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Med de bløde dynamiske linjer, det elegante look og det store forkromede 

logo midt på fronten, udtrykker Renault ZOE sin helt egen stil. Den markante 

LED-lyssignatur og dørgreb på bagdøre integreret i ruderammen vidner 

om et innovativt og harmonisk design. Med nye farver og en rækkevidde 

på op til 400 km* er ZOE nu endnu mere forførende og unik. 

* Godkendt NEDC rækkevidde. I praksis svarende til 300 km i gennemsnit om sommeren og 

200 km om vinteren. 

Rækkevidde på 400 km* - 
endnu mere unik





Solidt placeret på sine 16“ alufælge i originalt design gør 

den nye Renault ZOE sig klar til stille og roligt at køre af sted. 

Foran understreger den slanke lyssignatur ZOE’s 100% 

elektriske identitet. Bagpå afventer de transparente lygter 

med blå kanter det tidspunkt, hvor de skal lyse rødt. Deres 

«boomerang»-design fremhæver den livlighed og karakter, 

som kendetegner ZOE.

Rent design



Livet er enklere med den nye Renault ZOE. Det er også smukkere, 

roligere og mere lydløst. ZOE er behagelig at køre, ikke mindst takket 

være automatgearkassen, nem at genoplade og bringer dig hen,  

hvor du ønsker det. For at gøre din dagligdag mere behagelig og skabe 

glæde er rækkevidden stort set fordoblet! Den rummelige og lyse 

kabine inviterer dig med på rejse. ZOE er intelligent, går online med 

sin R-LINK-konsol og fremkalder misundelse overalt, hvor den kører.

Enkelt som ZOE







Med den nye Renault ZOE, som er en 100% elbil, bliver 

køreglæden endnu større. Med sit nye batteri på 41 kWh giver 

ZOE dig mulighed for at køre hen, hvor du vil: Rækkevidden 

har nu nået 400 km NEDC, svarende til 300 km ved faktisk 

gennemsnitskørsel om sommeren og 200 km om vinteren.  

Du får fri bevægelighed og kan holde improviserede weekends. 

Lydløst og med ro i sindet!

* Godkendt NEDC rækkevidde

Ny raekkevidde*  
på 400 km,  

en ny frihed



Med den nye Renault ZOE kan du hele tiden være online!  

Med multimediesystemet R-LINK og den intuitive touchscreen,  

kan du planlægge dine kørsler, få adgang til dine e-mails, lytte til din 

foretrukne musik og downloade apps via R-LINK Store (nyheder, 

rejse, spil, mails, sociale medier)*. Med Z.E. Trip kan du hele tiden 

se de ladestandere, der befinder sig i nærheden af dig eller  

din destination, så du stille og roligt kan fortsætte din rejse.

* Kræver internetforbindelse til apps.

R-LINK, mobilitet  
lige ved hånden







Den nye Renault ZOE kan oplades overalt. Hjemme hos dig, på gaden, på kontoret, ved indkøbscentre, på servicestationer ved motorvejen. Og for at 

gøre det hele nemmere giver Z.E. Pass* dig adgang til over 30.000 ladestationer i Europa med et og samme kort. Opladning foregår nemt og hurtigt:  

Caméléon-teknologien tilpasser sig de disponible effekter (både enkeltfaset og trefaset) og tilpasser ladetiden i forhold til den pågældende ladestander. 

Du kan genvinde op til 80 km faktisk rækkevidde på 30 minutter.

* Udviklet af Bosch Software Innovations GmbH for Renault.

Oplad ZOE overalt





Når man tænker elbil, er den nye Renault ZOE et af de bedste bud på en 

smart og stilsikker bil, der opfylder hverdagens behov. Der er gjort alt  

for at optimere rækkevidden, forenkle genopladningen og garantere  

dig en sikker kørsel med maksimal komfort.

Ny Renault ZOE i detaljer  
Kom et skridt foran



Det nye Lithium-ion-batteri på 41 kWh, som er udviklet af Renault, indeholder en innovativ teknologi, der ved samme størrelse fordobler sin kapacitet. 

Det har samme kvaliteter som batteriet med 22 kWh: Nem opladning, uanset det resterende energiniveau, ingen vedligeholdelse, genanvendelse efter 

afsluttet produktlevetid. Batteriet på 41 kWh er placeret under bagagerummet for at sænke tyngdepunktet og påvirker derfor hverken kabineplads eller 

bagagerumsvolumen. 

R90-motoren er smidig og lydløs, og den giver den nye Renault ZOE maksimal kørekomfort. Den er smart, kompakt, driftssikker og meget behagelig at 

køre, bl.a. fordi det meget høje moment fra start giver mulighed for livlige og stabile accelerationer. Effekten på 68 kW medvirker til at øge rækkevidden og 

mindske opladningstiden.

