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Mais que um carro, 
a escolha para uma 
vida melhor

Há mais de 10 anos no mercado e líder 
de vendas na Europa, a tecnologia Z.E. 
é sinônimo de desenvolvimento e inovação. 
Com um lineup completo desde o compacto 
Twizy até o utilitário Master Z.E., a Renault 
se constitui como uma das maiores e mais 
renomadas montadoras de carros elétricos. 
São anos de experiência, reconhecimento 
mundial e a certeza de revolucionar 
o cenário da mobilidade.





Design 
eletrizante
As inovações do Renault ZOE vão muito 
além da mobilidade. Com linhas suaves,  
ele traz a identidade elétrica em 
todo o seu design e comprova a sua 
exclusividade em cada detalhe. 

As habituais maçanetas traseiras dão 
lugar às novas fechaduras integradas  
ao vidro do carro, enquanto as lanternas 
transparentes e os faróis azuis refletem  
a originalidade de um 100% elétrico.



Nova bateria Zero Emission 40
A bateria Zero Emission 40 é um dos elementos-chave do Renault ZOE. Desenvolvida pela Renault, 
ela representa o que há de melhor quando se fala em veículos elétricos e proporciona potencial
de alcance de mais de 300 km*. Posicionada sob o piso, a bateria não tem impacto no espaço 
interior e ainda é de fácil recarga.

Já o motor suave e silencioso maximiza a dirigibilidade do novo Renault ZOE, que oferece 100%
de torque desde o início. É a certeza de redescobrir as estradas enquanto dirige a revolução.

*Valor testado pela WLTP. Sujeito a alteração conforme condições climáticas de pista e de uso.



OTIMIZE
1. Frenagem regenerativa: o sistema de freio aproveita

a energia para recarregar o veículo enquanto você dirige. 
Mais tecnologia e mais eficiência na direção.

2. Sistema de climatização: o sistema de climatização 
foi otimizado e é capaz de aquecer ou esfriar o interior 
do carro de forma mais eficiente que os sistemas 
tradicionais. Assim, você pode ficar sempre confortável 
sem se preocupar com a autonomia.

3. Pneus especiais: feitos exclusivamente para o ZOE,
os pneus são projetados para maximizar
o alcance do veículo e o seu prazer em dirigir.

CARREGUE
4. Carregador Camaleão: com sistema de carregamento 

que se adapta a diferentes níveis de potência, o 
Chameleon ChargerTMChameleon ChargerTMChameleon Charger  capta a quantidade máxima de 
energia disponível, reduzindo o tempo de carregamento 
e otimizando a sua rotina.

CONTROLE
5. Autonomia de mais de 300 km*: a bateria Zero Emission 

40 proporciona ao Renault ZOE ainda mais autonomia.
É a garantia de muito mais liberdade para rodar.

6. Eco Mode: o botão Eco Mode otimiza a performance 
dinâmica e do ar-condicionado para maximizar a 
autonomia do seu Renault ZOE.

a energia para recarregar o veículo enquanto você dirige. 

*Valor testado pela WLTP. Sujeito a alteração conforme condições climáticas de pista e de uso.



Simplesmente
revolucionário

O Renault ZOE chegou trazendo 
muito mais tecnologia, estilo  
e mudança para a sua rotina.

 
O carro elétrico da Renault vem com rodas
em alumínio 16”, chave-cartão com sistema
walk away closing, sistema de som 
Premium Bose® e a exclusiva bateria Zero 
Emission 40, que permite autonomia 
de mais de 300 km*. Sem emissão de 
poluentes, ruídos de motor ou mudança de 
marcha, ele é um autêntico Zero Emissões. 
O novo Renault ZOE é mais que um carro, 
é a escolha para uma vida melhor.

*Valor testado pela WLTP. Sujeito a alteração conforme condições climáticas de pista e de uso.







• Z.E. 40 com autonomia de mais de  
300 km em ciclo real*

• 3 apoios de cabeça para o banco traseiro
• 4 airbags (frontais e laterais)
• ABS com AFU 
• Acendimento automático das luzes de 

indicação de direção em caso de frenagem 
emergencial

• Assistente de partida em rampa
• Controle eletrônico de estabilidade 
• Controle eletrônico de tração
• Indicador de pressão dos pneus 
• Sensores de estacionamento traseiros
• Sistema de fixação para cadeirinhas Isofix
• Travamento automático das portas 

quando em movimento
• Ar-condicionado automático
• Chave-cartão hands-free com  

walk away closing
• Computador de bordo
• Console central com porta-objetos

LIFE+
• Câmera de ré

• Retrovisores externos com rebatimento elétrico

• Sensor de chuva

• Sensor de luminosidade

• Sistema de aúdio Premium Bose®

• Vidros verdes

Versões

INTENSE

LIFE

*Valor testado pela WLTP. Sujeito a alteração conforme condições climáticas de pista e de uso.

