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en ny 100% elektrisk
æra
220 hk

En ny mobilitetsæra er begyndt. Med den helt nye Renault Megane
E-Tech 100% electric kombineres følelser og teknologi til en innovativ
mobilitetsoplevelse. Og det var kun et spørgsmål om at rykke grænserne
for at kunne tilbyde dig en så fremragende oplevelse. Det er præcis, hvad
vi har gjort.

fra 0-100 km/t
på 7,4 sek.

en rækkevidde
på op til
458 km
i henhold
til WLTP*

openR
link-system
med integreret
Google

440 l
bagagerumsvolumen

26
førerassistentsystemer

* 458 km for Evolution ER-versionen. WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures):
I forhold til NEDC-protokollen viser denne nye protokol værdier, der ligger meget tættere op ad de
værdier, der gælder under reelle kørselsbetingelser.
Google er et registreret varemærke, der tilhører Google LLC.

rendyrket design

Det er et spørgsmål om stil. Og den helt nye Renault Megane E-Tech
100% electric har masser af stil. Med et kompakt sedankarrosseri og en
crossover-stil, kommer de sportslige og aerodynamiske karrosserilinjer
klart til udtryk. Den forlængede akselafstand og store 20” alufælge afslører
en helt ny personlighed. Når du nærmer dig, lyser Renault logoet op og
oplyser jorden, mens de flugtende dørhåndtag kører ud og derefter ind igen.
Du kan se frem til rendyrket køreglæde.

rendyrket design

Lanceringsfarven sætter scenen: Rafale Grey. En række stilmæssige
innovationer med fuld-LED-signaturlys foran, en lysstribe
i 3D-moiré-effekt bagpå og tag i Starry Black. Mere sikker med
skarpere udsyn om natten, mere sportslig med 20” alufælge i mere
ekstrem aerodynamisk udformning og en finish i bedre kvalitet –
Renault Megane E-Tech 100% electric fuldender den elektriske
effektivitet med elegant stil.

nytænkt ergonomi

Det nye cockpit er gearet til at opfylde alle førerens behov med en af
de største digitale overflader, der nogensinde er udviklet til en bil: Det
digitale openR-område med en overflade på 24” er fordelt over to 12”
skærme*. Betjeningselementerne på rattet frigiver plads og gør kørslen
mere sikker. Pladsen i kabinen er velordnet, og atmosfæren er varm:
Et udvalg af innovative materialer* forbedrer finishen (indtræk og
dørbeklædninger i genbrugsmaterialer). 7 l opbevaringsplads mellem
forsæderne giver plads til smartphones og personlige genstande.
Alt er, som det skal være.
* afhænger af versionen.

en rendyrket
elektrisk følelse

Se landskaberne rulle forbi i elektrisk stilhed. Accelerationen
er hæsblæsende, lineær og muskuløs: med 220 hk motor tager
accelerationen fra 0-100 km/t kun 7,4 sek. Et regenererende
bremsesystem styrker præstationerne: Så snart bilen decelererer,
genindvindes energi. Den nye servostyring er adræt og direkte,
undervognen er dynamisk, og tyngdepunktet er lavt. Den helt nye
Renault Megane E-Tech 100% electric viser sin sportslige DNA.

1. Rattet omfatter betjeningselementer
til bilens vigtigste systemer:
førerassistentsystemer, opkaldsstyring og
aktivering af stemmebetjening.
2. 12,3” display, som kan tilpasses alt efter
køreindstillingen: I indstillingen Sport øges
ydelse og respons.
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en rendyrket
elektrisk følelse

Med betjeningskontakter lige ved hånden, mens du holder på vejen,
får du køreglæde som aldrig før. Brug multi-sense*-teknologien til
at skifte til indstillingen Sport: motorydelse, styretøjets respons,
ambientebelysningen – det hele ændrer sig øjeblikkeligt. På 12,3”
displayet vises de vigtigste kørselsinformationer – hastighed,
rækkevidde og kort.
* Tilgængelig fra Techno-versionen.
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458 km rækkevidde
aerodynamisk design
Linjerne på Renault Megane E-Tech
100% electric er designet til at
maksimere aerodynamikken via bilens
højde, tagkonstruktionen, dækkene og
skulpturelle kofangere.

