разпознаване

С лесен достъп до перата за 
смяна на предавките, когато 
сте съсредоточени върху пътя,  
шофирането никога не е било 
толкова приятно.

12,3-инчов екран, който може да се персонализира спрямо режима 
на шофиране: спортен за увеличена мощност и отзивчивост

02. пробег и зареждане
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450 км пробег

Renault Megane E-Tech 100% electric 
е резултат от иновативно из-
следване и разработване, което 
надскача границите по отноше-
ние на производителност и ефек-
тивност: оптимизирано раз-
пределение на масата, по-дълго 
междуосие и изключително нисък 
център на тежестта.

02. пробег и зареждане

Новата му платформа помества 
ултратънка батерия с капаци-
тет 60 кВч и компактен електри-
чески двигател с мощност 160 кВ(1) 
за пробег до 450 км.

аеродинамичен дизайн
Линиите на Renault Megane E-Tech 
100% electric са проектирани да 
увеличат максимално аеродина-
миката чрез височината на авто-
мобила, дизайна на покрива, тес-
ните гуми и изваяните брони.

оптимална маса
С маса от едва 1624 кг(2), главно 
благодарение на алуминиевите 
врати, Renault Megane E-Tech 100% 
electric е един от най-леките елек-
трически автомобили в своята 
категория, което означава още 
по-голям пробег при еквивалентна 
мощност.

управление на топлината
Renault Megane E-Tech 100% 
electric е оборудвано със система, 
която автоматично регулира 
температурата на батерията 
и двигателя. Каквито и да са 
метеорологичните условия 
навън, вие се възползвате от 
оптимизиран пробег.

пробег(3)

60 кВч батерия:
- до 450 км 

40 кВч батерия:
- до 300 км
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(1) наличен и с 40 кВч батерия и 96 кВ двигател.
(2) при версия equilibre с 60 кВч.
(3) WLTP (Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни 

средства): този нов протокол предоставя резултати, много по-близки до 
тези при ежедневна употреба, в сравнение с протокола NEDC.



02. пробег и зареждане

улеснено зареждане

Разполагате с постоянен достъп 
до широка гама персонализирани 
решения за зареждане у дома, на 
работа, на пътя или другаде.

Renault Megane E-Tech 100% 
electric се доставя с кабел 
тип mode-3, който може да 
се използва с домашни(1) или 
обществени зарядни станции.

зареждане у дома,
на работа или другаде
Зареждайте лесно Renault Megane 
E-Tech 100% electric в домашната 
мрежа, като използвате 
домашна зарядна станция(1), 
усилен домашен контакт или 
стандартен домашен контакт(2).

С приложението My Renault 
можете да проверявате пробега 
си по всяко време, да стартирате 
зареждането дистанционно 
или да го програмирате за 
извънпиковите часове.

зареждане на улицата

Вечер на кино? С приложението My 
Renault намирате най-близки до 
вашата дестинация обществени 
зарядни станции.

За по-дълги пътувания 
получавате пробег до 300 км за 
30 минути на станция за бързо 
зареждане.
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(1) само за употреба в извънредни случаи.
(2) максималната мощност и времената за зареждане са базирани на 

умерени метеорологични условия (20°C).
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домашна обществена

домашна 
зарядна 
станция

обществена 
бърза зарядна 
станция

обществена 
зарядна 
станция

стандартен 
домашен 
контакт(1)

усилен 
домашен 
контакт

7.4 кВ

кабел mode 
3, включен с 
покупката

40 кВч батерия(2)

1 ч. и 10 мин. за 50 км
3 ч. и 15 мин. за 150 км
6 ч. и 30 мин. за 300 км

60 кВч батерия(2)

1 час за 50 км
5 часа за 250 км
9 ч. и 15 мин. за 450 км

60 кВч батерия(2)

20 минути за 50 км
1 ч. и 30 мин. за 250 км
3 ч. и 15 мин. за 450 км

60 кВч батерия(2)

7 минути за 50 км
25 минути за 250 км
1 ч. и 15 мин. за 450 км

60 кВч батерия(2)

3 ч. и 20 мин. за 50 км
17 часа за 250 км
30 ч. и 30 мин. за 450 км

60 кВч батерия(2)

2 часа за 50 км
10 часа за 250 км
18 часа за 450 км

40 кВч батерия(2)

30 минути за 50 км
1 ч. и 10 мин. за 150 км
2 ч. и 20 мин. за 300 км

40 кВч батерия(2)

N.A. за 50 км
N.A. за 150 км
N.A. за 300 км

40 кВч батерия(2)

