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Realny
zasięg aż 300 km*
i nowe możliwości
Bez emitowania CO2, bez hałasu silnika i bez konieczności
zmiany biegów – Renault ZOE wprowadza nowy standard auta
elektrycznego. Dzięki największemu zasięgowi w segmencie
– aż 300 km w warunkach rzeczywistych, auto jest jeszcze
bardziej atrakcyjne i unikalne. Nowy akumulator trakcyjny Z.E.
40 zwiększył zasięg ZOE niemal dwukrotnie, aby zapewnić
jeszcze więcej komfortu i radości w codziennym użytkowaniu.
Dzięki Renault ZOE życie staje się prostsze. Jest też piękniejsze,
spokojniejsze i jeszcze bardziej ciche. Przyjemne w prowadzeniu
oraz dające się szybko i łatwo doładować, Renault ZOE dowiezie
Cię, dokąd tylko zechcesz. Korzystaj w jeszcze większym
stopniu niż dotąd z przyjemności jazdy w 100% elektrycznym
Renault ZOE.
* Realny zasięg nawet do 300 km został określony na podstawie testów wewnętrznych.
Ostateczny zasięg zostanie określony w procesie homologacji WLTP. Zasięg w rzeczywistych
warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości
te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia,
a także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie
w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy, warunki drogowe (natężenie ruchu, stan
nawierzchni, itp.), warunki pogodowe na drodze.
Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody
w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną
jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi
wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących
z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony
środowiska znajdują się na www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Minimalistyczny
design
Renault ZOE, stabilnie osadzone na 16-calowych aluminiowych
obręczach kół* o oryginalnym designie, spokojnie szykuje
się do bezgłośnego zniknięcia w oddali. Niebieskawa barwa
charakterystycznych, wysmukłych przednich świateł zapowiada,
że mamy do czynienia z autem elektrycznym. Przezroczyste
tylne klosze z niebieskim obramowaniem czekają na właściwy
moment, aby zabłysnąć na czerwono. Ich kształt bumerangu
nawiązuje do żywiołowego temperamentu i silnej osobowości
ZOE.
* Dostępne w serii lub w opcji w zależności od wersji.

Renault ZOE
na skanerze.
Bądź o krok przed innymi!
Renault ZOE, zgodne z kanonami auta w 100% elektrycznego, jest bez
wątpienia najlepiej dostosowanym modelem do współczesnych potrzeb.
Zrobiliśmy wszystko dla zoptymalizowania jego zasięgu, uproszczenia
ładowania i zapewnienia jazdy w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa
i komfortu.
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System multimedialny
R-LINK – usługi online
w zasięgu ręki
W Renault ZOE masz stały kontakt ze światem! Multimedialny system
z 7-calowym ekranem dotykowym Renault R-LINK Evolution umożliwia
planowanie tras przejazdu, przeglądanie e-maili, słuchanie ulubionej muzyki
i pobieranie aplikacji z R-LINK Store (aktualności, podróże, gry, e-maile,
sieci społecznościowe)*.
Korzystając z aplikacji Z.E. Services, możesz ze swojego smartfona
lub komputera uzyskać dostęp do pakietu usług MY Z.E. Connect**,
umożliwiających m.in. zdalne sprawdzanie zasięgu oraz stanu naładowania
akumulatora trakcyjnego. MY Z.E. lnter@ctive*** umożliwia zdalne
uruchomienie lub zaprogramowanie ładowania akumulatora trakcyjnego,
jak również włączenie wstępnego ogrzewania lub schłodzenia wnętrza
samochodu. ZOE jest na każde Twoje skinienie!
* Wymaga dostępu do internetu.
** 36 miesięcy bezpłatnego dostępu do Z.E. Connect.
*** 12 miesięcy bezpłatnego dostępu do Z.E. Inter@ctive dla wersji Intens.