Renault Megane E-Tech 100% electric er resultatet af innovativ forskning og udvikling, som har rykket grænserne for
præstationer og effektivitet:optimeret vægtfordeling, længere akselafstand og et ekstremt lavt tyngdepunkt. Den nye platform
giver plads til et ultrafladt 60 kWh-batteri og en kompakt 160 kW(1) elmotor, som giver en rækkevidde på op til 458 km(2).

optimal vægt
Med en vægt på kun 1.624 kg(3), hvilket
primært skyldes dørene i aluminium, er
Renault Megane E-Tech 100% electric
en af de letteste elbiler i segmentet, så
du får endnu længere rækkevidde med
samme ydelse.

varmestyring
Renault Megane E-Tech 100% electric
er udstyret med et system, som
automatisk regulerer temperaturen
i batteriet og motoren. Uanset
vejrforholdene udenfor kan du være
sikker på, at du får den bedst mulige
rækkevidde.

Rækkevidder(4)
60 kWh-batteri:
- op til 458 km(2)
– op til 442 km
40 kWh-batteri:
- op til 296 km

(1) Også tilgængelig med 40 kWh-batteri og 94 kW-motor. (2) På udstyrsversionen Evolution ER. (3) På
Evolution ER 60 kWh-versionen. (4) WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures):
I forhold til NEDC-protokollen viser denne nye protokol værdier, der ligger meget tættere op ad de
værdier, der gælder under reelle kørselsbetingelser.

Du har altid adgang til en lang række skræddersyede løsninger til opladning derhjemme, ved arbejdspladsen, på vejen eller andre steder.
Renault Megane E-Tech 100% electric leveres med et Mode 3-ladekabel, som kan bruges til en husholdningsstikdåse(1) eller ved offentlige ladepunkter.
Med My Renault-appen kan du se batteriets opladningsniveau på din mobiltelefon.
opladning derhjemme, på arbejdspladsen eller andre steder
Du kan nemt oplade Renault Megane E-Tech 100% electric med en
hjemmeoplader, en forbedret husholdningstilslutning eller via en
almindelig husholdningsstikdåse(1). Med My Renault-appen kan du altid
se bilens rækkevidde, starte fjernbetjent opladning eller planlægge
opladningen til tidspunkter med lav belastning af elnettet.

Type
af installation

Opladnings- Kabel
effekt
til opladning

opladning på vejen
En aften i biografen? Med My Renault-appen kan du finde de offentlige
ladepunkter, der er tættest på din destination. På de længere køreture
kan du få op til 300 km rækkevidde på 30 min. ved en lynoplader.

Opladningstid
40 kWh-batteri
50 km

296 km

50 km

250 km

458 km(3)

Mode 3-kabel
inkluderet i prisen

1 t 10 min. 3 t 15 min.

6 t 30 min.

1t

5t

9 t 15 min.

Forbedret
3,7kW
husholdningstilslutning

Standard Mode 2-kabel
eller flexi-charger som tilbehør

2 t 15 min. 6 t 15 min.

12 t 15 min.

2t

10 t

18 t

Standard
2,3kW
husholdningsstikdåse(2)

Mode 2-kabel
flexi-charger som tilbehør

3 t 40 min. 10 t 35 min. 21 t

3 t 20 min.

17 t

30 t 30 min.

Offentlig lynoplader

130kW

Kabel tilsluttet
til ladestander

-

-

-

7 min.

25 min.

1 t 15 min.

Offentligt ladepunkt

130kW

Mode 3-kabel
inkluderet i prisen

30 min.

1 t 10 min.

2 t 20 min.

20 min.

1 t 30 min.

3 t 15 min.

Hjemmeoplader(1)

opladning på den
nemme måde

150 km

Opladningstid
60 kWh-batteri

7,4 kW

(1) Kun til lejlighedsvis brug. (2) Den maksimale effekt og opladningstiden er baseret på moderate temperaturer (20°C). (3) På Evolution ER 60 kWh-versionen.

openR & openR link –
næste generations
interface
Med den nye openR-skærm – 24” brugbar overflade – slå dig løs på en
af de største digitale overflader i en bil. Oplev et billede i høj opløsning:
mindre genskin og mere farve; Se alle de vigtige informationer:
hastighed, navigation eller opladningstilstand. Du bekender kulør med
otte forskellige farvetemaer at vælge imellem! Og for at give dig den
bedste opkoblede køreoplevelse har Renault integreret Google i det
nye, intelligente openR link*-multimediesystem.
* afhænger af versionen. Google er et registreret varemærke, der tilhører Google LLC.

