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RENAULT
ZOE
nabídka příslušenství



Renault dále rozvíjí příběh vozu ZOE a zůstává přitom věrný jedné 
vizi: maximálně usnadnit mobilitu a klást důraz na výjimečný 
a svůdný design. Co se týče stylu, nepřistupujte na kompromisy. 
Exteriér i interiér vozu si snadno přizpůsobíte své osobnosti 
a dodáte mu punc exkluzivity.

ukažte svůj styl

design exteriéru a interiéru str. 5
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2.

3. 4.

Moderní a ostré linie spolu s výraznou maskou 
definují novou designovou identitu vozu Renault 
ZOE. Na vás zbývá doladit jej do dokonalosti. 
Interiér získá jedinečnou atmosféru díky 
rafinovanému osvětlení prahů a zavazadlovému 
prostoru dodá styl chromovaná lišta. Sportovní 
doplňky, exkluzivní disky kol nebo shark anténa 
podtrhnou energický a dravý design karosérie. 

1. Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří 
(82 01 731 140)

2. Ochranná lišta hrany zavazadlového 
prostoru 
(82 01 725 903)

3. Shark anténa
(82 01 731 020)

4. Hliníkový disk 17" Olonga 
(82 01 724 788, 82 01 724 787)

projevte svou 
originalitu

design exteriéru a interiéru



Evoluce jde v případě nového modelu ZOE ještě dál. Vozidlo má 
větší výkon a doveze vás dál. My pro vás navíc máme doplňky 
nezbytné k tomu, aby vše bylo ještě snadnější a inovativní: dobíjení, 
řízení i pojetí úložných prostor.

nesrovnatelný 
a jedinečný

ochrana str. 9
Z.E.  str. 11
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2.

3. 4.

Díky našim ochranným fóliím se rozlučte  
s oděrkami a škrábanci na karosérii, hranách 
a prazích dveří. Komfort interiéru zdůrazní 
originální gumové i textilní koberce Renault, 
které navíc dokonale ochrání čalounění podlahy. 
Jsou upevněny pomocí spolehlivých klipů, které 
neomezují funkce pedálů. A pak je tu také pár 
chytrých řešení pro ještě větší pohodlí při řízení. 
Třeba deflektory lemující rámy oken umožňují 
jízdu s pootevřenými okny a zároveň bez průvanu. 
Promyšlenou volbou doplňků zesílíte svůj zážitek 
z jízdy.

1. Ochranné fólie karosérie – kompletní sada
(77 11 940 891)

2. Vzduchové deflektory
(77 11 940 887)

3. Textilní koberce Premium 
(82 01 721 493)

4. Přední loketní opěrka 
(82 01 730 014)

komfort 
a bezpečí

ochrana
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1.

2. 3.

Využijte potenciál svého elektromobilu ZOE 
optimálně. Pořiďte si kabel a zásuvku na domácí 
nabíjení a umožněte tak nabíjet svůj vůz i doma 
v garáži. Abyste mohli nabíjet kdekoli, mějte 
nabíjecí kabely stále u sebe. Pro jejich uložení je 
určen prostor ve dvojitém dně zavazadlového 
prostoru. Ten je dostatečně velký i na umístění 
subwooferu BOSE nebo uschování menších 
předmětů. 

1. Dvojité dno zavazadlového prostoru
(82 01 721 942)

2. Zásuvka na domácí nabíjení Green-Up – typ E
(29 69 040 59R)

3. Nabíjecí kabel pro wallbox 6,5 m T2–T2, 32 A
(77 11 943 517)

nabíjejte,  
jak je libo

Z.E.



kompletní seznam příslušenství

Life Zen Intens

design

exteriér
82 01 731 020 Shark anténa ● ● ●

interiér
82 01 731 140 Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří ● ● ●

82 01 726 401 Vnitřní kryty prahů dveří – modré s bílým pozadím ● ● ●

82 01 726 402 Vnitřní kryty prahů dveří – červené s bílým pozadím ● ● ●

82 01 726 403 Vnitřní kryty prahů dveří – šedé s černým pozadím ● ● ●

hliníkové disky
82 01 724 788 Zadní hliníkové disky Olonga – 17" ● ● ●

82 01 724 787 Přední hliníkové disky Olonga – 17" ● ● ●

40 31 517 82R Středová krytka – šedo-modrá ● ● ●

40 31 578 07R Středová krytka – černo-modrá ● ● ●

82 01 724 187 Bezpečnostní šrouby M12 – šedé ● ● ●

82 01 724 188 Bezpečnostní šrouby M12 – šedé ● ● ●

komfort a ochrana

koberce
82 01 725 644 Gumové koberce ● ● ●

82 01 730 265 Textilní koberce Comfort ● ● ●

82 01 721 493 Textilní koberce Premium ● ● ●

zážitek na palubě
82 01 730 016 Přední loketní opěrka – imitace kůže ● ● ●

82 01 730 157 Přední loketní opěrka – černá ● ● ●

82 01 730 014 Přední loketní opěrka – šedá ● ● ●

77 11 431 405 Chladicí box ● ● ●

82 01 375 535 Kuřácký paket ● ● ●

73 94 800 15R Přihrádka na brýle ● ● ●

285C70175R Kryt na hands-free kartu – bílý ● ● ●



Life Zen Intens

plachty
77 11 785 068 Plachta na ochranu karosérie ● ● ●

77 11 940 840 Plachta na ochranu karosérie – voděodolná a s UV ochranou ● ● ●

zavazadlový prostor
82 01 419 662 Háčky na připevnění sítě do zavazadlového prostoru ● ● ●