Ładuj swoje ZOE w dowolnym miejscu
Łatwe w codziennym użytkowaniu Renault ZOE może być ładowane
w dowolnym miejscu: w domu, w miejscu pracy, w centrach handlowych,
hipermarketach i na parkingach autostradowych. Ładowanie akumulatora
trakcyjnego jest proste i szybkie: układ ładowania Caméléon™ dostosowuje
się do maksymalnej dostępnej mocy (prądu jedno- lub trójfazowego, do
43 kW). Czas ładowania jest zależny od typu terminala. W ciągu 30 minut
możesz uzyskać rzeczywisty zasięg nawet 120 km*.
* Zależne od typu terminala ładowania oraz typu silnika / akumulatora trakcyjnego.

Czas ładowania akumulatora trakcyjnego
Prąd
1-fazowy
Prąd
3-fazowy

Zasięg (km)***

Moc ładowarki

R90 Z.E. 40 / R110 Z.E. 40

Q90 Z.E.40

3,7 kW (16 A)

15 h

15 h 30

7,4 kW (32 A)

7 h 25

8 h 25

11 kW (16 A)

4 h 30

4 h 30

22 kW (32 A)
43 kW (63 A)**
szybka ładowarka

2 h 40

2 h 40

1 h 40

65 min

** Do 80% akumulatora trakcyjnego.

R90 Z.E. 40 / R110 Z.E. 40

Q90 Z.E. 40

Warunki letnie

300

280

Warunki zimowe

200

180

*** Realny zasięg nawet do 300 km został określony na podstawie testów wewnętrznych. Ostateczny
zasięg zostanie określony w procesie homologacji WLTP. Zasięg w rzeczywistych warunkach drogowych
może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak:
masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia
dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy,
warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.), warunki pogodowe na drodze.
Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które
pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają
się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu.
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na www.
renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Akumulator Z.E. 40
i silniki
W nowym, opracowanym przez Renault litowo-jonowym akumulatorze trakcyjnym zastosowano innowacyjną technologię, dwukrotnie zwiększającą
jego pojemność bez zwiększania wymiarów. Jego zalety to przede wszystkim: łatwe doładowywanie niezależnie od ilości pozostałego zapasu energii,
bezobsługowość, możliwość recyklingu po wycofaniu z eksploatacji. Umiejscowiony pod podłogą, nie zabiera miejsca w kabinie ani bagażniku.
Elastyczne i ciche silniki znacząco zwiększają przyjemność prowadzenia Renault ZOE. Pomysłowe, kompaktowe, niezawodne i bardzo przyjemne
w użytkowaniu, zwłaszcza dzięki bardzo wysokiemu momentowi obrotowemu, dostępnemu już od najniższych obrotów, zapewniającemu dynamiczne
i płynne przyspieszenia. Ich moc, zależnie od wersji, wynosi od 68 do 80 kW.

