
  

KREDYT ULGOWY(3) 

KREDYT 50/50(4) 

KREDYT 4x25(5) 

 

 

RENAULT FINANSOWANIE(2) 

Cennik obowiązuje od dnia 05.02.2019 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Szczegóły w salonie. 

*Kalkulacja przy zużyciu energii przez Renault ZOE (wersja Q90) wynoszącym 16,8 kWh/ 100 km i cenie usługi ładowania AC (prądem zmiennym) wynoszącej 1,19 zł za 1 kWh w sieci stacji 

ładowania GreenWay. 

 

 

LEASING OD 101%(6) 

LEASING 103% NA 3 LATA(7) 

2 

GAMA 2018  

ROK PRODUKCJI 2018 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 

UBEZPIECZENIE 3,9% (8) 

 

 

Zasięg do 300 km(1) 

W 100% elektryczne 

15 000 km darmowej podróży z Renault ZOE* 

SILNIK  / 

AKUMULATOR TRAKCYJNY
ZASIĘG LIFE INTENS

R90 Z.E. 40 300 km 133 900 -

R110 Z.E. 40 300 km - 144 400

Q90 Z.E. 40 280 km 136 900 145 900



  

UKŁAD ŁADOWANIA CAMELEONTM 

Opatentowany przez Renault układ ładowania Caméléon™, 

to inteligentny, adaptacyjny układ pozwalający na ładowanie 

akumulatora trakcyjnego ZOE z terminali o różnej mocy. 

Ładowanie akumulatora trakcyjnego ZOE 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 i typu akumulatora 

trakcyjnego. W ciągu 30 minut możesz uzyskać rzeczywisty zasięg 

nawet do 120 km*.                         

 
SYSTEM MULTIMEDIALNY R-LINK EVOLUTION 

W Nowym Renault ZOE masz stały kontakt ze światem! 

Multimedialny system z 7" 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, maile, sieci 

społecznościowe)**.                                                                          

 

 

*W zależności od silnika. 

** Wymaga dostępu do Internetu.                                                                                                      

CENA KATALOGOWA W ZŁ (9) ZAKUP SAMOCHODU Z NAJMEM AKUMULATORA TRAKCYJNEGO 

 

 

SILNIK  / 

AKUMULATOR TRAKCYJNY
Zasięg (1) LIFE INTENS

R90 Z.E. 40 300 km 101 900 -

R110 Z.E. 40 300 km - 112 400

Q90 Z.E. 40 280 km 104 900 113 900



 

 

  

Life Intens

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z systemem w spomagania nagłego hamow ania ● ●

Elektroniczny korektor siły hamow ania (EBD) ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC ● ●

System w spomagania przy ruszaniu pod górę ● ●

Przednie poduszki pow ietrzne kierow cy i pasażera (możliw ość dezaktyw acji poduszki pow ietrznej pasażera)
● ●

Boczne poduszki pow ietrzne kierow cy i pasażera z przodu chroniące głow ę i klatkę pierw siow ą ● ●

Fotele przednie ze zintegrow anymi zagłów kami ● ●

2 zagłów ki na tylnych bocznych siedzeniach z możliw ością regulacji w ysokości ● -

3 zagłów ki na tylnych siedzeniach z możliw ością regulacji w ysokości - ●

Przednie 3-punktow e pasy bezpieczeństw a regulow ane na w ysokość z napinaczami ● ●

Tylne pasy bezpieczeństw a: 3-punktow e z ogranicznikiem napięcia ● ●

System mocow ania fotelików  dla dzieci Isofix na bocznych tylnych siedzeniach i miejscu pasażera z przodu
● ●

Automatyczna blokada drzw i podczas jazdy ● ●

Ogranicznik - regulator prędkości ● ●

System dźw iękow y ostrzegający pieszych Z.E. Voice ● ●

System kontroli ciśnienia w  oponach ● ●

Zestaw  do napraw y uszkodzenia opony ● ●

PROWADZENIE AUTA / KOMFORT

System w spomagania parkow ania tyłem P(1) ●

System w spomagania parkow ania tyłem z kamerą cofania - 1 500

Klimatyzacja automatyczna ● ●

Elektrycznie regulow ane szyby przednie ● -

Elektrycznie regulow ane szyby przednie i tylne, szyby przednie z w łącznikiem impulsow ym po stronie 