Nyt batteri på 41 kWh 



Teknologi med fokus  
på rækkevidde

OPTIMER DIN RÆKKEVIDDE:

Takket være den innovative Range OptimiZer giver den nye Renault ZOE dig de bedste rækkevidder for en serieproduceret elbil.  1. Ny generation af regenerativt bremsesystem.  

Batteriet genoplades automatisk, så snart føreren bremser eller decelererer, uanset kørestilen.  2. Varmepumpe. Kun ét system, men to funktioner: Aircondition, hvor varmepumpen afkøler luften 

på samme måde som i andre moderne klimaanlæg / Varmefunktion i «reverse»-position, hvor luften i kabinen opvarmes helt naturligt.  3. Dæk af typen Michelin Energy™ EV. Dækkene er udviklet 

specielt til ZOE og giver en ultralav rullemodstand, hvilket optimerer rækkevidden (ikke med 17“ fælge). 

GENVIND DIN RÆKKEVIDDE:

4. Caméléon-teknologi. Ved automatisk at tilpasse sig de forskellige tilgængelige opladningseffekter regenererer Caméléon-laderen maksimal energi på minimal tid. 30 minutter* er nok til at 

oplade ny energi til 80 kms kørsel.

VÆR SIKKER PÅ DIN RÆKKEVIDDE:

5. Forudgående opvarmning af kabinen og batteriet. Den forudgående opvarmning er tilgængelig fra R-LINK eller via appen Z.E. på din smartphone. Når ZOE er tilkoblet, kan man programmere 

kabinens varme- og aircondition-funktion til at starte på et givet tidspunkt, hvilket samtidig foropvarmer batteriet til en optimal temperatur, som optimerer ydelse og rækkevidde både sommer og vinter.   

6. «ECO»-mode. I «ECO»-mode reduceres de dynamiske præstationer og ydelsen for aircondition- eller varmeanlægget for at bevare rækkevidden.

* Afhængigt af typen af ladestanderen og motoren.
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Fra din smartphone, via appen Z.E. Services, kan du på afstand 

holde øje med rækkevidde og ladestatus for din ZOE. Og med  

My Z.E. Inter@ctive har du mulighed for at starte eller programmere 

opladningen, selv om du ikke sidder i bilen, eller du kan aktivere eller 

programmere opvarmning eller nedkøiing af kabinen. ZOE adlyder 

din finger og din stemme!

Online både indvendigt 
og udvendigt





Chromo zone  Lakfarver

Kreativt værksted  Interiør og udstyr

Mål  Volumen 

Tilbehør  Udstyr som viser din stil

Opladning  Sådan oplader min ZOE

Standard- og ekstraudstyr  Komplet liste 

Tekniske data  Motorer



ML = Mat lak - MEL = Metallak

(1) Fås kun til Intens-versionen.

Chromo zone

Hvid "Glacier" (369 - ML)

Hvid "Nacré" (QNC - MEL)

Grå "Givré" (KNV - MEL) (1)



Grå "Titanium" (KPN - MEL) Blå "Foudre" (RQG - MEL)

Sort "Étoilé" (GNE - MEL) Rød "Bourgogne" (NPK - MEL)



STANDARDUDSTYR

SIKKERHED

 Blokeringsfri bremser (ABS) med 

elektronisk bremsekraftfordeler (EBD)

 Airbags foran og i siderne (hoved/bryst), 

fører og passager

 Automatisk tænding af katastrofeblink i 

tilfælde af nødopbremsning

 Dæktryksmåler

 Dynamisk stabilitetskontrol (ESC) med 

understyringskontrol og antispin (ASR)

 Højdeinstillelige sikkerhedsseler for

 ISOFIX-beslag på passagerforsæde og 

yderpladser bag

 Nakkestøtte på alle siddepladser

KØRSEL 

 Ecomode for reduceret energiforbrug

 Hastighedsbegrænser og Cruise Control

 Hill Start Assist

 Højde- og dybdeindstilleligt rat 

KOMFORT

 Automatisk klimaanlæg (ECC) med 

kombineret filter

 El-ruder for

 Ergonomiske forsæder med indbyggede 

nakkestøtter

 Foropvarmning af kabine

 Varme i forsæde

UDVENDIGT

 15“ stålfælge med hjulkapsler "Arobase" 

 Dækreparationssæt

 Dørhåndtag foran i karosserifarve

 Michelin Energy™ E.V. dæk

INDVENDIGT

 Interiør i lysegråt

 Stofindtræk "Fortunate" i sort m.  