Zaawansowane technologie
zwiększające zasięg auta
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ZOPTYMALIZUJ ZASIĘG SWOJEGO ZOE:
System Range Optimizer zwiększa zasięg Renault ZOE do poziomu niespotykanego wśród wielkoseryjnych aut elektrycznych. 1. Układ hamulcowy z systemem odzyskiwania energii podczas
hamowania nowej generacji. Akumulator trakcyjny jest automatycznie doładowywany przy każdym zwalnianiu lub hamowaniu, niezależnie od stylu jazdy kierowcy. 2. Pompa ciepła. Jeden system
i dwie funkcje. Klimatyzacja: pompa ciepła schładza powietrze w kabinie jak dowolny inny nowoczesny układ klimatyzacji; ogrzewanie: w położeniu „reverse” pompa ciepła w równie naturalny
sposób ogrzewa powietrze w kabinie. 3. Opony Michelin Energy™ E-V. Opony te zostały zaprojektowane specjalnie dla ZOE. Odznaczają się ultraniskimi oporami toczenia, zwiększając zasięg
auta (niedostępne dla wersji z obręczami kół 17").
KONTROLUJ ZASIĘG SAMOCHODU:
4. Układ ładowania Caméléon™ automatycznie dostosowuje się do mocy terminala ładowania, do którego podłączone jest auto, umożliwiając zyskanie maksimum energii w minimalnie krótkim
czasie. Wystarczy zaledwie 30 minut do zwiększenia zasięgu o kolejne 120 km*.
KONTROLUJ ZASIĘG TWOJEGO ZOE:
5. Wstępne ogrzewanie / klimatyzacja wnętrza i dostosowanie temperatury akumulatora trakcyjnego. Funkcję wstępnego ogrzewania / klimatyzacji można włączyć za pomocą systemu R-LINK
dzięki możliwościom, jakie zapewnia aplikacja Z.E. Services. Można w ten sposób, po podłączeniu ZOE do terminala, zaprogramować dla jeszcze większego komfortu podgrzanie lub schłodzenie
powietrza w kabinie, jak również zoptymalizować temperaturę akumulatora trakcyjnego w celu zachowania maksymalnej wydajności i zasięgu, zarówno w lecie, jak i w zimie. 6. Tryb Eco. W tym
trybie pracy dynamika samochodu, jak również moc działania klimatyzacji lub ogrzewania są ograniczone w celu zwiększenia zasięgu.
* Zależne od typu terminala ładowania oraz typu silnika / akumulatora trakcyjnego.

Kolory nadwozia

BIEL ALPEJSKA*

BIAŁA PERŁA

NIEBIESKI FUDRE

CZERWONY INTENSE

SZARY TITANIUM

CZARNY ETOILE**

FIOLETOWY BLUEBERRY**

SZARY HIGHLAND***

* Lakier niemetalizowany.
** Kolory nadwozia Czarny Etoile oraz Fioletowy Blueberry są dostępne tylko dla ZOE w wersji Intens.
*** Kolory nadwozia dostępny dla samochodów produkowanych od T. 35/2018.

Wyposażenie
LIFE

Stalowe obręcze kół 15", wzór
Arobase

Obręcze kół ze stopu metali
lekkich 16", wzór Bangka (opcja)

Tapicerka z tkaniny w kolorze
czarnym

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
WYPOSAŻENIA:
Akumulator trakcyjny
••Akumulator trakcyjny Z.E. 40
Bezpieczeństwo
••ABS z układem wspomagania nagłego
hamowania (AFU)
••Układ kontroli toru jazdy (ESC)
••System wspomagania przy ruszaniu pod
górę (HSA)
••Elektroniczny korektor siły hamowania
••Czołowe poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera
••Czołowa poduszka powietrzna pasażera
z możliwością odłączenia
••Boczne poduszki powietrzne na przednich
miejscach (chroniące głowę i klatkę
piersiową)
••Automatyczna blokada drzwi podczas
jazdy
••Ręczna blokada tylnych drzwi
••System kontroli ciśnienia w oponach
••Regulator-ogranicznik prędkości
••Przednie fotele ze zintegrowanymi
zagłówkami

••2 tylne zagłówki na bocznych miejscach
z regulacją wysokości
••Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
z regulacją wysokości z napinaczami na
przednich miejscach
••Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
z ogranicznikami napięcia na bocznych
miejscach z tyłu
••Sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych
Z.E. Voice
••System mocowania fotelików dla dzieci
Isofix na bocznych miejscach z tyłu
i miejscu pasażera z przodu
••Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
Komfort
••Automatyczna klimatyzacja
(jednostrefowa)
••Elektrycznie regulowane szyby przednie
••Kierownica z regulacją wysokości
i głębokości
••Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany
Kartą Renault (umożliwiającą włączanie
silnika)
••Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