• Função Eco Mode
• Painel de instrumentos em TFT
• Piloto automático com limitador  

de velocidade 
• Porta-luvas com 7 litros
• Retrovisores externos com ajuste 

elétrico
• Vidro do motorista com função  

“one touch”
• Vidros elétricos nas 4 portas
• Volante com regulagem de altura  

e profundidade
• Grade frontal com acabamento 

cromado
• Luzes diurnas em LED
• Maçanetas pintadas na cor  

da carroceria
• Rodas de liga leve 16”

• R-Link Evolution com tela touchscreen 
7” e navegação GPS integrada

• Volante com revestimento em couro



BATERIA
Z.E. 40 com autonomia de mais de 300 km em ciclo real* • •

SEGURANÇA
3 apoios de cabeça para o banco traseiro • •
4 airbags (frontais e laterais) • •
ABS com AFU • •
Acendimento automático das luzes de indicação de direção em caso de frenagem emergencial • •
Assistente de partida em rampa • •
Controle eletrônico de estabilidade • •
Controle eletrônico de tração • •
Indicador de pressão dos pneus • •
Sensores de estacionamento traseiros • •
Sistema de fixação para cadeirinhas Isofix • •
Travamento automático das portas quando em movimento • •

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado automático • •
Câmera de ré - •
Chave-cartão hands-free com walk away closing • •
Computador de bordo • •
Console central com porta-objetos • •
Função Eco Mode • •
Painel de instrumentos em TFT • •
Piloto automático com limitador de velocidade • •
Porta-luvas com 7 litros • •
Retrovisores externos com ajuste elétrico • •
Retrovisores externos com rebatimento elétrico - •
Sensor de chuva - •
Sensor de luminosidade - •
Vidro do motorista com função “one touch” • •
Vidros elétricos nas 4 portas • •
Vidros verdes - •
Volante com regulagem de altura e profundidade • •

ESTILO
Grade frontal com acabamento cromado • •
Luzes diurnas em LED • •
Maçanetas pintadas na cor da carroceria • •
Rodas de liga leve 16” • •
Volante com revestimento em couro • •

SISTEMA MULTIMÍDIA
R-Link Evolution com tela touchscreen 7” e navegação GPS integrada • • 
Sistema de aúdio Premium Bose® - •

LIFE

- = não disponível | • = série
*Valor testado pela WLTP. Sujeito a alteração conforme condições climáticas de pista e de uso.

INTENSE
Equipamentos e opcionais Cores

QNC - Branco Nacré 

KNP - Cinza Titanium

GNE - Preto Étoile



MOTOR

Elétrico

Potência máxima (ABNT)
92 cv/3.000 a 11.300 rpm

Torque máximo
220 Nm/250 a 2.500 rpm

Capacidade da bateria
41 kWh

Autonomia (ciclo real)
Mais de 300 km* 

PERFORMANCE

Velocidade máxima
135 km/h

Coeficiente aerodinâmico SCx
0,75

Aceleração 0-100 km/h
13,2 s

Direção
Elétrica, diâmetro giro 10,6 m

Câmbio
Automático

PESO

Carga útil
486 kg

Peso em ordem de marcha
1.480 kg

A Entre-eixos 2.588 mm

B Comprimento total 4.084 mm

C Altura do solo 120 mm

D Bitola dianteira 1.511 mm

E Largura 1.730 mm

F Altura total 1.562 mm

Dimensões

*Valor testado pela WLTP. Sujeito a alteração conforme
condições climáticas de pista e de uso.

G Bitola traseira 1.510 mm

H Largura interna
sem apoios

1.384 mm

H1 Largura interna
sem apoios 
traseira

1.390 mm

I Largura interna
com apoios

1.365 mm

I1 Largura interna
com apoios 
traseira

1. 320 mm

J Largura interna
do porta-malas

1.037 mm

K Volume do porta-
mala

334 L
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Continue sua experiência com o Renault ZOE
em www.renault.com.br/zoe

FÁBRICA NO BRASIL. O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, 
Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. Renault ZOE é um produto importado sujeito a disponibilidade. GARANTIA RENAULT. Para Renault ZOE, garantia 
total de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2019/2019. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para 
veículos da gama 2019/2019. SAC RENAULT. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail 
para sac.brasil@renault.com. BANCO RENAULT. Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. CONSÓRCIO RENAULT. Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 
0800 055 5615 ou www.consorciorenault.com.br. ISO 14001. Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.
A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 - REF.: 7711733358 - AGOSTO/2019