3 ч. и 40 мин. за 50 км
10 ч. и 35 мин. за 150 км
21 часа за 300 км

40 кВч батерия(2)

2 ч. и 10 мин. за 50 км
6 ч. и 15 мин. за 150 км
12 ч. и 30 мин. за 300 км

кабел mode 3, 
предоставен с 
покупката

прикачен към 
станцията 
кабел

кабел mode 2 
flexi-charger 
като аксесоар

кабел mode 2 
или flexi-charger 
като аксесоар

22 кВ130 кВ2.3 кВ3.7 кВ

конфигурирайте и поръчайте   → меню ↑

https://www.renault.bg/cars/megane-etech-electric/home.html


03. мултимедия

openR & openR link,  
интерфейс от  
следващо поколение

Наслаждавайте се на една от 
най-големите дигитални повърх-
ности на борда с новия openR ек-
ран с площ 774 см2.

За най-доброто свързано изжи-
вяване при шофиране Renault ин-
тегрират Google услуги в нова-
та интелигентна мултимедийна 
система openR link*.

изберете от осем цветови комбинации и се наслаждавайте на 
изображение с висока резолюция с по-малко отблясъци и повече 
цветове

Google Maps е винаги актуално: карти, информация за трафика 
в реално време и интересни места

Google Play ви дава достъп до над 40 приложения: музика, 
подкасти, аудио книги, Spotify

Разполагате с достъп до Google 
Maps за електрически автомо-
били: пътувания, оптимизирани 
според зарядните станции и ни-
вото на батерия на вашето пре-
возно средство.

С гласовия асистент, просто 
казвате: „Hey Google, намали 
климатика!“

Приложението My Renault улесня-
ва ежедневието: задавате тем-
пературата на купето преди 
потегляне, програмирате зареж-
дането, планирате пътувани-
ята си да преминават авто-
матично през налични зарядни 
точки, извеждате оставащия 
пробег и намирате близки заряд-
ни станции.

* в зависимост от версията.
Google Maps и Google Play са търговски марки на Google LLC.
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03. мултимедия

първокласен звук с 
Harman Kardon

С технология за ефект на пашкул, 
разработена от Renault, купето 
е перфектно звукоизолирано.

Новата система Harman Kardon* 
осигурява всепоглъщащо прежи-
вяване за всички пътници и 
разполага с обща мощност от 
410 вата.

* допълнително оборудване при версия techno и  
стандартно оборудвана при версия iconic.
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Два туитъра

Два предни уфера

Два туитъра

Два задни уфера

Външно свързан
субуфер

410-ватов усилвател

конфигурирайте и поръчайте   → меню ↑

https://www.renault.bg/cars/megane-etech-electric/home.html


440 литра обем
на багажника

Освободен от зарядни кабели, 
които имат свое собствено 
място за съхранение, достъпно 
под подвижния под, багажникът 
има товарен обем от 400 литра.

задна седалка тип „пейка“, сгъваема в съотношение 1/3-2/3, и 
предна седалка за пътника, която се накланя на 45°

Платформата, специално пред-
назначена за електрически ав-
томобили, се отличава с напълно 
равен под (тъй като няма тран-
смисионен тунел). Наличното 
пространство е оптимизирано: 
33 литра място за съхранение на 
вещи в купето.

пространство за коленете от 209 мм отзад

04. интериор
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26 модерни системи 
в помощ на водача

Новото Renault Megane E-Tech 
100% electric се предлага с 26 
иновативни системи  
в помощ на водача.

05. модерни системи в помощ на водача

асистент за придържане в лентата
Коригира ъгъла на волана,връщайки 
автомобила обратно в неговата 
лента, ако не сте подали мигач.

предупреждение за безопасна 
дистанция 
Предният радар изчислява безопас-
ната дистанция и задейства звуко-
во и визуално предупреждение в слу-
чай на риск от сблъсък. 

активна система за предупреждение 
при напускане на лентата на 
движение
Тази система предупреждава 
водача, ако автомобилът пресече 
непрекъсната или прекъсната линия.

предупреждение за наличие на обект 
в „сляпата“ точка на автомобила и 
предотвратяване на излизането от 
лентата
Автомобилът автоматично кориги-
ра траекторията си при опасност 
от сблъсък при смяна на лентата. 

предупреждение за наличие на обект 
в „сляпата“ точка на автомобила
Активна при скорост над 15 км/ч, 
системата използва светлинни 
индикатори, за да ви предупреди за 
наличието на превозни средства 
извън полезрението ви.

предупреждение при излизане от 
паркомясто на заден ход 
Тази система ви предупреждава 
в случай на препятствия зад 
автомобила. 

