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E-TECH 100% ELECTRIC

renault.hu

LISTAÁR
MOTOR

equilibre

techno

iconic

-

18 599 000

-

19 199 000

20 399 000

21 599 000

EV40 130LE boost charge
EV60 220LE optimum charge

CSOMAGOK
equilibre
city csomag: első és oldalsó parkolóradarok + elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök + üdvözlőfény (Renault logó)

150 000

winter comfort csomag: fűthető első ülések + fűthető bőrkormány + vezetőülés elektromosan állítható deréktámasszal

200 000

comfort csomag: kétzónás automata klímaberendezés + eső- és fényérzékelő + magas középkonzol tárolóval és csúsztatható
könyöktámasszal + 2 db USB-C csatlakozó a hátsó utasok számára
techno
techno advanced driving assist csomag: első és oldalsó parkolóradarok + sávváltás asszisztens holttérfigyelő rendszerrel + intelligens
adaptív tempomat + aktív vezetési asszisztens (AD1) + biztonságos kiszállást segítő rendszer
augmented vision csomag: kamerás belső visszapillantó tükör + sávváltás asszisztens holttérfigyelő rendszerrel + automata
parkolóasszisztens + 360°-os kamera 3D képpel + hátsó aktív vészfékező rendszer
augmented vision + advanced driving assist csomag: kamerás belső visszapillantó tükör + sávváltás asszisztens holttérfigyelő
rendszerrel + automata parkolóasszisztens + 360°-os kamera 3D képpel + hátsó aktív vészfékező rendszer + intelligens adaptív
tempomat + aktív vezetési asszisztens (AD1) + biztonságos kiszállást segítő rendszer
iconic
iconic advanced driving assist csomag: sávváltás asszisztens holttérfigyelő rendszerrel + intelligens adaptív tempomat + aktív vezetési
asszisztens (AD1) + biztonságos kiszállást segítő rendszer
augmented vision csomag: kamerás belső visszapillantó tükör + sávváltás asszisztens holttérfigyelő rendszerrel + automata
parkolóasszisztens + 360°-os kamera 3D képpel + hátsó aktív vészfékező rendszer
augmented vision + advanced driving assist csomag: kamerás belső visszapillantó tükör + sávváltás asszisztens holttérfigyelő
rendszerrel + automata parkolóasszisztens + 360°-os kamera 3D képpel + hátsó aktív vészfékező rendszer + intelligens adaptív
tempomat + aktív vezetési asszisztens (AD1) + biztonságos kiszállást segítő rendszer

300 000

350 000
550 000
700 000

275 000
550 000
700 000

OPCIÓK
hátsó keresztirányú forgalomfigyelés /techno, iconic/

100 000

hőszivattyú /equilibre, techno, iconic/

300 000

Harman Kardon prémium hangrendszer 9 hangszóró (4 magas - 4 mély - 1 mélynyomó) /techno/

450 000

20" könnyűfém SOREN keréktárcsák /equilibre/

350 000

defekttűrő gumiabroncsok /equilibre, techno, iconic/

50 000

metál fényezés (holdkő szürke, palaszürke, fekete gyémánt, indigó kék) /equilibre, techno/

230 000

speciális metál fényezés (lángvörös) /equilibre, techno/
kéttónusú fényezés (metál fényezés + fekete gyémánt tető/jégfehér tető1/palaszürke tető2) /techno, iconic/
speciális kéttónusú fényezés (speciális metál fényezés + fekete gyémánt tető/palaszürke tető2) /techno, iconic/
1

100 000

mode2 16A flexicharger háztartási vésztöltő kábel /equilibre, techno, iconic/

280 000
380 000 (techno)/
230 000 (iconic)
430 000 (techno)/
280 000 (iconic)

Iconic esetén nem választható kéttónusú fényezés jégfehér tetővel.
Iconic esetén palaszürke tető csak fekete gyémánt metál fényezéshez választható.

2

Jelen árlista 2023. január 5-től visszavonásig érvényes.
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renault.hu

FELSZERELTSÉG
equilibre

techno

iconic

ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítő rendszerrel

•

•

•

ESC menetstabilizátor

•

•

•

automatikusan bekapcsolódó vészvillogók vészfékezés vagy baleset esetén

•

•

•

emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)

•

•

•

direkt keréknyomás ellenőrző rendszer

•

•

•

vezető- és utasoldali frontlégzsák
(utasoldali légzsák automata deaktiválás funkcióval)

•

•

•

oldallégzsákok elöl

•

•

•

első és hátsó függönylégzsákok

•

•

•

magasságban állítható hárompontos biztonsági övek elöl,
erőhatárolóval és övfeszítővel

