
RENAULT
ZOE E-TECH
100 % elektrický



dojezd až 
386 km WLTP*

nové perspektivy

Všechno vás nutí následovat 100% elektrický Renault Zoe E-Tech: jeho 
nový vytříbený design, dojezd až 386 km WLTP* a režimy rychlonabíjení, 
které vám usnadňují mobilitu, multimediální systém Easy Link a aplikace 
My Renault, která se postará o propojené prostředí. 100% elektrický 
model Zoe E-Tech se vydává novým směrem.



propojený 
ekosystém

plánovač cestrychlonabíjení 12 pokročilých 
asistenčních 
systémů řízení

* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): tento nový protokol poskytuje 
oproti protokolu NEDC výsledky mnohem bližší těm, které se vyskytují při každodenním 
používání.





Přečtěte si všechny důvody, proč je 100% elektrický model Zoe E-Tech 
se svým výrazným charakterem, plynulými liniemi a charakteristickým 
světelným podpisem ve tvaru C tím pravým. A objevte jeho novou, 
prémiovější identitu se zlatou mřížkou chladiče a rámečky předních 
mlhových světel. Zlaté motivy zdobící dveře a 17" tmavá kola z lehkých 
slitin s diamantovým efektem mu dodávají moderní módní městský styl. 
Zadní LED svítilny a anténa ve tvaru žraločí ploutve potvrzují smysl pro 
detail.

elegantní design



Prostor pro cestující 100% elektrického modelu Renault Zoe E-Tech 
byl přepracován: zlaté prvky na palubní desce a čalounění. Skutečný 
domov, elegantní i ekologický, s čalouněním z reliéfní a recyklované 
tkaniny. Řízení je snadné díky digitálnímu přístrojovému štítu, který 
zobrazuje důležité informace přímo před vašima očima, a 9,3" 
centrální obrazovce, která poskytuje navigační informace v reálném 
čase prostřednictvím služby TomTom. Zrcadlení chytrého telefonu 
díky Android Auto™ a Apple CarPlay™ vám umožní poslouchat vlastní 
seznamy skladeb a procházet oblíbené aplikace. Dojeďte ještě dál 
zásluhou aplikace My Renault: naplánujte si cesty, odesílejte dálkově 
cíl do vozidla a vyhledávejte dostupné nabíjecí stanice ve svém okolí. 

znovuobjevené 
potěšení z jízdy

Android Auto™ je značka společnosti Google Inc. 
Apple CarPlay™ je značka společnosti Apple Inc.





dojezd 386 km

U 100% elektrického modelu Renault Zoe E-Tech je kladen důraz 
na efektivitu a výkonnost. Průkopnická společnost, od počátku 
odhodlaná posouvat hranice elektromobility, jde ještě dále: 
vylepšená aerodynamika, rekuperace energie, úsporný jízdní 
režim a 52kWh akumulátor zajišťující dojezd až 386 km.(1)



aerodynamický design
Příď modelu Renault Zoe má dva 
vstupní deflektory, které usměrňují 
proudění a omezují turbulence. 
Tato technologie ve spojení 
s přepracovanou konstrukcí karoserie 
zajišťuje vozidlu nejlepší možné 
aerodynamické vlastnosti.

rekuperační brzdění
Energie vyrobená v modelu Renault 
Zoe při zpomalování nebo při každém 
použití brzdy dobíjí akumulátor. To 
umožňuje v městském prostředí zvýšit 
dojezd až o 10 %. 

režim Eco
V městském prostředí přepnutí do 
ekologického režimu znamená další 
optimalizaci výkonnosti akumulátoru. 
Méně prudkého brzdění zásluhou 
vylepšeného zpomalování. To znamená 
efektivnější rekuperaci energie 
a maximální dojezd.

dojezdy(1)

52kWh akumulátor:
– až 386 km

(1) WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): tento nový protokol poskytuje 
oproti protokolu NEDC výsledky mnohem bližší těm, které se vyskytují při každodenním 
používání.



snadné nabíjení

1. nabíjení na domácích nabíjecích terminálech
2. nabíjení na veřejných nabíjecích terminálech

1

2



(1) nabídky napájecích řešení Mobilize. Další informace o službách Mobilize naleznete na stránce služeb Mobilize. (2) pouze pro příležitostné použití. 
(3) maximální výkon a doby nabíjení vycházejí z mírných povětrnostních podmínek (20 °C). 