77 11 227 502 Síť zavazadlového prostoru – vertikální ● ● ●

77 11 227 501 Síť zavazadlového prostoru – horizontální ● ● ●

77 11 940 885 Organizér zavazadlového prostoru ● ● ●

2 01 721 942 Dvojité dno zavazadlového prostoru (na nabíjecí kabely a ostatní věci) ● ● ●

82 01 256 961 Koberec zavazadlového prostoru ● ● ●

82 01 725 903 Ochranná lišta hrany zavazadlového prostoru – chromovaná ● ● ●

okna
77 11 940 887 Vzduchové deflektory ● ● ●

77 11 940 895 Sluneční clony – všechna zadní okna ● ● ●

ochrana karosérie
77 11 940 888 Ochranné fólie karosérie – body předních a zadních dveří ● ● ●

77 11 940 889 Ochranné fólie karosérie – zadní nárazník – rohy ● ● ●

77 11 940 890 Ochranné fólie karosérie – přední nárazník – rohy a střed ● ● ●

77 11 940 891 Ochranné fólie karosérie – kompletní sada ● ● ●

77 11 940 892 Ochranné fólie karosérie – hrana zavazadlového prostoru ● ● ●

77 11 940 893 Ochranné fólie karosérie – prahy dveří ● ● ●

82 01 212 479 Zástěrky ● ● ●



kompletní seznam příslušenství

Life Zen Intens

Z.E. nabíjení

řešení nabíjení
29 69 040 59R Nabíjecí kabel do zásuvky pro domácí nabíjení - T2 10A-16A 230V - délka 6,5 m ● ● ●

77 11 943 515 Nabíjecí kabel pro nabíjení ze zásuvky - T2 10A 230V - délka 6,5 m ● ● ●

77 11 943 517 Nabíjecí kabel pro Wallbox 6,5m T2- T2, 32A ● ● ●

82 01 486 883 Zásuvka na domácí nabíjení Green-Up –  typ E (pro referenci 29 69 040 59R) ● ● ●

82 01 281 329 Taška na nabíjecí kabely – s logem Z.E. ● ● ●

Nabíjecí kabely ref. 29 69 040 59R a 77 11 943 515 umožňují nabíjení výkonem až 2,3 kW. Nabíjecí kabel ref. 29 69 040 59R v kombinaci se zásuvkou ref. 82 01 486 883 a jističem 20 A,  

který je součástí balení, umožňuje nabíjení výkonem až 3,6 kW.

multimédia

telefon
77 11 784 774 Magnetický držák telefonu (do ventilační mřížky) ● ● ●

77 11 784 775 Magnetický držák telefonu (na palubní desku) ● ● ●

77 11 940 323 Magnetický držák telefonu s indukčním nabíjením (do ventilační mřížky) ● ● ●

77 11 940 324 Magnetický držák telefonu s indukčním nabíjením (na palubní desku) ● ● ●

audio
77 11 579 536 Focal Music Premium 6.1** – kompletní sada ● ● ●

** Nekompatibilní s výbavou BOSE.



Life Zen Intens

bezpečnost

asistenti řízení
82 01 723 598 Zadní parkovací senzory ● ● –

82 01 726 615 Přední parkovací senzory ● ● –

bezpečnost
77 11 596 323 Autolékárnička ● ● ●

77 11 662 345 Výstražná vesta (norma ČSN EN ISO 20471) ● ● ●

77 11 596 328 Sada povinné výbavy Renault  
(autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta)

● ● ●

ochrana proti krádeži 
82 01 725 224 Alarm ● ● ●

77 11 782 488 Ochrana zásuvky palubní diagnostiky ● ● ●

bezpečnost dětí
77 11 940 742 Dětská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narození  do 83 cm / 13 kg / 15 měsíců ● ● ●

77 11 940 741 Základna Isofix pro dětskou sedačku ref. 77 11 940 742 ● ● ●

77 11 940 743 Dětská sedačka DUALFIX i-SIZE – od narození do 105 cm / 18 kg / 4 let ● ● ●

77 11 940 745 Dětská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4–12 let) ● ● ●

77 11 940 744 Dětská sedačka TRIFIX² i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 měsíců až 4 roky) ● ● ●

77 11 940 517 Přídavné zpětné zrcátko na kontrolu dětí ● ● ●

sněhové řetězy
77 11 780 252 Sněhové řetězy Premium Grip ● ● ●

77 11 785 893 Sněhové řetězy Standard – 7 mm ● ● ●

77 11 578 469 Sněhové řetězy Standard – 9 mm ● ● ●

77 11 578 649 Sněhové návleky ● ● ●

● kompatibilní    – nekompatibilní 







Více o novém vozidle Renault Zoe na www.renault.cz.

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího vydání jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT 
vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace oznámí RENAULT svým koncesionářům v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle 
toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici ( jako sériové, za příplatek nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého koncesionáře RENAULT. Z technických 
a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karosérie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá 
ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedené jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem bez předem uděleného 
písemného svolení společnosti RENAULT je zakázáno. Tisková chyba vyhrazena. 

Renault doporučuje     renault.czRenault doporučuje renault.cz