•

•

•

3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléssorban

•

•

•

biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen

•

•

•

ISOFIX rögzítési pontok az első utasülésen és a hátsó szélső üléseken

•

•

•

magasságban állítható fejtámlák elöl és hátul

•

•

•

központi ajtózár

•

•

•

gyerekzár

•

•

•

3. féklámpa

•

•

•

gyalogosokat figyelmeztető külső hangjelzés
VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

•

•

•

tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval

•

•

•

intelligens adaptív tempomat

-

vészhelyzeti sávtartó rendszer (E-LKA)

•

követési távolságra figyelmeztető rendszer

•

•

•

aktív vészfékező rendszer gyalogos- és kerékpáros érzékelővel

•

•

•

fáradtságérzékelő rendszer

•

•

•

sebességkorlátozó táblákat felismerő és sebességtúllépésre
figyelmeztető rendszer

-

•

•

sávváltás asszisztens holttérfigyelő rendszerrel

-

advanced driving assist csomag
augmented vision csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag

hátsó aktív vészfékező rendszer

-

augmented vision csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag

biztonságos kiszállást segítő rendszer

-

tolatóradarok

•

advanced driving assist csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag
•
•

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG

advanced driving assist csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag
•
•

advanced driving assist
csomag

•

első és oldalsó parkolóradarok

city csomag

automata parkolóasszisztens

-

tolatókamera

•

360°-os kamera 3D képpel

-

augmented vision csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag

aktív vezetési asszisztens (AD1)

-

advanced driving assist csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag

kamerás belső visszapillantó tükör

-

advanced driving assist csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag

augmented vision csomag
augmented vision + advanced driving assist csomag
•
•

KÜLSŐ MEGJELENÉS
18" könnyűfém OSTON keréktárcsák
20" könnyűfém SOREN keréktárcsák
20" könnyűfém ENOS keréktárcsák
karosszéria színével megegyező színű külső visszapillantó
tükörházak
a tető fényezésével megegyező színű külső visszapillantó
tükörházak
első és hátsó F1 sport lökhárító betétek a karosszéria színében
arany színű első és hátsó F1 sport lökhárító betétek
cápauszony antenna

• széria
- nem érhető el
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opció
-

•

•
-

•

•

-

-

-

•

•

•
-

•
•

felár nélkül választható
•
•

FELSZERELTSÉG
equilibre

techno

iconic

világos belső harmónia (világos tetőkárpit és ABC oszlopborítás)
fekete belső harmónia (fekete tetőkárpit és ABC oszlopborítás)
szövet kárpitozás a műszerfal tetején
műbőr kárpitotás a műszerfal tetején
fekete belső harmónia Nuo fa betétekkel az első ajtókban és a
műszerfalon a szélvédő alatt (fekete tetőkárpit és ABC oszlopborítás)
fekete-fehér belső harmónia Nuo fa betétekkel az első ajtókban és a
műszerfalon a szélvédő alatt (fekete tetőkárpit és ABC oszlopborítás
+ világos, homokszürke bőrkárpitozású könyöktámaszok)
100%-ban újrahasznosított anyagból készült szürke textil üléskárpit
újrahasznosított anyagokból és műbőr borítással készült szürke
üléskárpit
titánfekete bőr üléskárpit arany színű varrással
világos, homokszürke bőr üléskárpit mokka színű varrással
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS

•
•
-

•
•
-

•

-

-

•

-

-

felár nélkül választható

•

-

-

-

•

-

-

-

felár nélkül választható

LED "electric" nappali menetfény
full LED fényszórók
LED Adaptive Vision fényszórók integrált ködfényszóró funkcióval
LED ködfényszórók
elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök,
integrált irányjelzőkkel
elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső visszapillantó tükrök,
integrált irányjelzőkkel
dinamikus (futófényes) irányjelzők
hátsó szélvédőfűtés
sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok
eső- és fényérzékelő
automata távolsági fényszóróvezérlés
keret nélküli elektrokróm belső visszapillantó tükör
Living Lights belső hangulatvilágítás 48 választható színnel az első ajtókon
és a műszerfalon
VEZETÉS