Máte neustálý přístup k celé řadě přizpůsobených řešení pro nabíjení doma, v práci, na cestách nebo jinde. 
Renault Zoe je dodáván s kabelem typu mode 3, který lze použít v domácí(1) nebo veřejné nabíjecí stanici. Pomocí aplikace My Renault můžete kontrolovat 
úroveň nabití akumulátoru ze svého mobilního telefonu.

nabíjení doma, v práci nebo jinde
Nabíjejte Renault Zoe snadno z domácí sítě prostřednictvím domácí 
nabíjecí stanice(1), posílené domácí zásuvky nebo standardní domácí 
zásuvky(2). Prostřednictvím aplikace My Renault můžete kdykoliv 
zkontrolovat dojezd, spustit nabíjení na dálku nebo naplánovat spuštění 
na dobu mimo vysoký tarif.

nabíjení na ulici
Večer v kině? Cesta do supermarketu? 
Prostřednictvím aplikace My Renault vyhledáte veřejné nabíjecí stanice 
nejblíže vašemu cíli.
Na delších cestách získáte dojezd až 150 km za 30 minut na 
rychlonabíjecí stanici.

typ zařízení
nabíjecí 
výkon(3) použitý kabel

doba nabíjení(3)

52kWh akumulátor

50 km 250 km 386 km

domácí nabíjecí 
stanice(1) 11 kW

kabel mode 3 
součástí nákupu

50 min 3h 45 min 6 h 15 min

posílená domácí 
zásuvka 3,7 kW

standardní kabel mode 2
volitelný

2 h 45 min 12 h 19 h

standardní domácí 
zásuvka(2) 2,3 kW

standardní kabel mode 2
volitelný

5 h 23 h 32 h

veřejná rychlonabíjecí 
stanice 50 kW

kabel spojený 
se stanicí

15 min 0 h 55 min 1 h 30 min

veřejná nabíjecí 
stanice 22 kW

kabel mode 3 
součástí nákupu

30 min 1 h 50 min 3 h



Easy Park Assist 
Tento systém usnadňuje parkování. Vaše vozidlo zvládne 
vyhledání parkovacího místa i řízení. Vy se staráte jen 
o rychlost.

přední a zadní parkovací senzory
Radarové snímače usnadňují vaše manévry tím, že vás 
zvukovými a vizuálními signály upozorňují na blízkost překážek 
před a za vámi.

boční parkovací senzory
Radarové snímače usnadňují vaše manévry tím, že vás 
zvukovými a vizuálními signály upozorňují na blízkost překážek 
před a za vámi.

systém sledování mrtvého úhlu 
Tento systém je aktivní při rychlosti nad 15 km/h a pomocí 
varovných kontrolek vás upozorní na přítomnost vozidel, která 
nejsou vidět ve vašem zorném poli.

upozornění na překročení rychlosti
Nechte se upozornit v případě překročení rychlostního limitu. 
Systém vybavený kamerou shromažďuje a analyzuje údaje 
z dopravního značení, porovnává je s informacemi z mapových 
podkladů a informuje vás prostřednictvím přístrojové desky. 
Můžete také využít zjištěnou maximální rychlost k nastavení 
omezovače rychlosti.

asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu
Při rychlosti mezi 70 km/h a 140 km/h systém provádí korekce 
na volantu, aby se vozidlo vrátilo zpět do jízdního pruhu, 
pokud přejedete plnou nebo přerušovanou čáru bez aktivace 
ukazatelů směru.



12 pokročilých 
asistenčních systémů 
řízení

100% elektrický Renault Zoe E-Tech je vybaven dvanácti 
inovativními pokročilými asistenčními systémy řízení včetně 
níže uvedených vybraných systémů. Díky těmto osvědčeným 
technologiím se mohou řidiči vydat na cestu s naprostým 
klidem.

varování v případě opuštění jízdního pruhu
Systém informuje řidiče o neúmyslném přejetí plné nebo 
přerušované čáry prostřednictvím kamery umístěné na čelním 
okně za zpětným zrcátkem.

automatické nouzové brzdění
Detekuje čelně se přibližující vozidla a v případě nebezpečí 
zastaví vaše vozidlo, přičemž je aktivní až do rychlosti 80 km/h. 
Jízda ve městě ve dne nebo v noci nebyla nikdy tak bezpečná.

asistent rozjezdu do kopce
Asistent rozjezdu do kopce automaticky udržuje ve spojení 
s ESC brzdný tlak po dobu 2 sekund, abyste měli čas uvolnit 
nohu z brzdového pedálu a sešlápnout plyn. Systém se 
aktivuje, když sklon překročí 3 %.