detaljer i hvid

UDSYN, BELYSNING

 El-sidespejle m. varme

 Halogenlygter

 LED-kørelys

AUDIO, MULTIMEDIA

 R-LINK multimediesystem:  

7“ touchscreen, radio 4x35W, TomTom® 

navigation (kort over Skandinavien), 

Bluetooth® audio-streaming og håndfri 

telefoni, USB, AUX-in, dataforbindelse og 

Renault R-LINK store

SPECIELT TIL ELBIL

 Fodgængeradvarsel "Z.E. Voice"

 Ladekabel (med pose) til wallbox og 

offentlige ladestationer

 My Z.E. Connect: Info om batteriets 

ladetilstand i realtid

Ekstraudstyr LIFE

 Radio "3D Sound by Arkamys™"  

med DAB+

 16“ alufælge "Bangka", sorte og 

blankpolerede

 Komfortpakke: håndfrit nøglekort,  

el-ruder bag, singletouch-funktion og  

anti-pinch ved førerside

 Citypakke: parkeringssensor bag,  

regn- og lyssensor

LIFE

15“ stålfælge med 
hjulkapsler "Arobase"

Stofindtræk "Fortunate" i sort

Kreativt værksted



16“ alufælge "Bangka" 17“ alufælge "Tech Run"

Stofindtræk "Nateo" i sort

STANDARDUDSTYR 

(UDOVER LIFE)

KØRSEL

 Parkeringssensor bag med bakkamera

KOMFORT

 El-ruder for m. singletouch-funktion og 

anti-pinch ved førerside

 El-ruder bag

 Håndfrit nøglekort (adgang, start, 

fjernlåsning)

 Solskærm med spejl

UDVENDIGT

 16“ alufælge "Bangka", sorte og 

blankpolerede

 Ekstratonede sideruder bag og bagklap

 Kromliste på kølergril

 Sidespejle i blanksort

INDVENDIGT

 Interiør i mørkegråt

 Rat og gearknop i læder

 Stofindtræk "Nateo" i sort

UDSYN, BELYSNING

 El-klapbare sidespejle

 Regn- og lyssensor

AUDIO, MULTIMEDIA

 Digitalradio (DAB+) med lydsystem  

"3D Sound by Arkamys™"

SPECIELT TIL ELBIL

 My Z.E. Inter@ctive: Fjernstyring af 

batteriets opladning og foropvarmning

Ekstraudstyr INTENS

 17“ alufælge "Tech Run", mørkegrå 

INTENS



1 New European Drive Cycle er den prøvningsmetode, der danner grundlag for EF-typegodkendelseslovgivning med hensyn 
til emissioner som bl.a. fastlagt i EU forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007. Målemetoden medtager ikke produktionen 
eller transporten af biler, ligesom brug af reservedele & sliddele (dæk, bremseskiver, vinduesviskere osv.), samt produktion 
af selve drivmiddel/elektricitet ikke medtages. Der tages således kun højde for elementer, der har med selve kørslen at gøre. 
2 Kilde: Energistyrelsen, 2012 data. 
3 Kun tilgængeligt på Intens udstyrsniveau. Kræver abonnement efter 12 måneders fri prøveperiode.

HVAD ER ?

Navnet og logoet ”Renault Z.E.” henviser til Renaults modelprogram for 100% elektriske biler:

Renault Twizy, Renault ZOE, Renault Fluence Z.E. og Renault Kangoo Z.E. Disse er Renault 

varemærker. 

Med en 100% elektrisk bil menes, at motoren drives udelukkende af elektricitet. Derfor 

udleder motoren ikke CO
2
 eller reguleret atmosfærisk forurening under kørsel (til forskel fra f.eks. 

hybridbiler, der ofte også er udstyret med en forbrændingsmotor og derfor kan udlede CO
2
 eller 

reguleret atmosfærisk forurening).

Udledning af CO
2
 eller reguleret atmosfærisk forurening måles efter NEDC standarden1, den 

europæiske standard for måling af brændstofforbrug og udledning, der udføres på alle typer 

køretøjer i Europa. Ved målingen af udledning tages der ikke højde for, at der ved produktionen 

af den el, der bruges til at oplade batterierne, kan være sket udledning. Eventuel udledning 

afhænger af, hvilken metode der benyttes til produktion af elektriciteten. I Danmark produceres 

for eksempel en tredjedel af elektriciteten på kul, mens endnu en anden tredjedel produceres 

med vedvarende energi (vind)2.