kierow cy 
P(2) ●

Instalacja do montażu alarmu (alarm dostępny w  akcesoriach) 300 300

Zamek centralny z blokadą antyw łamaniow ą 100 100

Karta Renault sterująca zamkiem centralnym ● -

Karta Renault Hands Free P(2) ●

Kierow nica z regulacją w ysokości i głębokości ● ●

Fotele przednie podgrzew ane 1 000 1 000

Osłona przeciw słoneczna z lusterkiem po stronie kierow cy i pasażera - ●

Tylna kanapa dzielona w  układzie 1/3-2/3 (oparcie) - ●

WYGLĄD WNĘTRZA

Tapicerka materiałow a w  kolorze czarnym z jasnym oznaczeniem Z.E. i jasnymi w staw kami z boku foteli 

przednich
● -

Tapicerka materiałow a czarna z ciemnym oznaczeniem Z.E. - ●

Tapicerka materiałow a czarna z ciemnym oznaczeniem Z.E. z odcieniem niebieskim w  części centralnej 

siedzeń
- P(3)

Tapicerka materiałow a czarna z ciemnym oznaczeniem Z.E. z odcieniem fioletow ym w  części centralnej 

siedzeń
- P(4)

Kierow nica i gałka zmiany biegów  pokryte skórą - ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Oznakow anie ZE: chromow ane oznakow anie Z.E. 40 z tyłu na klapie bagażnika ● ●

Zew nętrzne klamki drzw i przednich w  kolorze nadw ozia ● ●

Zew nętrzne trójkątne klamki drzw i tylnych w  kolorze czarnym matow ym (z ozdobnym odciskiem linii 

papilarnych)
● ●

Obudw a lusterek bocznych w  kolorze czarnym matow ym / w  kolorze lśniącej czerni ●/- -/●

Stalow e obręcze kół 15", w zór Arobase ● -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16", w zór Bangka 1 500 ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", w zór Tech Run

(niedostępne opony MICHELIN ENERGY™ E-V)
- 2 000

Lakier metalizow any 2 000 2 000

Lakier metalizow any specjalny 2 200 2 200

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

Św iatła do jazdy dziennej LED ● ●

Czujnik św iatła i deszczu P(1) ●

Elektrycznie regulow ane lusterka boczne, podgrzew ane ● -

Elektrycznie regulow ane i składane lusterka boczne, podgrzew ane - ●



 

  

Life Intens

MULTIMEDIA

System multimedialny Renault R-LINK Evolution: radioodtw arzacz Classic, naw igacja Tom Tom® 

Z.E. Live, Bluetooth®, 4 głośniki, Tuner FM, gniazda USB/jack, dostęp do usług on-line
● -

System multimedialny Renault R-LINK Evolution: radioodtw arzacz cyfrow y (DAB), nagłośnienie 

Akramys™, naw igacja Tom Tom® Z.E. Live, Bluetooth®, 6 głośników , Tuner FM, gniazda USB/jack, 

dostęp do usług on-line

1 200 ●

System multimedialny Renault R-LINK Evolution: radioodtw arzacz cyfrow y (DAB), nagłośnienie 

Bose Sound System®, 6 głośników , subw oofer, naw igacja Tom Tom® Z.E. Live, Bluetooth®,  Tuner 

FM, gniazda USB/jack, dostęp do usług on-line

- 2 000

Dotykow y ekran pojemnościow y 7" ● ●

Mapa Europy - w ersja podstaw ow a ● ●

Mapa Europy - w ersja rozszerzona 430 430

Akumulator trakcyjny Z.E. 40 ● ●

Range Optimizer: pompa ciepła, układ hamulcow y z systemem odzyskiw ania energii podczas 

hamow ania now ej generacji oraz opony MICHELIN ENERGY™ E-V (niedostępne jeśli koła 17")
● ●

Zintegrow any w skaźnik ekonomicznej jazdy, w skaźnik naładow ania akumulatora i licznik

przebiegu
● ●

Kolorow y ekran TFT z komputerem pokładow ym i w skaźnikiem stylu jazdy ● ●

Przycisk trybu ekologicznej jazdy „ECO” ● ●

System w stępnego ogrzew ania / schładzania pow ietrza w e w nętrzu ● ●

Gniazdo ładow ania z przodu auta (pokryw a ładow ania pod logo Renault) ● ●

Układ ładow ania Caméléon™ do ładow ania akumulatora trakcyjnego z różnych typów terminali

dostosow ując się do maksymalnej dostępnej ich mocy (prądu jedno- lub trójfazow ego, do 43 kW)
● ●