tempomat / omezovač rychlosti
Ovládejte rychlost tlačítky na volantu a nastavte si maximální 
rychlost, abyste dodržovali dopravní předpisy a vyhnuli se 
přestupkům.

elektronický stabilizační systém
Systém vám umožňuje udržet kontrolu nad vozidlem 
v kritických jízdních situacích: při výskytu překážek nebo 
ztrátě přilnavosti v zatáčce.

rekuperační brzdění
Rekuperační brzdění umožňuje nabíjení akumulátoru 
prostřednictvím rekuperace energie, jakmile uvolníte nohu 
z pedálu plynu. Toto brzdění je v režimu B intenzivnější, 
umožňuje vám jet hospodárněji a nevyžaduje tak časté 
používání brzdového pedálu.







vzhled interiéru

iconic

Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.

bezpečnost
• přední a boční airbagy na straně řidiče 

a spolujezdce
• systém varování před opuštěním jízdního pruhu 

s aktivní korekcí jízdní dráhy
• systém sledování mrtvého úhlu
• full LED přední světlomety LED Pure Vision
• přední LED mlhové světlomety s funkcí 

přisvěcování do zatáček
• přední a zadní parkovací senzory, zadní 

parkovací kamera
• tempomat s omezovačem rychlosti
• asistent rozjezdu do kopce

komfort
• systém vyhřívání – tepelné čerpadlo
• automatická klimatizace
• indukční nabíječka telefonu
• elektrické ovládání předních i zadních oken 
• hands-free karta Renault

vnější vzhled
• zatmavená zadní okna
• anténa ve tvaru žraločí ploutve
• disky kol z lehkých slitin 17", design elington, 

tmavé s diamantovým efektem a zlatými prvky

vnitřní vzhled
• látkové čalounění z recyklovaných materiálů 

Recytex, tmavě šedé / umělá kůže
• volant potažený umělou kůží

multimédia
• digitální přístrojový štít s možnostmi úpravy 

zobrazení, displej 10" 
• multimediální a navigační systém Easy Link, 

displej 9,3" (navigační systém s dynamickým 
plánováním trasy dle aktuální dopravní 
situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google 
Places, 3D zobrazení budov ve velkých sídlech, 
audiosystém Arkamys, 6 reproduktorů, 
Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB 
vstupy, podporuje Apple CarPlay/Android Auto, 
ovládání rádia pod volantem, online služby) 

iconic



čalounění

disky kol

tmavě šedá sedadla 
potažená tkaninou 
imitující recyklovanou 
kůži

disky kol z lehkých slitin 
16", design eridis, černé 
s diamantovým efektem

disky kol z lehkých slitin 
17", design elington, 
tmavé s diamantovým 
efektem a zlatými prvky



bílá glacier*

* nemetalický lak
** metalický lak
*** speciální metalický lak 
Fotografie nejsou smluvně závazné.

barvy laku karoserie

červená flamme***modrá nocturne***

fialová blueberry***

šedá highland** modrá céladon**

černá etoilé**



rozměry a objemy

rozměry v (mm).

1 945

1 489

1 506

120

1 7874 087

1 384 1 386 1 037

2 588 661

2 028
1 562

838

904 826

157

objem zavazadlového prostoru – norma VDA (dm3)
objem zavazadlového prostoru pod horním krytem 338
objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadly 1 225



1

1. dvojité dno zavazadlového 
prostoru a ochrana hrany 
zavazadlového prostoru. 
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 k uchování menších 
předmětů. Ochranu hrany 
zavazadlového prostoru zajistěte 
pomocí ochrané lišty.

příslušenství



2 3

4 5

2. Přední loketní opěrka. 
Tato funkce zlepšuje jízdní komfort 
a poskytuje další úložný prostor. 
Prostor pro uložení mincí (např. 
žetonů a drobných). K dispozici je 
se třemi různými povrchy: černá 
tkanina, tkanina Recytex, černá 
koženka.

3. Taška na nabíjecí kabely – 
z recyklovaného materiálu, šedá. 
Je velmi užitečná a můžete ji použít 
k uložení kabelů, nákupů nebo 
čehokoliv podle vaší volby a udržet 
tak v zavazadlovém prostoru 
pořádek. Snadno čistitelný vnitřní 
prostor. Vyrobená ve Francii 
hendikepovanými osobami v rámci 
iniciativy pro jejich integraci do 
pracovního procesu.