Renault har udviklet en række specifikke tjenester og produkter, der sammen med 

modelprogrammet for elektriske biler, skal gøre livet lettere for ejeren af en elektrisk bil:

 $ Z.E. Ready, en officiel godkendelse, der gives af Renault til partnere, som dermed er 

godkendt til at sælge, installere og vedligeholde produkter og services, der benyttes 

sammen med Renaults elektriske biler (f.eks. ladestandere).
 $ Z.E. Voice, et system, der er indbygget i nogle af Renaults elektriske biler, og via et lydsignal 

advarer fodgængere om, at en bil nærmer sig ved lav hastighed.
 $ My Z.E. Connect, et system, der er indbygget i nogle af Renaults elektriske biler, og gør det 

muligt at overvåge opladning og se forventet rækkevidde via en kompatibel smartphone.  
 $ My Z.E. Inter@ctive3, et system, der er indbygget i nogle af Renaults elektriske biler, og gør 

det muligt at fjernstyre opladning og opvarmning/afkøling via en kompatibel smartphone.

Brugen af Renault Z.E. logoet betyder derfor blot, at de pågældende produkter og services er 

tilknyttet Renaults modelprogram for elektriske biler, og er blevet designet/produceret specifikt 

til denne.
Læs mere på www.renault.dk eller kontakt Renault Z.E. forhandleren for mere information.



Mål

BAGAGERUMSVOLUMEN (liter)

Bagagerumsvoumen under hattehylde 338

Maksimal lastvolumen (op til taget, 
med nedfældet bagsæde)

1 225

MÅLTEGNING (mm)
A Akselafstand 2 588
B Total længde 4 084
C Overhæng foran 839
D Overhæng bagpå 657

MÅLTEGNING (mm)
E Sporvidde foran 1 511
F Sporvidde bagest 1 510
G Bredde, uden / med sidespejle 1 730 / 1 945
H Højde (ubelastet) 1 562

H1
Højde (ubelastet) med bagklappen 
åben

2 028

J
Lasthøjde til bagagerum 
(ubelastet)

724

K Frihøjde (med belastning) 120
L Kabinelængde 1 678

MÅLTEGNING (mm)
M Albuebredde foran 1 384
M1 Albuebredde bag 1 390
N Kantbredde foran 1 365
N1 Kantbredde bag 1 320
P Højde under tag (forsæder) 904
Q Højde under tag (bagsæder) 826
Y Åbningsbredde bagagerum øverst 941

Y1
Åbningsbredde bagagerum 
nederst

899

MÅLTEGNING (mm)

Y2
Indvendig bredde mellem 
hjulkasser

1 037

Z Åbningshøjde bagagerum 685

Z1
Maks. lastlængde med 
nedklappede bagsæder

1 426

Z2
Højde under 
bagagerumsafdækningen

622

Z3 Maks. lastlængde bag sæderne 580



Tilbehør

1.

2. 3.

1. Midterarmlæn. Midterarmlænet giver 

en bedre kørselskomfort, men det er også 

et praktisk opbevaringsrum. Det fås i blå, 

grå eller sort. 2. Bagagerumsindsats. 

Den skræddersyede bagagerumsindsats 

giver mulighed for at anbringe forskellige 

(snavsede) genstande i bagagerummet 

uden at ødelægge det oprindelige tæppe. 

3. Bagagenet. Dette net, der monteres bag 

på bagsæderne, holder styr på de mindre 

ting i bagagerummet.



1. Bundmåtte Design. 2. Bundmåtte 

Confort. 3. Bundmåtte Premium. Disse 

bundmåtter vil effektivt beskytte det 

originale tæppe i bilen og samtidig passe 

perfekt ind i interiøret i din ZOE. De er 

100% kompatible med bilens oprindelige 

indretning: De "clipses" simpelthen på de 

tapper, der findes i bilen. Design-bundmåtten 

er af gummi. Den er nem at vedligeholde. 

Confort- og Premium-bundmåtterne er af 

tekstilmateriale. Sæt med 4 stykker.
2. 3.

1.



3.1.

Oplad ZOE derhjemme 

Opladning af en elbil ved privatboligen kræver montering af egnet udstyr af 

en uddannet tekniker for at sikre en korrekt og sikker opladning. Du får flere 

muligheder, så det er op til dig at vælge det, der passer til dine behov.

1. Det er muligt lejlighedsvis at genoplade ZOE ved at slutte FlexiCharge-

kablet til et almindeligt 220V-stik. F.eks. hvis du er på besøg hos nogle venner 

eller på weekend, og der ikke er tilgængelige ladestandere. Herved kan du 

genvinde en rækkevidde på 30 km på ca. 3 timer(1). 

2. For en hurtigere genopladning anbefaler vi, at du installerer en Wallbox, 

som giver dig en hurtig og sikker opladning uden at forstyrre den øvrige del af 

din el-installation. Den skal monteres af en godkendt installatør(2). Wallbox'en 

fås som tilbehør og findes også i en vandtæt udgave til udendørs montering. 