1. Med Google Play får du adgang til
over 40 apps
2. My Renault-appen forbinder dig
med din bil og gør din hverdag
nemmere
3. Google Maps er altid opdateret:
kort, trafikmeldinger og POI’er
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optimal opkobling

3

Få adgang til Google Maps med tjenester specielt til elbiler:
optimerede ruter i forhold til tilgængelige ladepunkter og batteriets
opladningsniveau, opdaterede kort og trafikmeldinger i realtid. Med
den stemmestyrede assistent kan du bare sige: ”Hej Google, reducer
aircondition!” Du får adgang til over 40 apps fra Google Play – musik,
podcasts, lydbøger, Spotify etc.
My Renault-appen gør hverdagen nemmere: Du kan indstille
temperaturen i kabinen, før du skal køre, planlægge opladningen,
planlægge dine ruter til at følge tilgængelige ladepunkter, få vist den
resterende rækkevidde og finde ladestationer i nærheden.
2

Google Maps og Google Play er registrerede varemærker, der tilhører Google LLC.

410 W forstærker

eksternt forbundet
subwoofer

førsteklasses lyd
med Harman Kardon
Du kan nyde godt af en stor kabine, hvor din komfort er i højsædet.
Ved hjælp af en puppeeffekt, som er udviklet af Renault, er kabinen
lydisoleret til perfektion. Det nye Harman Kardon*-soundsystem, som
er specielt udviklet til Megane E-Tech 100% electric, giver alle personer
i bilen en imponerende lydoplevelse. Systemet leverer en samlet
effekt på 410 W via to diskanthøjttalere i siderne af instrumentpanelet,
to bashøjttalere i de forreste dørpaneler, to diskanthøjttalere
og to bashøjttalere i dørpanelerne bagi samt en subwoofer i
bagagerummet. Takket være Quantum Logic Surround™-teknologien
og fem tilgængelige lyduniverser bliver alle typer musik gengivet på
uforglemmelig vis.
* ekstraudstyr til Techno og standardudstyr i Iconic.

bashøjttalere bagi

diskanthøjttalere

diskanthøjttalere

bashøjttalere foran

1. 1/3-2/3-splitbagsæde
2. 209 mm knæplads ved bagsæderne
3. 440 l bagagerumsvolumen

1

440 l
bagagerumsvolumen

2

Ladekablerne er gemt væk (de har deres eget opbevaringsrum
under den falske bund), så bagagerummet har en anvendelig
volumen på 440 l. Og hvis du har brug for mere plads, kan
bagsæderne klappes ned i forholdet 1/3-2/3, og passagersædets
ryglæn kan indstilles i hældningen til 45°. Platformen er specifikt
udviklet til elbiler og har en helt flad bund (fordi der ikke er nogen
transmissionstunnel). Pladsforholdene er optimeret: 209 mm
knæplads ved bagsæderne, 33 l opbevaringsplads i kabinen.

3

26 førerassistentsystemer
vognbaneassistent. Dette system korrigerer
styrevinklen, så bilen føres tilbage i vognbanen,
hvis du ikke har tændt blinklyset.

advarsel om sikker afstand til forankørende.
Frontradaren beregner sikkerhedsafstande
og udløser et advarselssignal og en visuel
advarsel, hvis der er risiko for en kollision.

vognbaneassistent. Dette system advarer
føreren, hvis bilen overskrider en optrukket eller
ikke-optrukket vognbanemarkering.

advarsel om biler i den blinde vinkel og
vognbaneassistent. Bilen korrigerer automatisk
retningen, hvis der er risiko for en kollision
i forbindelse med et vognbaneskift.

advarsel om biler i den blinde vinkel. Systemet
er aktiveret ved hastigheder over 15 km/h, og
det advarer dig ved hjælp af advarselslamper
om biler i nærheden, som du ikke kan se i din
synsvinkel.

advarsel bag ved udkørsel fra parkeringsbås.
Dette system advarer dig i tilfælde af
forhindringer bag bilen.