4. Textilní koberce – Premium 
s lemováním a nápisem Zoe – různé 
barevné kombinace.
Prémiové koberečky s elegantním 
povrchem. Zajišťují dokonalou 
ochranu podlahy v prostoru pro 
cestující. Jsou speciálně navržené 
a vyrobené pro vaše vozidlo, 
snadno se upevňují pomocí dvou 
upevňovacích spon a nepřekáží 
pedálům. Snadno se čistí. Na výběr 
máte z následujících barevných 
kombinací: s bílým lemováním 
a modrým nápisem, s šedým 
lemováním a bílým nápisem, s bílým 
lemováním a bílým nápisem.

5. Vnitřní osvětlené kryty předních 
prahů dvěří. 
Moderní a ostré linie spolu 
s výraznou maskou definují novou 
designovou identitu vozu Renault 
Zoe. Na vás zbývá doladit jej 
k dokonalosti dokonalosti. Interiér 
získá jedinečnou atmosféru díky 
rafinovanému osvětlení vnitřních 
prahů dveří. 



lexikon

E-Tech
100% elektrická, hybridní nebo dobíjecí 
hybridní technologie vyvinutá společností 
Renault.

rekuperační brzdění
Systém rekuperace energie při brzdění, který 
prodlužuje dojezd vozidla: kdykoliv vozidlo 
zpomalí, část kinetické energie se přemění 
na elektřinu. Akumulátor se dobíjí, když 
řidič uvolní nohu z pedálu plynu nebo mírně 
sešlápne brzdový pedál.

posílená domácí zásuvka
Řešení domácího nabíjení, které je účinnější 
než obyčejná domácí zásuvka. Umožňuje 
výkonnější (3,6 kW u posílené zásuvky oproti 
2,3 kW u standardní zásuvky) a bezpečnější 
nabíjení (ve vybavení je proudový chránič).

domácí nabíjecí stanice
Přináší mnohem vyšší intenzitu než standardní 
domácí zásuvka, čímž zajišťuje efektivnější 
a rychlejší nabíjení. Umožňuje bezpečnější 
domácí nabíjení díky svým systémům pro 
řízení nabíjení a ochranu proti přepětí.

flexi-charger
Nabíjecí kabel, který lze použít k připojení 
vozidla k domácí elektrické zásuvce. 
Nabíječka Flexi-charger je navržená pro 
příležitostné domácí nabíjení a měla by 
být pokud možno zapojená do speciálně 
uzemněné elektrické zásuvky. 

mode 2
Tento kabel pro domácí použití je potřebný 
k nabíjení elektrického vozidla prostřednictvím 
běžných zásuvek.

mode 3 
Tento kabel je potřeba k dobíjení elektrických 
vozidel ze zařízení Wallbox nebo z veřejných 
nabíjecích stanic.

užitečná kapacita
Množství energie obsažené v akumulátoru, 
kterou může vozidlo využít. Hodnota vyjádřená 
v kilowatthodinách (kWh).

kWh
Zkratka pro kilowatthodiny. Jednotka energie, 
která odpovídá 1 kW výkonu spotřebovaného 
v průběhu jedné hodiny.

kW
Zkratka pro kilowatty. Jednotka sloužící 
k měření výkonu motoru vozidla, ať už je 
elektrické nebo poháněné spalovacím 
motorem. V kilowattech lze také měřit výkon 
nabíjení stejnosměrným proudem (DC) nebo 
střídavým proudem (AC).

střídavé nabíjení
Střídavé nabíjení nízkým až středním výkonem 
(max. 22 kW). Toto je způsob nabíjení, který se 
nejčastěji vyskytuje v domácnostech nebo na 
většině veřejných nabíjecích stanic.

stejnosměrné nabíjení
Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem 
(minimálně 50 kW). Vyžaduje konkrétní 
rychlonabíjecí stanici dostupnou pouze ve 
veřejné síti.

My Renault
Aplikace společnosti Renault spojená s vaším 
vozidlem, kterou si můžete stáhnout do 
telefonu z Google Play nebo App Store. Můžete 
ji použít k vyhledání nabíjecích stanic v okolí, 
nalezení svého vozidla, naplánování nabíjení 
a cesty v předstihu, zobrazit zbývající dojezd 
a přednastavit teplotu v prostoru pro cestující.