Widoczność – oświetlenie
••Światła do jazdy dziennej LED
••Reflektory halogenowe
••Elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka boczne w kolorze czarnym
Multimedia
••System multimedialny Renault R-LINK
Evolution: radioodtwarzacz, nawigacja
TomTom® Z.E. Live, Bluetooth®, 4 głośniki,
gniazda USB/jack, dostęp do usług online
••Dotykowy ekran pojemnościowy
o przekątnej 7"
Wyposażenie specjalne Z.E.
••Przewód ładowania (6,5 m) z wtyczką
TYP 2 do wallboxów i publicznych
terminali ładowania
••Układ ładowania Caméléon™
dostosowujący się do terminali ładowania
prądu zarówno jedno-, jak i trójfazowego
o mocy od 2 do 43 kW*
••Zintegrowany wskaźnik ekonomicznej
jazdy, wskaźnik naładowania akumulatora
i licznik przebiegu
••System wstępnego podgrzewania /
schładzania powietrza we wnętrzu

••Range Optimizer: pompa ciepła, układ
hamulcowy z systemem odzyskiwania
energii podczas hamowania nowej
generacji
••My Z.E. Connect: aplikacja na smartfon lub
komputer (bezpłatny dostęp: 36 miesięcy),
informująca w czasie rzeczywistym
o stanie naładowania akumulatora
trakcyjnego**
Design nadwozia
••Stalowe obręcze kół 15", wzór Arobase
z oponami Michelin Energy™ E-V
••Zewnętrzne klamki przednich drzwi
w kolorze nadwozia
••Oznakowanie Z.E.40 Electric
* W zależności od silnika.
** Z.E. Connect jest kompatybilne z urządzeniami
Apple iOS® i Android® i jest dostępne w App Store
i Google Play Store.

Wyposażenie
INTENS (LIFE +)

Obręcze kół ze stopu metali
lekkich 16", wzór Bangka

Obręcze kół ze stopu metali
lekkich 17", wzór Tech Run (opcja)**

Wnętrze wersji Intens z pakietem: Pakiet Look Niebieski

Tapicerka z tkaniny w kolorze
czarnym

Komfort
••System wspomagania parkowania tyłem
••Karta Renault Hands Free
••Elektrycznie regulowane szyby
przednie i tylne, przednie z włącznikiem
impulsowym po stronie kierowcy
••Kierownica pokryta skórą
••Tapicerka materiałowa w kolorze
czarnym z oznaczeniem Z.E. (tapicerka
materiałowa w kolorze czarnym
z odcieniem niebieskim w części centralnej
siedzeń dostępna jest w ramach pakietu:
Pakiet Look Niebieski)
••Wykończenie podłokietników w drzwiach
przednich dopasowane kolorystycznie do
tapicerki
Multimedia
••System multimedialny Renault R-LINK
Evolution: radioodtwarzacz cyfrowy
(DAB), nagłośnienie 3D sound by
Arkamys™, nawigacja TomTom® Z.E. Live,
Bluetooth®, 6 głośników, gniazda USB/jack

Widoczność – oświetlenie
••Elektrycznie sterowane i składane lusterka
boczne
••Czujnik światła i deszczu
Wyposażenie specjalne Z.E.
••My Z.E. Inter@ctive: aplikacja na smartfon
lub komputer (bezpłatny dostęp:
12 miesięcy) umożliwiająca zdalne
sterowanie ładowaniem akumulatora
trakcyjnego i wstępnym ogrzewaniem /
schładzaniem wnętrza*
Design nadwozia
••Chromowana listwa ozdobna osłony
chłodnicy
••Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16",
wzór Bangka
••Obudowy lusterek bocznych w kolorze
lśniącej czerni
* Z.E. Inter@ctive jest kompatybilne z urządzeniami
Apple iOS® i Android® i jest dostępne w App Store
i Google Play Store.
** W przypadku opcji: obręcze kół ze stopu metali
lekkich 17", nie są dostępne opony Michelin
Energy™ E-V

Tapicerka materiałowa
w kolorze czarnym z niebieskim
odcieniem w części centralnej
(element pakietu: Pakiet Look
Niebieski)

Wymiary

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Pojemność bagażnika do wysokości
tylnej półki
Pojemność bagażnika do wysokości
dachu, po złożeniu tylnej kanapy
WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi
B Długość całkowita
C Zwis przedni
D Zwis tylny