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

-

-

city csomag

•

•

•
comfort csomag
-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

-

•

•

•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

winter comfort csomag
winter comfort csomag
winter comfort csomag
•

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

winter comfort csomag

-

-

-

•

-

BELSŐ MEGJELENÉS

multifunkciós elektromos szervokormány
regeneratív fékezés állítására szolgáló kormányváltó fülek
e-Shifter előválasztókar a kormány mögött
indításgátló
gumiabroncs javító készlet
multi-sense® rendszer 4 üzemmóddal
KOMFORT
manuális klímaberendezés
automata kétzónás klímaberendezés
légtisztító ciklus a klíma részeként
Automata Renault Kártya üdvözlő funkcióval
elektromos (impulzív) ablakemelők elöl és hátul, becsípődésgátlóval
magasságban és mélységben állítható kormány
soft-touch műbőr borítású kormány
bőrkormány
fűthető kormány
fűthető első ülések
magasságban állítható vezetőülés
magasságban állítható vezetőülés elektromosan állítható
deréktámasszal
magasságban állítható vezetőülés elektromosan állítható
deréktámasszal + magasságban állítható első utasülés
6 irányban elektromosan állítható, fűthető első ülések, elektromosan
állítható deréktámasszal, masszázsfunkcióval, memóriával
magasságban állítható fejtámlák elöl
1/3–2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla
magas középkonzol tárolóval és csúsztatható könyöktámasszal
(zárt tároló, 1 fix pohártartó)
érintésérzékeny olvasólámpák
piperetükrök a napellenzőkben / megvilágítással
32L-es tárolórekesz a csomagtartóban a töltőkábelek számára

• széria
- nem érhető el
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comfort csomag
comfort csomag
•
•
•
•

•

-

-

•

•
•

•
•

•
•

comfort csomag

•

•

•
•/•

•
•/•
•

•
•/•
•

FELSZERELTSÉG
equilibre

techno

iconic

•

•

•

•

-

-

-

•

-

-

opció

•

•
comfort csomag
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ
12,3" TFT digitális műszeregység
9" openR link multimédia rendszer: 9" érintőképernyő | Bluetooth® |
vezeték nélküli okostelefon tükrözés | 4 hangszóró (2 magas - 2 mély)
12" openR link multimédia és navigációs rendszer*:
12" érintőképernyő | Beépített Google-szolgáltatások | Bluetooth® |
vezeték nélküli okostelefon tükrözés | 6 hangszóró (2 magas - 2 mély 2 kettős kúpos)
12" Harman Kardon openR link multimédia és navigációs rendszer*:
12" érintőképernyő | Beépített Google-szolgáltatások | Bluetooth® |
vezeték nélküli okostelefon tükrözés | 9 hangszóró (4 magas - 4 mély 1 mélynyomó)
2 db USB-C csatlakozó az első utasok számára
2 db USB-C csatlakozó a hátsó utasok számára (töltésre)
indukciós (vezeték nélküli) telefontöltő
vezeték nélküli okostelefon tükrözés
vészhívás funkció
TÖLTÉS
intelligens energia-visszanyerő rendszer
villámtöltés kompatibilitás (EV40 85 kW | EV60 130 kW)
Mode3 5 méteres 32A Type2 töltőkábel
(otthon kiépített töltőhőz, vagy a nyilvános oszlopokhoz)

• széria
- nem érhető el
*

A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.
A térkép által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!

Harman Kardon prémium hangrendszer 9 hangszóróval
Az új Renault modellek a legmagasabb felszereltségi szinten egy
vadonatúj, csúcskategóriás Harman Kardon hangrendszerrel
gazdagodnak!
410 W összteljesítmény:
• 2 magassugárzó a műszerfal két oldalán
• 2 mélysugárzó az első ajtókban
• 2 magassugárzó és 2 mélysugárzó az első ajtókban
• 1 mélynyomó a csomagtérben
A Harman Kardon egyedülálló Externally Coupled Subwoofer
technológiája kivételesen jól teljesít az alacsony frekvenciájú
hangok terén. A mélysugárzók, kialakításuknak köszönhetően a
mélynyomókhoz hasonlóan képesek a basszushangok minimális
torzítású, gond nélküli visszaadására.

OTTHONI TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK 2

Otthoni Töltőkábelek
Megnevezés
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F

Megjegyzés
Hossz: 6,5 m

Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor)

Gépkocsi-csatlakozás: Type 2

Maximális áramerősség: 10 A (egyfázisú)

Hossz: 6,5 m

Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor)

Gépkocsi-csatlakozás: Type 2

Maximális áramerősség: 10A vagy 16A (egyfázisú)

Ügyfélár
93 990 Ft
384 490 Ft

Wallboxok
Megnevezés
Vestel EVC04 E11 W S
Vestel EVC04 E22 WLDM S
2

Megjegyzés
Maximális töltési teljesítmény: 11 kW

Ügyfélár

Áramerősség: 3 x 16A maximum

257 790 Ft

Gépkocsi-csatlakozás: Type 2
Maximális töltési teljesítmény: 22 kW
Gépkocsi-csatlakozás: Type 2

Áramerősség: 3 x 32A maximum

hamarosan!