automatisk nødopbremsning.
Dette system registrerer køretøjer på siden
eller foran bilen og bremser bilen i risikotilfælde.

automatisk nødopbremsning ved
bakkemanøvrer. Dette system registrerer
forhindringer bag bilen og standser automatisk
bilen, hvis der er fare for en kollision.

vejskiltegenkendelse. Systemet informerer dig
om hastighedsbegrænserne
i instrumentenheden.

vejskiltegenkendelse og hastighedsadvarsel.
Systemet informerer dig om
hastighedsbegrænser og advarer dig, hvis du
overskrider dem.

udstigningsadvarsel. Dette system advarer
dig, hvis et køretøj nærmer sig bagfra, når du vil
åbne bildøren.

hill start assist. Dette system er aktiveret
på stigninger på over 3 %, hvor det holder
bremsetrykket i 2 sek.

intelligent bakspejl. Dette system giver dig et
komplet overblik over området bag bilen i dit
bakspejl.

aktiv førerassistance. Dette system regulerer
hastigheden i henhold til omgivelserne,
holder en sikker afstand til det forankørende
køretøj og holder bilen midt i vognbanen. Hvis
trafikken standser, stopper bilen, hvorefter den
automatisk starter igen.

automatisk aktivering af fjernlys/nærlys.
Dette system fungerer ved hjælp af et kamera,
som analyserer lysflows baseret på lys- og
trafikforholdene.

adaptive LED-forlygter (med integreret
tågelys). Systemet tilpasser automatisk
lyskeglens form alt efter trafik- og
lysforholdene.

adaptiv fartpilot. Dette system holder en sikker
afstand til det forankørende køretøj. Systemet
aktiverer bremserne, når afstanden bliver for
kort, og accelererer, når der igen er fri bane.

3D-kamera med 360°-visning. De fire
kameraer leverer en 360°-visning af området
omkring bilen, så du nemt kan foretage
parkeringsmanøvrer.

Den helt nye Renault Megane E-Tech 100% electric er
udstyret med 26 innovative førerassistentsystemer. Det
hele er gennemprøvet og effektivt, så du får en sikker og
tryg køreoplevelse.

Intelligent adaptiv fartpilot. Udover
fartpilotfunktionen analyserer dette system
omgivelserne og regulerer din bils hastighed på
en forudseende måde.

fartpilot og hastighedsbegrænser.
Fartpiloten regulerer bilens hastighed.
Hastighedsbegrænseren giver dig mulighed for
at indstille en maksimal hastighed.

parkeringssensorer bag. Radarsensorer
hjælper dig med at manøvrere ved at
advare dig om forhindringer bag bilen med
advarselssignaler og visuelle advarsler.

parkeringssensorer på siderne. Sensorerne
gør det nemmere for dig at manøvrere ved at
advare dig om forhindringer ved siden af bilen
med advarselssignaler og visuelle advarsler.

parkeringssensorer foran. Sensorerne gør
det nemmere for dig at manøvrere ved at
advare dig om forhindringer foran bilen med
advarselssignaler og visuelle advarsler.

bakkamera. Dette system viser området bag
bilen på skærmen, når du sætter bilen
i bakgear. Fremhævede linjer gør det nemmere
og mere sikkert at manøvrere.

komplet automatisk parkering. Dette system
lokaliserer og udmåler parkeringsbåse og
udfører manøvren automatisk. Du skal blot
styre hastigheden.

indklappelige sidespejle med memory. De
klappes automatisk ind, husker din profil, og de
vipper nedad, når du bakker.

Farvepalette

Hvid Glacier (CO)

udvendig individualisering

Grå Rafale (P)

Grå Schiste (MP)

Tag i Sort Étoile

Tag i Hvid Glacier

Tag i Grå Schiste

Mulige kombinationer af bilens farve og tagets farve

Farver/tagfarve
Grå Rafale
Hvid Glacier
Grå Schiste
Sort Étoile
Rød Flamme
Blå Nocturne
Blå Nocturne (MP)

Rød Flamme (MP)

Sort Étoile (MP)

CO: standardlak.
P: perleeffekt.
MP: metallak.
billederne er ikke kontraktmæssigt bindende.