Przew ód do ładow ania (6,5 m) do Wallboxów  i publicznych terminali ładow ania w raz z torbą Z.E. ● ●

Flexi Charger - przew ód do ładow ania okazjonalnego z domow ego gniazda 230V (6,5 m) 2 000 2 000

My Z.E. Connect: aplikacja na smartfon lub komputer dająca dostęp do zdalnej informacji w  czasie 

rzeczyw istym o stanie naładow ania akumulatora trakcyjnego (na okres 36-miesięcy)
● ●

My Z.E. Inter@ctive: aplikacja na smartfon lub komputer umożliw iająca zdalne sterow anie 

ładow aniem akumulatora trakcyjnego i w stępną klimatyzacją (na okres 12 mies.)
- ●

Instalacja do montażu carsharing 1 000 1 000

PAKIETY WYPOSAŻENIA

Pakiet Easy (P1): karta Renault Hands Free, elektrycznie regulow ane szyby przednie

(z w łącznikiem impulsow ym po stronie kierow cy) oraz elektrycznie regulow ane szyby tylne
1 500 ●

Pakiet City (P2):  system w spomagania parkow ania tyłem, w ycieraczki przedniej szyby o 

zmiennej częstotliw ości z czujnikiem deszczu, automatycznie w łączane św iatła mijania
1 200 ●

Pakiet Look Niebieski (P3): w ew nętrzne elementy ozdobne w  kolorze niebieskim (ozdobna 

listw a deski rodzielczej, obw ódka naw iew ów , głośników  i w skaw ka w  dolnej części skrzyni 

biegów ) oraz tapicerka materiałow a w  kolorze czarnym z odcieniem niebieskiego w  centralnej 

części siedzeń

- 700

Pakiet Look Fioletowy (P4): w ew nętrzne elementy ozdobne w  kolorze f ioletow ym (ozdobna 

listw a deski rodzielczej, obw ódka naw iew ów , głośników  i w skaw ka w  dolnej części skrzyni 

biegów ) oraz tapicerka materiałow a w  kolorze czarnym z odcieniem fioletow egoo w  centralnej 

części siedzeń

- 700

● = seryjne  - = niedostępne     P = element pakietu      

WYPOSAŻANIE SPECJALNE Z.E.

Niektóre opcje w ymagają zamów ienia innych opcji lub w ykluczają się w zajemnie. Szczegóły u Autoryzow anych Partnerów  

Renault.



  

*Zasięg został określony na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 

715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Zasięg konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych 

wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: sposób ładowania akumulatora, jego wiek, temperatura, nawierzchnia, ciśnienie 

w oponach, masa pojazdu, jego stan techniczny, styl jazdy kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

R90 R110 Q90

Liczba miejsc 5 5 5

Typ akumulatora trakcyjnego Z.E. 40 Z.E. 40 Z.E. 40

ZASIĘG*

Średni rzeczywisty zasięg w lecie (km) 300 300 280

Średni rzeczywisty zasięg w zimie (km) 200 200 180

SILNIKI

Silnik elektryczny elektryczny synchroniczny z uzwojonym 

wirnikiem

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach 

(obr./min)

68 (92) / 3000 przy 11300 80 (108) / 3395 przy 10886 65 (88) / 3000 przy 11300

Maksymalny moment obrotowy Nm przy obrotach 

(obr./min)

220/250 – 2500 225/250 – 3395 220/250 – 2500

AKUMULATOR TRAKCYJNY

Pojemność energetyczna akumulatora trakcyjnego 

(kWh)

41 41 41

Rodzaj akumulatora trakcyjnego litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy

