
RENAULT MEGANE 
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
Företagsbilen du vill tillbringa fritiden med.

Nya

Äntligen kan Renault lansera en bil där företagets långa erfarenhet av Formel 1 kombineras med över 10 års  
utveckling av elbilar. Resultatet är nya MEGANE Sport Tourer E-TECH som förenar det bästa från två världar. Kör på 
eldrift i stan. Och när du drar ut på motorvägen växlar du till hybridläget och behöver inte oroa dig för räckvidden.  
Vi kan utlova inte bara en tystare arbetsmiljö, utan också en mer kraftfull acceleration och en häftigare körupplevelse.

JAG VILL BYGGA MIN MEGANE E-TECH

Köp innan 
1 april för högre 

klimatbonus
Se sid 5.

https://www.renault.se/hybrid/nya-megane-sport-tourer-plugin-hybrid/konfigurator.html


Förarskärm du kan 
anpassa efter dig själv
Från förarplatsen har du perfekt sikt över 
förarskärmen som visar navigering, räckvidd, 
batterinivå, energiflöde, förarassistanssystem 
med mera…  Du kan göra dina egna inställningar 
och anpassa upplägget efter dina behov och din 
körstil. Gör din arbetsmiljö trevligare och ökar 
din arbetseffektivitet. 

LÄS MER

Nya Renault MEGANE 
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid

https://www.renault.se/hybrid/nya-megane-sport-tourer-plugin-hybrid.html


Låt din körstil styra
På den 10,2-tum stora förarskärmen kan 
du välja mellan tre körlägen och få en 
personligt anpassad körupplevelse, med 
stämningsbelysning och motorljud precis som 
du vill ha det. I Pure-läge kan du köra helt på 
el i hastigheter upp till 135 km/h. Du fulladdar 
batteriet på bara 3 timmar vid en offentlig 
laddplats eller på 4-6 timmar med kabeln på 
arbetsplatsen eller hemma. 

LÄS MER

Nya Renault MEGANE 
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid

https://www.renault.se/hybrid/nya-megane-sport-tourer-plugin-hybrid.html


Ännu större och mer 
flexibelt lastutrymme
När du har behov att transportera 
skrymmande saker är nya MEGANE Sport 
Tourer en riktig laståsna. Med ett rymligt 
bagageutrymme (447 l) och rekordstor 
lastlängd (2,7 m) uppfylls helt enkelt de flesta 
av dina lastbehov. 

Har du ännu större lastbehov än så? Då är du 
välkommen till att titta på vårt breda program 
av transportbilar. 

LÄS MER

Nya Renault MEGANE 
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid

https://www.renault.se/hybrid/nya-megane-sport-tourer-plugin-hybrid.html


Köp din bil innan 
1 april, så får du del 
av högre klimatbonus
Som du säkert känner till kommer den generösa 
klimatbonusen för nyregistrerade laddhybridbilar  
sänkas efter 1 april 2021. 
 
Vill du köpa en ny bil med högre klimatbonus 
ska du därför se till att genomföra ditt köp 
senast 31 mars 2021. Det kan vara bra att veta 
att förändringen i klimatbonus påverkar bilens  
inköpskostnad oavsett om bilen köps som  
företagsbil, tjänstebil eller privat.

LÄS MER

Nya Renault MEGANE 
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid

https://www.renault.se/klimatbonusbilar.html


Vill du veta mer om våra andra E-TECH modeller?

Viss specificerad utrustning är tillval, se vad som ingår i de olika versionerna på renault.se

Renault Megane Sport Tourer E-TECH Plug-in Hybrid: Bränsleförbrukning vid blandad körning: WLTP 1,3 l/100km. CO2-utsläpp: WLTP 29-30 gram/km. 
Renault Clio E-TECH Hybrid: Bränsleförbrukning vid blandad körning: WLTP 4,4 l/100km. CO2-utsläpp: WLTP 99 gram/km.
Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid: Bränsleförbrukning vid blandad körning: WLTP 1,5 l/100km. CO2-utsläpp: WLTP 33 gram/km.

Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2.

Storsäljaren som är liten och 
effektiv i formatet. 

Succésuven som rymmer både  
arbetets och privatlivets olika behov.

Nya CLIO Hybrid Nya CAPTUR Plug-in Hybrid

LÄS MER LÄS MER

https://www.renault.se/hybrid/nya-clio-hybrid.html
https://www.renault.se/hybrid/nya-captur-plugin-hybrid.html
http://www.youtube.com/user/Renaultsverige
https://www.instagram.com/Renaultsverige/
https://www.facebook.com/RenaultSE