системи в помощ на водача
∙ асистент при потегляне по наклон
∙ активно подпомагане на водача
∙ автоматично превключване на 

дълги/къси светлини
∙ фарове LED Аdaptive Vision
(с интегрирана функция фарове за 

мъгла)
∙ адаптивен круиз контрол
∙ интелигентен адаптивен круиз 

контрол
∙ круиз контрол и ограничител на 

скоростта 
∙ камера за обратно виждане

системи за подпомагане на 
паркирането

∙ задни паркинг сензори
∙ предни паркинг сензори
∙ странични паркинг сензори
∙ 360-градусова 3D камера
∙ камера за обратно виждане
∙ изцяло автоматично паркиране

системи за безопасност
∙ асистент за придържане в лентата
∙ предупреждение за дистанция до 

движещия се отпред автомобил 
∙ активна система за 

предупреждение при напускане на 
лентата на движение

∙ предупреждение за наличие на обект 
в „сляпата“ точка на автомобила

∙ предупреждение за наличие на обект 
в „сляпата“ точка на автомобила и 
предотвратяване на излизането от 
лентата

∙ предупреждение при излизане от 
паркомясто на заден ход

∙ активна система за аварийно 
спиране

∙ автоматична система за аварийно 
спиране при движение на заден ход

∙ разпознаване на пътните знаци
∙ разпознаване на пътните знаци с 

предупреждение за превишаване на 
скоростта

∙ прибиращи се странични огледала с 
функция за запаметяване
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цветове

06. персонализация

ледниковобял (со)

сив Schiste (mp)

сив rafale (p)

син „Night blue“ (mp)

со: боя неметалик с прозрачно покритие 
p: перлен цвят
mp: боя металик.
снимките имат илюстративен характер.

огненочервен (mp) черен (mp)
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персонализация
на екстериора

06. персонализация

покрив в черен цвят 
starry black

покрив в ледниковобял 
цвят

покрив в сив Schiste 

възможни комбинации от цветове на автомобила и покрива

цвят на покрива цвят на  
каросерията

черен  
starry black ледниковобял сив Schiste

сив rafale да (1)(3) да (2)(3) да (2) -

ледниковобял да (1)(2) да (2)(3) - да (2)

сив Schiste да (1)(2) да (2)(3) да (2) -

черен да (1)(2) - да (2) да (2) (3)

огненочервен да (1)(2) да (2)(3) - да (2)

син „night blue“ да (1)(2) да (2)(3) да (2) да (2)

(1) при версия equilibre. 
(2) при версия techno. 
(3) при версия iconic.
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тапицерии

06. персонализация

equilibre
• 18-инчови алуминиеви джанти oston 
• електрически, изравнени дръжки на вратите
• 9-инчов мултимедиен екран

изтеглете PDF файла (6 MB)
с техническата информация

techno (equilibre +)
• 20-инчови алуминиеви джанти soren
• 12-инчов екран openR link с вградени Google услуги и навигация
• multi-sense с 4 режима (стандартен, спортен, комфортен, еко)

iconic (techno +)
• 20-инчови алуминиеви джанти enos
• премиум аудиосистема Harman Kardon® с девет високоговорителя
• ребра в стила на Формула 1 в цвета на каросерията
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изтеглете PDF файла (6 MB)
на брошурата с аксесоари

аксесоари

06. персонализация

подвижен под за съхранение на кабелите
Идеално отделение за съхранение във вашия електрически автомобил. 
Както вашите зарядни кабели, така и вещите ви са лесно достъпни и 
прилежно прибрани в багажника.

теглич, покривни релси и багажник за ски/уейкборд.
Благодарение на теглича можете безопасно да теглите или пренасяте 
багажник за велосипед, ремарке или лодка. Покривните релси могат да се 
използват за добавяне на багажник за ски или уейкборд.

стикери за персонализация на покрива
Персонализирайте автомобила си, като му придадете отличителен и 
динамичен стил с мотива, базиран на новото лого на Renault. Специално 
изработената форма пасва перфектно на контурите на антената тип 
„перка на акула“.