338
1225

2588
4084
839
657

WYMIARY (mm)
E Rozstaw kół przednich
1511
F Rozstaw kół tylnych
1510
Szerokość całkowita na wysokości
G bocznych listew / z rozłożonymi
1730 / 1945
lusterkami bocznymi
H Wysokość pojazdu nieobciążonego
1562
pojazdu nieobciążonego
H1 Wysokość
2028
z otwartą klapą
Wysokość
progu
bagażnika
pojazdu
J nieobciążonego
724
K Prześwit pojazdu obciążonego
120
L Długość wewnętrzna kabiny
1678

WYMIARY (mm)
nad przednimi
M Szerokość
podłokietnikami
nad tylnymi
M1 Szerokość
podłokietnikami
Szerokość
na wysokości przednich
N podłokietników
Szerokość
na wysokości tylnych
N1 podłokietników
od siedzenia do dachu
P Wysokość
pod kątem 14° z przodu
od siedzenia do dachu
Q Wysokość
pod kątem 14° z tyłu
Maksymalna
Y bagażnika szerokość otworu

1384
1390
1365
1320
904
826
941

WYMIARY (mm)
otworu bagażnika przy
Y1 Szerokość
dolnej krawędzi
wewnętrzna między
Y2 Szerokość
wnękami kół
Z Wysokość otworu bagażnika
długość załadunku po
Z1 Maksymalna
złożeniu tylnej kanapy
Z2 Wysokość pod tylną półką
Z3 Długość bagażnika za tylną kanapą

899
1037
685
1426
622
580

Dane techniczne
Liczba miejsc
Typ akumulatora trakcyjnego

ZASIĘG**

Średni rzeczywisty zasięg w lecie (km)
Średni rzeczywisty zasięg w zimie (km)

R90
5
Z.E. 40

R110*
5
Z.E. 40

Q90
5
Z.E. 40

300
200

300
200

280
180

68 (92) / 3000 przy 11300
220/250 – 2500

elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem
80 (109) / 3395 przy 11300
225/250 – 2500

68 (92) / 3000 przy 11300
220/250 – 2500

41
litowo-jonowy
400
12 / 192
305

41
litowo-jonowy
400
12 / 192
305

41
litowo-jonowy
400
12 / 192
305

adaptacyjny jedno-, trójfazowy od 2 do 22 kW
25 h
16 h
15 h
7 h 25
4 h 30
2 h 40
1 h 40

adaptacyjny jedno-, trójfazowy od 2 do 22 kW
25 h
16 h
15 h
7 h 25
4 h 30
2 h 40
1 h 40

adaptacyjny jedno-, trójfazowy od 2 do 43 kW
ponad 30 h
18 h
15 h 30
8 h 25
4 h 30
2 h 40
65 min

SILNIK

Silnik elektryczny
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy Nm przy obrotach (obr./min)

AKUMULATOR TRAKCYJNY

Pojemność energetyczna akumulatora trakcyjnego (kWh)
Rodzaj akumulatora trakcyjnego
Napięcie znamionowe (V)
Liczba modułów / ogniw
Masa akumulatora (kg)

CZAS ŁADOWANIA OD 0 DO 100%

Układ ładowania
z gniazda domowego (10 A)
Gniazdo Green-Up
3,7 kW (prąd jednofazowy 16 A)
7,4 kW (prąd jednofazowy 32 A)
11 kW (prąd trójfazowy 16 A)
22 kW (prąd trójfazowy 32 A)
43 kW (prąd trójfazowy 63 A) (ładowanie do 80% całkowitej pojemności)

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów
Liczba biegów do przodu

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)
0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s)

ZUŻYCIE PALIWA2

Znormalizowane zużycie paliwa (Wh/km)
Emisja C02 (g/km)2
Cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100 km)

przekładnia redukcyjna (pojedyncze przełożenie)
1
135
4,1 – 8,6 – 13,2

135
4,1 – b.d. – b.d.