Napięcie znamionowe (V) 400 400 400

Liczba modułów / ogniw 12 / 192 12 / 192 12 / 192

Masa akumulatora (kg) 305 305 305

CZAS ŁADOWANIA OD 0 DO 100%                                                                                                                                                                                                             

z gniazda domowego (10 A) 25 h 25 h ponad 30 h

Gniazdo Green-Up (3,7 kW) 15 h 15 h 15 h 30

3,7 kW (prąd jednofazowy 16 A) 15 h 15 h 15 h 30

7,4 kW (prąd jednofazowy 32 A) 7 h 25 7 h 25 8 h 25

11 kW (prąd trójfazowy 16 A) 4 h 30 4 h 30 4 h 30

22 kW (prąd trójfazowy 32 A) 2 h 40 2 h 40 2 h 40

43 kW (prąd trójfazowy 63 A) (ładowanie do 80% 

całkowitej pojemności)

1 h 40 1 h 40 65 min

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ skrzyni biegów

Liczba biegów do przodu

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 135 135 135

0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s) 4,1 – 8,6 – 13,2 3,9 – 7,6 – 11,4 4,1 – 8,6 – 13,2

ZUŻYCIE PALIWA2

Znormalizowane zużycie paliwa (Wh/km) 133 134-150 161

Emisja C02 (g/km)2 0 0 0

Cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100 km) 0/0/0 0/0/0 0/0/0

UKŁAD KIEROWNICZY

Ze wspomaganiem

min. Ø nawracania (m)

Liczba obrotów koła kierownicy

ZAWIESZENIE 

Zawieszenie przednie / zawieszenie tylne

OBRĘCZE KÓŁ I OPONY

Obręcze kół montowane w standardzie (")

Wymiary opon

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)

AERODYNAMIKA I POJEMNOŚĆ

Współczynnik SCx

Zbiornik paliwa (l)

MASA (KG)

Nacisk na przednią / tylną oś pojazdu gotowego do 

jazdy

872 / 608 917 / 658 872 / 608

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 1966 1954 1966

Dopuszczalny nacisk na przednią / tylną oś w 

ramach DMC

1030 / 966 1026 / 928 1030 / 966

Ładowność 425-450 425-454 425-472

Masa maksymalna przyczepy hamowanej / 

niehamowanej

niedozwolony niedozwolony niedozwolony

przekładnia redukcyjna (pojedyncze przełożenie)

1

tak (elektryczne)

10,56

bębnowe 9"

tak

tak

tak

tak (+ funkcja ASR)

tarcze wentylowane 259

2,73

typu Mac-Pherson / oś sprężysta

15" (LIFE); 16" (INTENS)

15" 185/65 R15; 16" 195/55 R16

0,75

0



 

 

 

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba 

samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. 

Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  

 

(1) Zasięg został określony na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami). Zasięg 

konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. 

takie czynniki jak: sposób ładowania akumulatora, jego wiek, temperatura, nawierzchnia, ciśnienie w oponach, masa pojazdu, jego stan techniczny, 

styl jazdy kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

(2) Oferta finansowania promocyjnego dotyczy tylko wersji z zakupem akumulatora trakcyjnego. 

(3) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,90% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 698 zł okres 36 miesięcy, wpłata 

własna 29 975,95 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 628,88 zł i ubezpieczenie 

kredytobiorcy: 1 829,56 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 304,19 zł. Całkowita kwota kredytu : 40 722,05 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 

950,75 zł. Stan na dzień 02.01.2019.  

(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 719 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 

35 360 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 767,98 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 

miesiącach wynosi 37 127,48 zł. Całkowita kwota kredytu: 35 359,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 37 127,48 zł. Stan na dzień 02.01.2019. 

(5) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 4x25 wynosi 9,26%. 

(6) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing 

Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

(7) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Całkowita suma opłat wynosi 103% przy następujących 

parametrach: wpłata własna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing 

Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.  

(8) Roczny pakiet ubezpieczeniowy w programie Renault – PZU (AC, OC, NW, PZU Auto Pomoc) lub Renault – HESTIA (AC, OC, NW, Assistance) 

w cenie 3,9% wartości samochodu dostępny dla Renault ZOE. Oferta ubezpieczenia 3,9% skierowana jest do klientów indywidualnych oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw.  

(9) Prezentowane w tabeli ceny dotyczą samochodu bez akumulatora trakcyjnego, akumulator trakcyjny jest przedmiotem najmu. 

 

Stan oferty na dzień 05.02.2019. Prezentowana oferta dotyczy samochodów z rocznika 2018. Szczegóły w salonie Renault. 

 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności 

faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość zmiany ceny w 

każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na 

wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie  z postanowieniami Ogólnych 

warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault. 

 

 