A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
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G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS 3
EV40 130LE boost charge / EV60 220LE optimum charge
G+ 5 év / 100 000 km

160 000

G+ 5 év / 150 000 km

240 000

G+ 5 év / 200 000 km

350 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 100 000 km

270 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 150 000 km

400 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 200 000 km

560 000

3

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

EREDETI TARTOZÉKOK 4
A tartozékcsomagban történő vásárlással legalább 10%-ot spórolhat!

4 db-os gumi- vagy textilszőnyeg szett

Coach kerékpártartó vonóhorogra

24 390 Ft-tól

215 290 Ft

Csomagtérszőnyeg

18 290 Ft

Country Pack

Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog, első küszöbvédő
4

201 990 Ft

A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
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SZÍNEK

Jégfehér

Lángvörös

Palaszürke

Indigó kék

Holdkő szürke

Fekete gyémánt

KÁRPITOK

(szériafelszereltség)

equilibre

(szériafelszereltség)

techno

(szériafelszereltség)

iconic

iconic

100%-ban újrahasznosított
anyagból készült szürke textil
üléskárpit

újrahasznosított anyagokból és
műbőr borítással készült szürke
üléskárpit

titánfekete bőr üléskárpit arany
színű varrással

világos, homokszürke bőr
üléskárpit mokka színű varrással

(opció)

FELNIK
equilibre

techno / equilibre

iconic

(szériafelszereltség)

(szériafelszereltség / opció)

(szériafelszereltség)

18" könnyűfém kerkéktárcsa
OSTON keréktárcsa dizájn

20" könnyűfém kerkéktárcsa
SOREN keréktárcsa dizájn

20" könnyűfém kerkéktárcsa
ENOS keréktárcsa dizájn
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MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK
EV40 130LE boost charge

EV60 220LE optimum charge

MOTOR

Elektromos motor típusa

szinkronmotor tekercselt rotorral

Erőátvitel típusa
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám
Legnagyobb nyomaték (Nm) melletti fordulatszám
Mérési ciklus

elsőkerék-meghajtás
96 / 130 / 3 954 - 11 155

160 / 218 / 5 473 - 11 688

250 / 100 - 3 311

300 / 100 - 4 714

WLTP

WLTP

AKKUMULÁTOR

lítium-ion

Akkumulátor típusa
Akkumulátor teljes kapacitása (kWh)

40

Modulok / cellák száma
Akkumulátor tömege (kg)

60
352

Feszültség (V)
8 / 192

12 / 288

292 (+/-5)

394 (+/-5)
8 év / 160 000 km

Akkumulátor garanciája
TÖLTÉSI IDŐ (0 - 100%)

Fedélzeti töltő típusa
2,3 kW-os háztartási aljzat (egyfázisú, 10A)

AC22+DC85

AC22+DC130

21 óra

30 óra 30 perc

3,7 kW-os „Green Up” aljzat / Wallbox (egyfázisú, 16A)

12 óra 15 perc

18 óra

7,4 kW-os Wallbox (egyfázisú, 32A)

6 óra 30 perc

9 óra 15 perc

11 kW-os nyilvános töltőpont (háromfázisú, 16A)

4 óra 23 perc

6 óra 25 perc

22 kW-os nyilvános töltőpont (háromfázisú, 32A)

2 óra 20 perc

3 óra 15 perc

Max. DC töltési teljesítmény mellett (DC villámtöltő)

1 óra 15 perc

1 óra 15 perc

15,8

16,1

300

450

FOGYASZTÁS (WLTP ÉRTÉKEK) +

Áramfogyasztás (kWh/100 km)
HATÓTÁVOLSÁG (WLTP ÉRTÉKEK) +

Homologizált hatótávolság vegyes használat esetén (km)
MENETTELJESÍTMÉNY

Gyorsulás 0–100 km/h (másodpercben)

10

7,4

Legnagyobb sebesség (km/h)

150

160

Légellenállási együttható (SCx)

0,713

KORMÁNYZÁS

Járdák közötti fordulókör átmérő (m)

10,4

FÉKEK

Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm)

320 / 28

Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm)

292 / 16

GUMIABRONCSOK

18" keréktárcsák esetén

195/60 R18

20" keréktárcsák esetén

215/45 R20

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Csomagtér térfogata (l)

440

Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel VDA szerint (dm3)

1 332

Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)++

1 541 - 1 600

1 636 - 1 708

Megengedett maximális össztömeg (kg)

2 050

2 158

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg)

2 550

3 058

Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)

500

900

Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)

500

750

Tető maximális terhelhetősége (kg)

80

80

+

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb
információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
++
Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

* Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes
feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem
érinti. Az akkumulátorra 8 év vagy 160 000 km garancia vonatkozik (az előbb elért érték erejéig), és garantáljuk, hogy a töltési kapacitás mindig 70% fölött marad.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások,
valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok
tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! Az
RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.
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