Oplad ZOE ude i byen

3. Der kommer flere og flere ladestandere, og man finder dem forskellige 

steder: På indkøbscentrenes parkeringsområder, på parkeringspladser, 

servicestationer, virksomheders parkeringsområder og selvfølgelig i byens 

gader. Renault Z.E.-nettet stiller ligeledes ladestandere til rådighed for sine 

kunder (se betingelser under koncession). 

Find placeringen af samtlige standere i appen Z.E. Trip i dit R-LINK-system, 

på Renaults og partnernes hjemmesider.

(1) Den supplerende opladning ved at slutte Flexi Charger til et standardstik afhænger af  
el-installationens kvalitet og overensstemmelse. Få denne kontrolleret af en faguddannet tekniker.  
(2) Wallbox-udstyret og installatøren skal være certificeret til Z.E. Ready version 1.2 eller gældende 
senere version for at garantere en genopladning, der overholder specifikationerne for ZOE og  
el-installationen. Z.E. Ready er et varemærke tilhørende Renault. 

2.

Opladning



 Når du køber din Renault ZOE i Danmark, bliver du nu ejer af batteriet. Batteriet 

er omfattet af en garanti på 8 år eller 160.000 km (alt efter hvad der indtræffer 

først) med en ladekapacitet, der altid er over 66 % af den oprindelige kapacitet. 

Vejhjælp i tilfælde af motorstop er inkluderet i perioden for bilens fabriksgaranti 

(2 år med ubegrænset kilometertal). 

Renault ZOE – nu med salg af batteriet

Den godkendte rækkevidde for bilen med R90-motor og det nye batteri på 

41 kWh ved blandet kørsel ifølge NEDC(1) er 403 km(2). På samme måde som 

brændstofforbruget på en bil med forbrændingsmotor påvirkes Renault ZOE's 

rækkevidde i praksis af flere variabler, som så igen delvist afhænger af føreren. 

Ujævnheder i de veje, der køres på, hastigheden, brug af varme og aircondition 

samt den valgte kørestil er de primære. Hvis du f.eks. kører i udkanten af en by 

kan du generelt køre ca. 200 km på den kolde årstid og 300 km på den varme 

årstid. Det er af denne årsag, at vi giver dig mulighed for at styre din rækkevidde 

med nye instrumenter i bilen, ikke mindst økonometeret, som angiver dit 

øjeblikkelige energiforbrug. For at optimere din kørselsradius skal du regenerere 

mest mulig energi ved at decelerere og bruge klimaanlæggets "ECO"-funktion. 

For at opnå en optimal varmekomfort uden at bruge dit batteris ressourcer skal 

du programmere din bils varme- eller airconditionfunktion, mens den stadig er 

ved at blive ladet op. Dette er funktionen for forudgående opvarmning af bilen. 

Alt sammen standardudstyr, der er lige ved hånden på Renault ZOE. Og glem 

ikke god praksis for elbesparende kørsel, som giver dig mulighed for at spare 

mange kilometer.

(1) NEDC : New European Driving Cycle, er en europæisk standard for måling af emissioner og forbrug og 
en normaliseret forbrugsmålemetode baseret på identiske test for alle køretøjstyper i Europa, uanset om 
det er hybrid- eller el-køretøjer eller køretøjer med forbrændingsmotorer. Den udgør dermed et objektivt 
kriterium for måling af forskelle i ydelse mellem modeller fra forskellige fabrikker. Testen foretages i to 
dele. Køretøjet placeres på en rullestand og udsættes for den samme bycyklus (ECE-15-cyklus) 3 gange og 
derefter en cyklus af typen uden for byområder. Gennemsnittet for de fire cyklusser giver den gennemsnitlige 
rækkevidde. (2) Forbrug og emissioner godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Rækkevidde



Standard- og ekstraudstyr
LIFE INTENS

SIKKERHED
ABS-bremser med nødbremseassistance

Frontairbags til fører og passager

Passagerairbag, der kan afbrydes

Sideairbags foran (hoved-brystkasse)

Automatisk tænding af katastrofeblink i tilfælde af nødopbremsning

3 nakkestøtter bagi, der kan reguleres i højden

Sikkerhedsseler foran, der kan reguleres i højden

3-punkts sikkerhedsseler med selestrammere, der kan tilpasses, foran

3 3-punkts sikkerhedsseler bagi med selekraftbegrænser

Automatisk centrallåsning af døre under kørsel

Dynamisk stabilitetskontrol (ESC) med antihjulspinsfunktion (ASR) og understyringskontrol (CSV)

ISOFIX-fastspændingssystem på ydderpladser bag og passagerforsædet

Fodgængeradvarsel "Z.E.Voice"

Elektronisk bremsefordeling (EBD)