135
4,1 – 8,6 – 13,2

133
0
0/0/0

133
0
0/0/0

161
0
0/0/0

UKŁAD KIEROWNICZY
Ze wspomaganiem
min. Ø nawracania (m)
Liczba obrotów koła kierownicy

tak (elektryczne)
10,56
2,73

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie / zawieszenie tylne

typu Mac-Pherson / oś sprężysta

OBRĘCZE KÓŁ I OPONY

Obręcze kół montowane w standardzie (")
Wymiary opon

15" (ZOE, LIFE); 16" (INTENS)
15" 185/65 R15; 16" 195/55 R16

UKŁAD HAMULCOWY

ABS Conti TEVES
Układ wspomagania nagłego hamowania
Elektroniczny korektor siły hamowania
Układ kontroli toru jazdy (ESC) z funkcją kontroli podsterowności
Przód: tarcze pełne (TP), tarcze wentylowane (TW) Ø (mm)
Tył: bębny (B), tarcze pełne (TP), tarcze wentylowane (TW) Ø (mm)

tak
tak
tak
tak (+ funkcja ASR)
tarcze wentylowane 258
bębnowe 9"

AERODYNAMIKA I POJEMNOŚĆ
Współczynnik SCx
Zbiornik paliwa (l)

MASA (KG)

Własna samochodu gotowego do jazdy
Nacisk na przednią / tylną oś pojazdu gotowego do jazdy
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Dopuszczalny nacisk na przednią / tylną oś w ramach DMC
Ładowność
Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej

0,75
0
1555
872 / 608
1966
1030 / 966
411
niedozwolony

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
niedozwolony

1555
872 / 608
1966
1030 / 966
411
niedozwolony

* Dane w trakcie homologacji.
** Realny zasięg nawet do 300 km został określony na podstawie testów wewnętrznych. Ostateczna jego wartość zostanie określona w procesie homologacji WLTP. Zasięg w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in.
takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).
Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na
www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Akcesoria

1.

2.

3.

1. Środkowy podłokietnik. Środkowy
przedni podłokietnik zwiększa wygodę
prowadzenia auta i jednocześnie
pełni rolę praktycznego schowka.
2. Wkład ochronny na podłogę
bagażnika. Dopasowany do wymiarów
bagażnika wkład umożliwia bezpieczny
przewóz br udnych przedmiotów
i skutecznie chroni fabryczną wykładzinę
przed uszkodzeniem. 3. Siatka kopertowa.
Umożliwia przytrzymanie na miejscu
różnych przedmiotów w bagażniku, aby
nie zniszczyły się podczas transportu.
Ten łatwy do zamontowania element
wyposażenia ułatwi Ci utrzymanie
porządku w bagażniku.

4.

5.

6.

4. Dywaniki Premium. 5. Dywaniki
Comfort. Dywaniki te skutecznie chronią
fabryczną wykładzinę podłogową kabiny
pojazdu i są idealnie dopasowane do
wnętrza Twojego ZOE. Są w 100%
kompatybilne z fabrycznym systemem
mocowania – dają się bez trudu
zamocować do zatrzasków umieszczonych
w kabinie. Dywaniki Premium i Comfort
są wykonane z tekstylnej wykładziny.
Komplet 4 sztuk. 6. Alarm. Skutecznie
zmniejsza ryzyko kradzieży samochodu
i znajdujących się w nim przedmiotów.

Ładowanie

1.

2.

3.

Ładuj swoje ZOE w domu

Ładuj ZOE z terminali publicznych

Ładowanie samochodu elektrycznego z terminala domowego wymaga
zainstalowania specjalnego gniazda do ładowania przez uprawnionego
elektryka w celu zapewnienia prawidłowości i bezpieczeństwa ładowania.
Spośród kilku dostępnych możliwości wybierz tę, która najlepiej odpowiada
Twoim potrzebom.

