
Ниво на 
оборудване Двигател Код на версия Цена с ДДС

Evolution R110 52Kwh E2W MD 1LP 69 500 лв.
Iconic R135 52Kwh E3W MC 1LP 73 500 лв.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Evolution

Екстериор
Ограничител на скоростта/Over speed prevention
Асистент за спазване лента на движение

Огледала за обратно виждане в цвета на автомобила

Кожен волан
Делима задна седалка 60/40

16" алуминиеви джанти ElectiveПредни, фронтални въздушни възглавници

Три триточкови предпазни колана на задната седалка
Сигнализация за непоставени предпазни колани

Система за еко режим на шофиране

Мултимедийна навигационна система Easy Link със 7'' сензорен екран, радио, 
Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове с управление от 
волана

Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов 
пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник

Автоматична електрическа ръчна спирачка

Стандартно оборудване

HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон

ABS - Антиблокираща система на спирачките
Сигурност Интериор

Renault ZOE

LED светлини разположени на тавана
Тонирани стъклаAFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране

ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението

Рециклирана текстилна тапицерия Recytex

Дръжки на вратите в цвета на купето
Предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача, 
предпазващи таза и гръдния кош

Функционалност и Мултимедия

Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места Автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд и светлина)

Предни електрически стъкла с функция против прищипване
Kруиз-контрол / ограничител на скоростта
Вградено зарядно устройство "All Grid Cameleon" AC 2-22 kW

3 подглавника на задната седалка

Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина

Система за следене налягането в гумите

Дистанционно централно заключване

10" дигитален инструментален панел пред водача

Дневни LED светлини

Ремонтен комплект за спукана гума
Mode 3 (3-22kW) 6,5м. кабел за зарядна станция

Заден паркинг асистент

Възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
Активен спирачен асистент

Автоматичен климатик

Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала

Автоматично заключване на вратите на автомобила при движение Отопляемо задно стъкло

Карта Renault за дистанционно заключване/отключване на автомобила
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Iconic (включва Evolution+)

Допълнително оборудване

Evolution Код Цена с ДДС
PCV84 450 лв.

REACTI 200 лв.
CHARAP 1 590 лв.

PK10C1 490 лв.

Iconic

CHARAP 1 590 лв.
PCV84 450 лв.

Цветове
Ледниковобял неметалик OV369 0 лв.
Огненочервен металик TENNP 750 лв.
Син "Селадон" металик TERQT 750 лв.
Черен металик TEGNE 750 лв.
Тъмнолилав "Боровинка" металик TELNJ 750 лв.
Сив "SCHISTE" металик TEKQG 750 лв.

Пакет комфорт: предни импулсни стъкла, електрически задни стъкла, електрохромно огледало за задно виждане, 
автоматично превключване на къси/дълги светлини

Мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + 
AUX IN входове, аудио система BOSE с управление от волана
Комбиниран порт Combo CCS за бързо зареждане с постоянен ток
Пакет "Зима" Отопляеми предни седалки, отопляем волан (SGACHA VOLCHA)

Сигурност Комбинирана тапицерия кожа и рециклиран текстил

16" алуминиеви джанти Seidon

Екстериор

Интериор

Асистент за самопаркиране Easy Park Assist

Силно затъмнени странични стъкла
Система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на 
автомобила

Автоматично превключване на къси/дълги светлини

Камера за паркиране на заден ход

Индукционно зарядно за телефон

Мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, радио, Bluetooth 
(телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове, Arkamys 3D sound с управление 
от волана

Задни електрически стъкла

Функционалност и Мултимедия

Електрохромно огледало за задно виждане

Електрически, отопляеми, автоматично сгъваеми странични огледала

Предни електрически импулсни стъкла

Предни фарове за мъгла

Комбиниран порт Combo CCS за бързо зареждане с постоянен ток
Пакет "Пoмощ при паркиране" предни и задни паркинг сензори, задна камера за паркиране, предни фарове за мъгла

Индукционно зарядно за телефон
Пакет "Зима" Отопляеми предни седалки, отопляем волан (SGACHA VOLCHA)

NA419 1 890 лв.

290 лв.PCV42
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Двигател R110 Long Range R135 Long Range
Тип двигател
Максимална мощност к.с. (kW) 108 (80) 136 (100)
Максимален въртящ момент Nm 225 245

Батерия
Тип батерия
Капацитет (kWh) 52 52
Предавателна кутия
Максимална скорост (км/ч) 135 140
Ускорение от 0 до 50 км/ч (сек.) 3,9 3,6
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.) 12 9,5
Ускорение от 80 до 120 км/ч (сек.) 9,3 7,1

Автономност и зареждане
Автономност WLTP* (км) 395 395
Автономност смесен цикъл на шофиране: студен сезон (км) 250 250
Време за зареждане на батерията ( стандартен порт ШУКО 10А 230V) (0-100%) 34 ч. 30 мин. 34 ч. 30 мин.
Време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 3,7 кW 16A 230V)(0-100%) 16 ч. 10 мин. 16 ч. 10 мин.
Време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 7,4 кW 16A 230V)(0-100%) 9 ч. 25 мин. 9 ч. 25 мин.
Време за зареждане на батерията (зарядна станция 11 кW 16A)(0-100%) 6 ч. 6 ч.
Време за зареждане на батерията (зарядна станция 22 кW 32A, 380V)(0-100%) 3 ч. 3 ч.
Бързо зареждане с постоянен ток 50kW (0-80%) 1 ч. 10 мин. 1 ч. 10 мин.
CO

Емисии на CO

Гуми
Гуми, съгласно оборудване (LIFE)
Гуми, съгласно оборудване (ZEN, INTENS)

Маса (кг)
Маса при празен автомобил 1502 1502
Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.) 1988 1988

Обеми (кг)
Обем на багажника (дм
Обем на багажника при сгъната задна седалка (дм

*WLTP - Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure - Единен в световен мащаб цикъл за изпитване на леки и лекотоварни автомобили.

Размери (мм)

Дата на последна актуализация: 29.06.2022 г.
Снимките са илюстративни.

Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода).  
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.

Технически характеристики

Трифазен синхронен електромотор

Lithium - Ion

1225

Едностепенна трансмисия

0

15" 185/65 R15 92T
16" 195/55 R16 91T

338

*Разходът на електроенергия при движение и автономността на автомобила са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, атмосферни условия, 
трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.

Гаранция на производителя : 5 години или 100 000 км
Гаранция електрически двигател и трансмисия: 3 години или 100 000 км
Гаранция батерия : 8 години или 160 000 км

Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа. 
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