Manuel børnesikring af døre

Dækreparationskit

Dæktryksmåler

KØRSEL
Hastighedsbegrænser og Cruise Control

Hill Start Assist

Parkeringssensor bag Δ -
Parkeringssensor bag med kamera (visualisering på skærm) -

KOMFORT
Automatisk klimanlæg (ECC) med Ecomode

El-ruder for

Singletouch-funktion og antiklemmesikring i førerside Δ

El-ruder bag Δ

Forsæder med indbyggede nakkestøtter

Varme i forsæder

Rat, der er indstilleligt i højden og dybden

Renault nøglekort

Renault nøglekort med håndfri betjening Δ

UDSYN, BELYSNING
Automatisk tænding af nærlys (lyssensor) Δ

Regnsensor til automatisk aktivering og justering af vinduesviskerne Δ

LED kørelys

Optiske bi-halogenlygter

El-sidespejle med varme

El-klapbare sidespejle -

OPBEVARING
Handskerum (7 l)

1,5 l flaskeholder i fordøre

Midterkonsol foran med opbevaring

Taskelommer på ryggen af passagersæde -



LIFE INTENS

AUDIO, MULTIMEDIA
R-LINK multimediesystem med 7" touchscreen, TomTom® navigation, Bluetooth® audio-streaming og håndfri  telefoni, USB, AUX-in, Renault R-LINK store

Radio 4x35W -
Radio 4x35W med digitalradio (DAB+) og "3D sound by Arkamys™" (dobbeltantenne, 2 højttalerboomers, 2 dobbeltkeglehøjttalere bagi og  
2 diskanthøjttalere)

¤

TomTom® LIVE-tjenester (TomTom® Traffic, mobila fartkameror, väder, mm.) og dataforbindelse, med 12 måneders fri prøveperiode

Europa-kort ¤ ¤

SPECIFIKT UDSTYR TIL ELBILER
Eco-mode knap

TFT farveskærm med kørecomputer og angivelse af kørestil

Økonometer, batterimåler og indbygget kilometertæller

Forvarmning af kabine (opvarmning eller køling)

Forvarmning af batteri (opvarmning eller køling)

Range OptimiZer: Varmepumpe, ny generation motorbremse og  Michelin Energy™ E-V dæk(1)

Caméléon™-opladningsteknologi, til opladning på 2 kW til 22 kW med en enkelt oplader

Ladekabel (6,5 m) Mode 3 Typ 2 (Mennekes) til wallbox og offentlige ladestandere

Flexi-kabel til opladning i et almindeligt stik (230V) ¤ ¤
My Z.E. Connect: Info om batteriets ladetilstand i realtid

My Z.E. Inter@ctive: Fjernstyring af opladning af batteri og opvarmning af kabine via kompatibel smartphone, med 12 måneders fri prøveperiode ¤

UDVENDIGT
Dørhåndtag foran i karosserifarve

Sidespejle i blanksort -
Frontliste i krom -
Ekstratonede sideruder bag og bagklap -
15" stålfælge med hjulkapsler "Arobase" + Michelin Energy™ E-V dæk -
16" alufælge "Bangka", sort og blankpolerede + Michelin Energy™ E-V dæk ¤
17" alufælge "Tech Run", grå og blankpolerede + Michelin Primacy dæk - ¤

INDVENDIGT
Rat og gearknop i læder(2) -
Solskærm, uden / med spejl (fører- og passagerside)

Interiør i lysegråt -
Interiør i mørkegråt -
Stofindtræk "Fortunate" i sort med detaljer i hvid -
Stofindtræk "Nateo" i sort -

PAKKER
Citypakke: Parkeringssensor bag, lys- og regnsensor ¤
Komfortpakke: Renault nøglekort med håndfri betjening, el-ruder for og bag (med singletouch-funktion og antiklemmesikring i førerside) ¤

= Standard = Ekstraudstyr Δ = Del af en udstyrpakke = Ikke muligt.  (1) Michelin Energy™ E-V dæk fås ikke med 17" aluminiumsfælge.   (2) Okseskind.