3. Sieć publicznych terminali jest systematycznie rozbudowywana na terenie
całego kraju: na parkingach centrów handlowych, w strefach parkowania,
na stacjach benzynowych, na parkingach firmowych i oczywiście na ulicach
miast. Zlokalizuj najbliższe terminale ładowania w systemie R-LINK Evolution.

1. Optymalnym sposobem ładowania jest skorzystanie z terminala Wallbox
o mocy 7 kW1 umożliwiającego pełne naładowanie akumulatora trakcyjnego
w nocy. Jego montaż musi być wykonany przez dysponującego odpowiednimi
uprawnieniami montera. Terminal Wallbox jest dostępny także w wersji
wodoszczelnej do montażu zewnętrznego.
2. Okazjonalnie można naładować akumulator trakcyjny ZOE, podłączając
Flexi Charger2 np. do specjalnego bezpiecznego gniazda typu Green Up™
Access firmy Legrand. Umożliwia ono pełne naładowanie akumulatora
trakcyjnego w ciągu ok. 16 godzin3. Jego montaż musi być wykonany przez
uprawnionego do tego elektryka.
Oprócz bardzo atrakcyjnej oferty na montaż gniazd Green Up™ Access firmy
Legrand oraz wallboxów dostosowanych do Twoich potrzeb nasi partnerzy
montujący te urządzenia sprawdzą kompatybilność wybranego rozwiązania
z instalacją elektryczną w Twoim domu.
Flexi Charger umożliwia również okazjonalne doładowanie akumulatora
trakcyjnego z domowego, standardowego gniazdka4, zgodnego z obowiązującymi
normami i przepisami, gdy potrzebujesz zwiększyć zasięg swojego auta,
a w okolicy nie ma żadnego publicznego terminala ładowania. Na przykład kiedy
jesteś u znajomych, możesz zyskać około 40 km zasięgu w ciągu ok. 3 godzin5.

Zarówno terminale Wallbox, jak i montujący je elektrycy muszą posiadać certyfikat Z.E. Ready
w wersji 1.2 lub późniejszej w celu zapewnienia ładowania zgodnego z parametrami technicznymi
ZOE i instalacji elektrycznej. Z.E. Ready jest zastrzeżonym znakiem towarowym Renault. 2 Flexi
Charger – przewód do okazjonalnego ładowania z gniazda domowego (dostępny w opcji). 3 Zależnie
od silnika i terminala ładowania. 4 Ładowanie okazjonalne za pomocą przewodu Flexi Charger,
podłączonego do standardowego gniazdka domowego, zależy od jakości i zgodności instalacji
elektrycznej z obowiązującymi przepisami. Instalacja elektryczna wymaga sprawdzenia przez
uprawnionego elektryka. 5 W przypadku silnika R90 w zależności od rodzaju instalacji elektrycznej.
1

Wynajem akumulatora trakcyjnego
•• Formuła wynajmu akumulatora trakcyjnego, której koszt jest porównywalny
z wydatkami na paliwo, zapewnia pełen komfort psychiczny: Renault gwarantuje
wysoką jakość, osiągi i odpowiada za cały cykl życia akumulatora, od jego
wyprodukowania po recykling.
••W ramach umowy wynajmu akumulatora trakcyjnego otrzymujesz gwarancję
dysponowania w każdej chwili w pełni sprawnym akumulatorem o wystarczającej
pojemności, zawsze powyżej 75% pojemności początkowej.
••Wysokość stawki za wynajem akumulatora zależy od rocznego przebiegu.
Wybierz najbardziej odpowiednią formułę wynajmu.
– Z.E. FLEX – skorzystaj z ryczałtu obejmującego od 7500 km rocznego
przebiegu.
– Z.E. RELAX – korzystaj maksymalnie i bezstresowo ze swojego ZOE dzięki
ryczałtowi bez ograniczeń przebiegu*.