модулен органайзер за багажника
Този интелигентен аксесоар за съхранение държи багажа ви на място по 
време на транспортиране

модулна защита за багажника easyflex
Противохлъзгаща и водоустойчива, тя защитава вашия багажник, може 
да се използва за транспортиране на мръсни предмети и се адаптира към 
позицията на задните седалки.
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батерии и двигатели

06. персонализация

изтеглете PDF файла (6 MB)
с техническата информация

EV40 130 к.с.
стандартно зареждане

EV40 130 к.с.
усилено зареждане

EV60 220 к.с.
супер зареждане

EV60 220 к.с.
оптимално зареждане

тип на батерията (кВч)

40 40 60 60

брой седалки 

5

пробег и разход

сертифициран пробег в цикъл по WLTP (км)(1)(2)

300 km 450 km

сертифициран разход в комбиниран цикъл (кВч/км)

15.8 15.8 16.1 16.5

размер на джантите на сертифицираната версия(3)

18”

18



размери
и обеми

обем на багажника (литри)

мин. обем на багажника 440

макс. обем на багажника 1,332

размери в (мм).

800 715

1,505

1,768
2,055

1,768

2,017

135

2,685

885 835

209

420

1,404 1,378

1,000
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речник
E-Tech
100% електрическа, хибридна или 
plug-in хибридна технология, разра-
ботена от Renault.

рекуперацията на спирачната енер-
гия
Система за възстановяване на 
енергията по време на спиране, коя-
то увеличава пробега на автомоби-
ла: всеки път, когато автомобилът 
намалява скоростта, част от кине-
тичната му енергия се преобразува 
в електричество. Батерията се за-
режда, когато водачът вдигне крак 
от педала на газта или натисне леко 
спирачния педал.

усилен домашен контакт
Решение за зареждане у дома, което 
е по-ефективно от обикновен дома-
шен контакт. Позволява по-мощно 
(3,2 кВ за усилен контакт спрямо 2,3 
кВ за стандартен контакт) и по-си-
гурно зареждане (оборудван с дифе-
ренциален прекъсвач на веригата).

домашна зарядна станция
Осигурява много по-висок интензи-
тет от стандартния домашен кон-
такт за по-ефективно и по-бързо 
зареждане. Позволява по-безопасно 
домашно зареждане благодарение 
на своите системи за контрол на за-
реждането и защита срещу свръх-
напрежение.

flexi-charger
Заряден кабел, който може да се из-
ползва за включване на автомобил 
в домашен електрически контакт. 
Проектиран за зареждане у дома в 
извънредни ситуации, flexi-charger 
трябва да бъде включен в електри-
чески контакт със специфично зазе-
мяване.

mode 2
За домашна употреба. Този кабел е 
необходим за зареждане на електри-
чески автомобил в стандартен кон-
такт.

mode 3
Този кабел е необходим за зареждане 
на електрически автомобил чрез из-
ползване на wallbox или обществена-
та инфраструктура.
 
полезен капацитет
Количеството енергия, съдържащо 
се в батерията, което може да се из-
ползва от автомобила. Стойност, 
изразена в киловатчаса (кВч).

кВч
Съкращение за киловатчаса.
Мерна единица за енергия, която съ-
ответства на 1 кВ консумирана мощ-
ност за 1 час.

кВ
Съкращение за киловат. Единица, 
която измерва мощността на дви-
гателя на автомобила, независимо 
дали е електрически или двигател с 
вътрешно горене. В киловати се из-
мерва също мощността на зарежда-
не с постоянен ток (DC) или промен-
лив ток (AC).

Зареждане с променлив ток (AC)
Зареждане с променлив ток с ниска 
до средна мощност (максимум 22 
кВ). Това е начинът на зареждане, 
най-често срещан в домовете или 
на повечето обществени зарядни 
станции.

Зареждане с постоянен ток (DC)
Бързо зареждане с постоянен ток 
(50 кВ минимум). Изисква специфична 
станция за бързо зареждане, налич-
на само в обществената мрежа.

My Renault
Приложението на Renault, свърза-
но с вашия автомобил, което може 
да бъде изтеглено на телефона от 
Google Play или App Store. Можете да 
го използвате за локализиране на 
близки зарядни станции, откриване 
на вашия автомобил, предварител-
но програмиране на зареждането и 
планиране на пътуването, както и 
за извеждане на оставащия пробег и 
предварително задаване на темпе-
ратурата в купето.
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Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на 
нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от 
политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един мо-
мент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските 
представители на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държави-
те, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по 
стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен Търговски пред-
ставител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, въз-
произведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните 
цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Заб-
ранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от на-
стоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Renault.
Publicis – автори на фотографиите: C. Noltekuhlman, Cream, Clement Choulot, © Renault Marketing 3D-Commerce, 
Twin – XXXXXXXXXXX – ноември 2022 г.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (френско акционерно дружество (опростена форма)) с акционерен ка-
питал от €533 941 113 и централен офис 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – Впи-
сано в Търговски регистър на Нантер noд № B 780 129 987 / Тел: 0806 00 20 20.
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