Tekniske data
R90 - 22 kWh R90 - 41 kWh

Brændstof El El

Antal sæder 5 5

MOTOR
Motorkode 5AQ 601

Teknologi Synkron med beviklet rotor

Maks. ydelse (kW / hk) 68 / 92

- ved omdrejninger (omdr./min.) 3 000 til 11 300

Maks. omdrejningstal (Nm) 220

- ved omdrejninger (omdr./min.) 250 til 2 500

GEARKASSE
Gearkassekode RA0

Gearkassetype Gearkasse med et enkelt reduktionsgear (automatisk)

Antal gear 1

BATTERI
Batterikapacitet (kWh) 22 41

Teknik Lithium-ion Lithium-ion

Spænding i alt (V) 400 400

Antal moduler / celler 12 / 192 12 / 192

Batterivægt (kg) 290 305

RÆKKEVIDDE (km)
Rækkevidde (NEDC) med 15" eller 16" hjul 240 403

Rækkevidde (NEDC) med 17" hjul 225 367

Generelt konstateret rækkevidde i tempereret årstid 170 300

Generelt konstateret rækkevidde i kold årstid 115 200

LADETIDER 0%-100% (TIMER)
Almindelige stik 230V (1-faset 10A) 13:30 25:00

Ladestand 3,7 kW (1-faset 16A) 07:55 15:00

Ladestand 7,4 kW (1-faset 32A) 04:00 07:25

Ladestand 11 kW (3-faset 16A) 03:00 04:30

Ladestand 22 kW (3-faset 32A) 01:45 02:40

Ladestand 43 kW (3-faset 63A) 01:45 02:40

STYRETØJ
Servo Ja (elektrisk)

Vendediameter mellem fortove (m) 10,56

Antal ratomdrejninger 2,73

HJULOPHÆNG
Hjulophæng for / bag Pseudo Mac-Pherson / Fleksibel aksel

Diameter krængningsstabilisator for/bag (mm) 23 / 25

HJUL OG DÆK
15": 185/65 R15 88Q Ja

16": 195/55 R16 91Q Ja

17": 205/45 R17 88V Ja

BREMSER
ABS / Nødbremseassistent / Elektronisk bremsefordeling Ja / Ja / Ja

Bremser for Ventilerede skiver - 258/22

Bremser bag Tromler 9"

Parkeringsbremse Manuel

YDELSER
Aerodynamik (SCx) 0,75

Maks hastighed (km/t) 135

0-50 km/t (s) 4,1

0-80 km/t (s) 8,6

0-100 km/t (s) 13,2

FORBRUG OG EMISSIONER
Standardforbrug (Wh/km) 133 133

CO
2
 (g/km) 0 0

VÆGT (kg)
Køreklar vægt (uden ekstraudstyr) 1 470 1 480

Egenvægt 1 385 1 395

Totalvægt 1 965 1 966

Maks. lasteevne 495 486

Maks. anhængsvægt med / uden bremser Ikke mulig Ikke mulig



Renault serviceydelser. Giver ro i sjælen.
En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er 

en sikker og komfortabel bil, hvor du og din familie 

kan tilbringe mange hyggelige timer de næste 

mange år. Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad vi 

kan gøre for dig hen ad vejen, hvis du skulle have 

brug for vores ekspertise. Vores målsætning er,  

at du altid skal have en oplevelse af kvalitet –  

både når du kører, og når du har brug for vores 

assistance efter bilkøbet.

Garanti

Fra leveringsdato er Renault ZOE dækket af 2 års  

fabriksgaranti. Renault ZOE har desuden 2 års 

Renault Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års 

rustgaranti.

Der er desuden 8 års garanti (eller 160.000 km alt 

efter hvad der indtræfferførst) på batteriet, hvor der 

garanteres en en ladekapacitet  over 66 % af den 

oprindelige kapacitet. 

Renault Forsikring

Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring.

Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om at 

gøre dit ejerskab af en Renault så problemfrit som 

muligt. Et godt eksempel er, at vi som det eneste 

forsikringsselskab garanterer reparation med 

Renault Originaldele. Har du købt en af verdens 

sikreste biler, skal du ikke køre omkring med 

uoriginale reservedele, hvis noget skulle ske. Det ser 

vi som en selvfølge.

Renault Finance

Renault Finance finansieringsløsninger giver dig 

mulighed for finansiering af din nye Renault på 

fordelagtige vilkår, uanset om du er privat kunde 

eller virksomhed. Renault Finance kan i samarbejde 

med Santander Consumer Bank, Danmark tilbyde 

nogle af de mest attraktive finansieringsprodukter  

i markedet, uanset om du ønsker at eje eller  

du ønsker at lease din nye Renault. Se mere på  

www.renault.dk eller hør mere om dine  

muligheder her i forretningen (hos din nærmeste 

forhandler).

Renault Tilbehør

Du kan gøre din Renault mere personlig ved at 

vælge mellem vores mange praktiske, komfortable 

og sjove tilbehørsdele. Renaults tilbehørssortiment 

er specielt udviklet til at opfylde dine behov for 

komfort, sikkerhed og styling. 

Renault og miljøet 

Dit Renault værksted arbejder efter vores egne 

strenge miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på 

at belaste miljøet mindst muligt.