Karrosserifarve
(1)(3)

Ja
Ja(1)(2)(3)
Ja(1)(2)(3)
Ja(1)(2)(3)
Ja(1)(3)
Ja(1)(3)

Sort Étoile
(3)(4)

Ja
Ja(3)(4)
Ja(3)(4)
Ja(3)(4)
Ja(3)(4)

(1) på udstyrsversionen Equilibre. (2) På udstyrsversionen Evolution ER. (3) På udstyrsversionen Techno. (4) På udstyrsversionen Iconic.

Hvid Glacier
(3)

Ja
Ja(3)
Ja(3)
Ja(3)

Grå Schiste
Ja(3)
Ja(3)(4)
Ja(3)
Ja(3)

Indtræk

Evolution ER*

sædeindtræk

Equilibre

Meleret gråt EVA REC-indtræk i
genbrugstekstil

Meleret gråt ELZA REC-indtræk
i en kombination af kunstlæder/
genbrugstekstil

Læderindtræk* i Light Sand Grey
Riviera

Læderindtræk* i Titanium Black Riviera

hjulkapsler og fælge

Techno (Equilibre +)

Iconic (Techno +)

18” Terdam tofarvet hjulkapsel
til stålfælg

18” Elsinki aluminiumsfælg

18” Oston aluminiumsfælg

20” Soren aluminiumsfælg

20” Enos aluminiumsfælg

* Alle sæder, der omtales som lædersæder i dette dokument, består af ægte læder og
beklædt tekstil. Kontakt venligst din salgsrådgiver for at få flere oplysninger om de anvendte
lædermaterialer.

tilbehør

1. Gulv med dobbeltbund til
kabelopbevaring. Et perfekt
opbevaringsrum i din elbil. Alt er
nemt at komme til og er sikkert
opbevaret i bagagerummet. Giver
dig nem adgang til ladekablerne og
tilhørende udstyr.
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2. Individualseringssticker til taget.
Giv din bil en iøjnefaldende og
dynamisk stil med motivet, som
er baseret på det nye Renault
logo. Den skræddersyede
udformning matcher på perfekt vis
hajfinneantennens form.

3. EasyFlex – modulopbygget
bagagerumsbeskyttelse. Den er
skridsikker og vandtæt og beskytter
bilens bagagerum. Den kan
anvendes til transport af snavsede
genstande, og den tilpasser sig til
bagsædernes position.

4. Modulopbygget ruminddeler til
bagagerummet. Dette smarte
opbevaringstilbehør holder
din bagage på plads under
transporten.
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3

4

5

5. Anhængertræk, tagbøjler og
ski-/wakeboardholdere. Med
anhængertrækket kan du på sikker
vis medbringe din cykelholder,
trailer eller båd. Tagbøjlerne kan
anvendes til fastgørelse af en
ski- eller wakeboardholder.

mål & volumener

885

2.017

835

1.505
209

135

800

715

2.685
4.200

1.404

1.768
2.055

1.378
1.000

1.768

Bagagerumsvolumen (l)
Min. bagagerumsvolumen
Maks. bagagerumsvolumen
mål i (mm).

440
1.332

Renault Care-service
Vi står altid til rådighed for at gøre køreoplevelsen nemmere og
spare tid for dig i forbindelse med vedligeholdelsen af din Renault:
onlinetilbud og -aftaler, pakkeløsninger, serviceaftaler, forsikring
og vejhjælp, individuelt tilpasset My Renault-program... Udnyt vores
enkle og hurtige løsninger, der er skræddersyet til dine behov.
Renault Care-service, så er du 100 % dækket ind.
Vær sikret mod det uventede med vores udvidede garantier,
Renault vejhjælp og forsikringer, som du altid har adgang til. Vores
pakker eller all-inclusive-tilbud er skræddersyede til dine behov.
My Renault: din bils opkoblede app
Se en servicerapport eller aftaledatoer, book en aftale hos
forhandlere, se e-guiden og mange undervisningsvideoer, der
omhandler funktionerne i din bil. Med fjernbetjent opladning og
klimaregulering gør My Renault din daglige kørsel nemmere, og
5 års onlinetjenester er inkluderet! Og efter hvert serviceeftersyn
på et Renault værksted kan du se batteriets kapacitet direkte
i appen.
Google integreret i bilen
Drag fordel af et 4G-onlinetilbud med Renaults nye openR linksystem: Du får 5 års tjenester inkluderet med Google Maps og
Google Assistant og 3 GB data (i 6 måneder), så du kan bruge dine
Google Play-apps i bilen.