••Przy odsprzedaży ZOE nic nie tracisz na spadku wartości akumulatora, ponieważ
odsprzedajesz tylko samochód. W przypadku odsprzedaży ZOE umowa najmu
przechodzi na nabywcę Twojego auta.
ASSISTANCE
W ramach umowy wynajmu akumulatora trakcyjnego masz zapewnioną
nieodpłatną usługę Assistance przy wszelkiego rodzaju usterkach, łącznie
z brakiem zasilania z akumulatora trakcyjnego (pomoc techniczna i odholowanie
auta do Twojego głównego terminala ładowania w promieniu 80 km 7 dni
w tygodniu 24 godziny na dobę).

* Ryczałt Z.E. Relax dostępny wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Zakup samochodu i akumulatora trakcyjnego
Jeśli chcesz się stać właścicielem akumulatora trakcyjnego w Twoim ZOE,
jest to możliwe! W takim razie nie musisz już płacić co miesiąc za wynajem
akumulatora: możesz go nabyć, wpłacając jednorazową należność przy zakupie
auta. Akumulator trakcyjny jest objęty 8-letnią gwarancją lub do 160 tys. km

przebiegu (w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy)
z gwarancją pojemności ładowania zawsze powyżej 66% pojemności znamionowej.
Gwarancja na samochód obejmuje pomoc drogową w razie awarii akumulatora
(2 lata bez limitu przebiegu).

Zasięg
Rzeczywisty zasięg samochodu z silnikiem R90 / R110 i nowym akumulatorem
trakcyjnym Z.E. 40 wynosi aż 300 km** w warunkach letnich. Podobnie jak
w przypadku zużycia paliwa w pojeździe spalinowym zasięg Renault ZOE
w rzeczywistych warunkach zależy od szeregu czynników, z których większość
jest zależna od kierowcy. Do najważniejszych z nich należą: ukształtowanie terenu,
styl jazdy kierowcy, prędkość oraz korzystanie z ogrzewania i klimatyzacji. Na
przykład na trasach podmiejskich użytkownik będzie mógł pokonywać dystanse
w granicach od 200 km w niskich temperaturach do 300 km w temperaturach
umiarkowanych. Właśnie dlatego umożliwiamy Ci kontrolowanie zasięgu dzięki
nowym instrumentom pokładowym, zwłaszcza dzięki wskaźnikowi oszczędnej
jazdy, podającemu chwilowe wielkości zużycia energii. W celu optymalizacji
zasięgu należy do maksimum wykorzystywać odzyskiwanie energii wytwarzanej
podczas hamowania oraz używać klimatyzacji w trybie Eco. Aby zapewnić sobie
optymalny komfort cieplny bez nadmiernego obciążania akumulatora trakcyjnego,
zaprogramuj działanie ogrzewania lub klimatyzacji podczas ładowania auta:

jest to tzw. wstępne ogrzewanie / schłodzenie kabiny. Wszystkie te elementy,
montowane w standardzie w Renault ZOE, są do Twojej dyspozycji. Nie zapominaj
też o dobrych praktykach Z.E. ekojazdy samochodem elektrycznym, które
pozwalają wydłużyć zasięg nawet o kilkadziesiąt kilometrów.
** Realny zasięg nawet do 300 km został określony na podstawie testów wewnętrznych. Ostateczna jego
wartość zostanie określona w procesie homologacji WLTP. Zasięg w rzeczywistych warunkach drogowych
może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki
jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia
dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz
warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).
Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które
pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają
się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu.
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na
www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Renault ZOE

300 km zasięgu*

* Realny zasięg nawet do 300 km został określony na podstawie testów wewnętrznych. Ostateczna
jego wartość zostanie określona w procesie homologacji WLTP. Zasięg w rzeczywistych warunkach
drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie
czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego
wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i
zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).
Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania,
które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym
przyczyniają się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu.
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na
www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Odkryj Renault ZOE
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 nieco różnić się 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.
Fot.: A. Taquet, A. Bernier, X. Querel, © Renault Marketing 3D Commerce
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