Renault Assistance til rådighed 
døgnet rundt

Renault Assistance er en serviceydelse, der er 

inkludereti garantien, ydelsen tilbydes i 2 på din 

Renault ZOE. Renault Assistance er til rådighed 

døgnet rundt,året rundt. Det eneste, du skal gøre, 

er at foretage et opkald til 80 88 93 53 (gratis) og 

du vil blive betjent af en medarbejder hos Renault 

Assistance. De fleste reparationervil blive udført 

på stedet. Hvis din bil ikke kan repareres samme 

dag, eller hvis den nødvendige tid til reparationen i 

henhold til Renaults tidsskema overstiger  

3 timer, vil Renault tilbyde en løsning alt efter 

omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, 

vidererejse, overnatning). For opkald i  

Danmark 80 88 93 53 (gratis) For opkald uden for 

Danmark +46 8-4111132

Renault Service

Når du følger producentens serviceintervaller, er det 

let at passe på din nye Renault. Og når du benytter 

dig af et autoriseret Renault værksted, som bruger 

originale Renault reservedele, får du både tryghed 

og garanti. Du ved, at din Renault mekaniker er 

uddannet i at servicere netop den bilmodel,  

du ejer. Alle reservedele, der monteres i bilen ved 

service eller reparation, er perfekt tilpasset, så de 

kan fungere optimalt. Det gælder både sliddele,  

olier og nye dæk. Alt er testet og godkendt,  

inden det anvendes på din bil. 



Renaults 7 kundeløfter 

 - Kundeløfte 1: Vi vil svare på din internetforespørgsel inden for 24 timer.

 - Kundeløfte 2: Vi tilbyder dig prøvekørsel af en bil fra den modelserie, du har valgt, enten med det samme  

eller inden for 2 dage.

 - Kundeløfte 3: Vi holder dig løbende orienteret om status på din nybilsordre op til leveringen.

 - Kundeløfte 4: Vi returnerer din bil til aftalt tid og pris efter værkstedsbesøg.

 - Kundeløfte 5: Du vil ikke blive faktureret for værkstedsarbejde, som ikke er aftalt med dig.

 - Kundeløfte 6: Vi tilbyder dig gratis vejhjælp indtil næste fabriksbestemte serviceeftersyn, når du får udført  

et Renault service hos os.

 - Kundeløfte 7: Vi tilbyder dig prissikring på mekanisk service- og reparationsarbejde.

Få mere information på www.renault.dk, hos din Renault forhandler, eller Renaults kundeservice.





Parkeringshjælp bag*

Det er nemt at parkere! Lydalarmen advarer dig om en eventuel forhindring via en række bip.

Bakkamera*

For at lette manøvreringen hjælper bakkameraet dig ved at vise den bane, du skal følge, 

på din multifunktionsskærm og overføre et forstørret billede af omgivelserne bag bilen. 

Ny Renault ZOE er meget årvågen. Over for dig med køreassistenter, der gør dine kørsler sikrere og tryggere, og over for de personer, der omgiver dig med 

funktionen Z.E. Voice, som advarer fodgængerne om din tilstedeværelse, når du kører ved mindre end 30 km/t. Tre toner efter eget valg, så du kan tilpasse 

dig alle miljøer. Teknologierne udvikler sig. ZOE nyder godt af det. Din kørsel og din sikkerhed ligeså!

ZOE ved din side

* Standard- eller ekstraudstyr afhængig af version



Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) 

Den elektroniske stabilitetskontrol sikrer ZOE’s stabilitet, især ved vanskelige vejforhold.

Hill Holder

Når du skal sætte i gang på en bakke, fastholdes bremsetrykket automatisk i to sekunder, 

så du får tid til at komme igang.





* Godkendt rækkevidde i NEDC.

400 km elektrisk rækkevidde* 
Hvordan er dine 400 km?

Renault ZOE



Forlæng Renault ZOE oplevelsen
på www.renault.dk

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i denne brochure så nøjagtige og opdaterede som muligt. Den er udarbejdet på basis af prøveserier eller prototyper. Renault tilstræber konstant at forbedre sine produkter og forbeholder sig til enhver tid rett en til 

at foretage ændringer af specifi kationer, biler og tilbehør, som beskrives og præsenteres heri. Renaults forhandlere vil få meddelelse om sådanne ændringer hurtigst muligt. Versionerne kan variere afhængigt af salgslandet, og visse udstyrsdele vil evt. ikke 

kunne leveres (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Henvend dig til din lokale forhandler for at få de seneste informationer. På grund af trykketeknikken kan farverne i denne brochure adskille sig let fra de faktiske farver på lak eller indtræk. Med forbehold 

af alle rett igheder. Uanset form eller måde er gengivelse af hele eller dele af denne publikation forbudt uden forudgående skrift lig tilladelse fra Renault.
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