Opret dine brugerkonti og få en
opkoblet og skræddersyet oplevelse.
For mest muligt ud af din onlineoplevelse ved at oprette en My Renault- eller Google-brugerkonto ved
at følge nedenstående trin.

Har du endnu ikke en My Renault-brugerkonto?
Det er påkrævet for at få adgang til dine onlinetjenester via My Renault-appen.
trin 1
Hent My Renault-appen fra Google Play eller App Store
med din telefon.

trin 2
Opret en My Renault brugerkonto ved at følge
anvisningerne på skærmen.

Har du endnu ikke en Google-brugerkonto?
Den er påkrævet for at få en skræddersyet oplevelse med Google Maps og Google Assistant.
trin 1
Gå ind på www.google.com/accounts i browseren på
din telefon eller PC.

trin 2
Klik på”Log på”, og vælg en eksisterende
e-mailadresse, eller opret en gratis Gmail-adresse.
Følg anvisningerne for at afslutte opsætningen af din
Google-brugerkonto.

Google, Google Assistant, Google Play og Google Maps er
registrerede varemærker tilhørende Google LLC.

Google, Google Assistant, Google Play og Google Maps er registrerede varemærker tilhørende Google LLC.

Du vil snart se den
på vejene
Luca de Meo, Renault CEO, oktober 2020
I oktober 2020 præsenterede Renault konceptbilen Megane eVision –
en futuristisk bil, som bryder med traditionelt design og giver et hint om den
kommende Renault Megane E-Tech 100% electric.
En inspirerende bil, som oser af følelser og med et unikt design og proportioner,
der gør bilen særdeles attraktiv. Bilen udstråler modernisme med sine
hule paneler, de fremhævede skulderlinjer, den skulpturelle nederste del
af karrosseriet og sorte hjulkasser. Det originale signaturlys erstatter det
sædvanlige ”C”-formede lys og udgør i stedet en vinklet ”S”-form med en
lysstribe, som forbinder de optiske enheder. Og det samme gælder bagpå,
hvor lygterne er smalle og horisontale. De store 20” alufælge bidrager til bilens
dynamiske fremtoning. ”Du vil bare gerne sætte dig ind i bilen og køre mod
solnedgangen”, fortæller Renaults øverste chef.

Bilen er bygget på den topmoderne CMF-EV-elbilsplatform med fokus
på dristighed, følelser og præstationer. Det lavere tyngdepunkt og den
forlængede akselafstand giver tilsammen en optimeret køreoplevelse, og
multilink-bagakslen og styretøjets korte udvekslingsforhold giver øget adræthed
og komfort. Under motorhjelmen ligger en ultrakompakt 220 hk elmotor, som
trækker forhjulene. Batteriet, som er et af det tyndeste på markedet, har en
kapacitet på 60 kWh.
Over 300 patenter beskytter innovationerne i motoren, ladesystemet, batteriet,
varmestyringen, konstruktionen og akustikken. Endnu et bevis på, at Megane
eVision rykker grænser og sætter meget høje standarder.

På vejen fra konceptbilen
Megane eVision til Renault
Megane E-Tech 100% electric:
→ over 300 søgte patenter
→ ombygning af Douai-fabrikken
til industrielt knudepunkt for
elektriske biler

bestil Renault Megane E-Tech 100% electric
Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure var korrekt og opdateret på tidspunktet for offentliggørelsen. Denne udgivelse
er udarbejdet med førproduktionsmodeller og prototyper. I henhold til koncernens politik vedr. kontinuerlig produktforbedring forbeholder Renault
sig retten til til enhver tid at ændre de beskrevne specifikationer, biler og tilbehør. Sådanne ændringer kommunikeres til Renault forhandlerne så
hurtigt som muligt. Alt efter det pågældende land kan visse versioner afvige, og noget udstyr er måske ikke tilgængeligt (som standardudstyr,
som ekstraudstyr eller som tilbehør). Kontakt din nærmeste forhandler for at få de nyeste informationer. Af tryktekniske årsager kan farverne
i denne brochure afvige en smule fra de virkelige farver på lak og indtræk. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af hele eller dele af denne
publikation ikke er tilladt i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Renault.
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