Android Auto™ je značka společnosti Google Inc. 
Apple CarPlay™ je značka společnosti Apple Inc.
Google je značka společnosti Google LLC.



recyklace pro udržitelnou budoucnost

Když si vyberete 100% elektrický Renault Zoe E-Tech, uděláte se společností Renault něco pro udržitelnou budoucnost. 
Celý životní cyklus vozidla je optimalizován tak, aby se omezila naše stopa. Od použití 33 % recyklovatelných materiálů 
do konstrukce až po recyklaci akumulátorů pro opakované použití.

odpovědné akumulátory
Cílem nízkouhlíkových akumulátorů, kterými je 100% elektrický 
Renault Zoe E-Tech vybaven, je snížení emisí CO2 při výrobě ve 
spolupráci s dodavateli. Tyto akumulátory lze recyklovat uprostřed 
životního cyklu a využít jako mobilní řešení pro lodě, chladicí 
systémy nebo letištní zařízení. 

V roce 2018 skupina Renault také uvedla na trh ABS (pokročilé 
akumulátorové úložiště), stacionární řešení pro ukládání elektřiny. 
To umožňuje ukládat solární nebo větrnou energii do akumulátorů, 
které již nesplňují požadavky kladené elektrickými vozidly. Při 
prodloužení životnosti z 10 na 15 let se tak akumulátor modelu 
Renault Zoe stává nejlepším spojencem zelených energií.

Recyklace na konci životnosti je poslední fází. Cílem je obnovit co 
nejvíce znovu použitelných zdrojů při minimální spotřebě energie 
a vyrobit nové akumulátory, ze kterých bude těžit váš Renault Zoe.

recyklované materiály
Čalounění je vyrobeno z tkaného recyklovaného materiálu. 
Až 8 m2 recyklovaných tkanin se nachází v prostoru pro cestující, 
na sedadlech, dveřních panelech a panelu palubní desky. V celém 
vozidle je 22,5 kg recyklovaných materiálů. 100 % z nich je z vláken 
z plastových lahví. 100% elektrický Renault Zoe E-Tech s více než 
90 % recyklovatelných materiálů přispívá k přechodu na ekologický 
model.



Servisní služby Renault Care Service nabízí snadná 
a rychlá řešení šitá na míru potřebám vašeho vozu 
i rozpočtu. 

Objevte servisní služby Renault Care Service!
Ušetříte čas i náklady na údržbu vašeho vozidla. 
Pouze odborníci v autorizovaném servisu Renault 
znají váš vůz dokonale.

Online servisní služby
Vážíme si vašeho času. Naše nová služba vám 
nyní přináší inovativní řešení v podobě platformy 
R-shopu. Zde si můžete v několika jednoduchých 
krocích vybrat servisní služby či produkty, zjistit 
náklady a rezervovat si online návštěvu v servisu 
v čase, který vám vyhovuje.

Transparentní cenová nabídka
Chcete znát předem konečnou cenu za vybranou 
službu, než si ji zarezervujete online? Cena, kterou 
vidíte, je ta, kterou zaplatíte. Podívejte se na naši 
transparentní cenovou nabídku na R-shopu.

Udržovaná výkonnost
Na elektrický akumulátor ve vašem vozidle Renault 
je poskytována záruka 8 let nebo 160 000 km na 
minimální kapacitu 70 %.

Přizpůsobte si svůj vůz Renault
Naše nabídka příslušenství obsahuje vše, co 
potřebujete, aby váš vůz získal více na charakteru. 
Vaše jízda bude praktičtější a pohodlnější.

My Renault 
Mějte stav vašeho vozidla na dosah ruky 
prostřednictvím jediné aplikace.

RENAULT CARE SERVICE
dlouhý život pro váš vůz



bezterminálová inovace
Koncept vozidla Renault Zoe Z.E., představený na frankfurtském autosalonu 
v roce 2009, oznamuje brzký vstup společnosti Renault na trh s elektrickými 
vozidly za dostupnou cenu. Koncept vozidla chce ukázat, že 100% elektrické 
vozidlo může být přitažlivé a atraktivní. Prostřednictvím 100% elektrického 
konceptu společnost Renault demonstruje, jak šetřit energii. Díky střeše 
pokryté fotovoltaickými články může koncept vozidla Zoe Z.E. rekuperovat 
energii a optimalizovat tak řízení klimatizace za účelem prodloužení dojezdu. 

koncept vozidla 
Renault Zoe Z.E.



přizpůsobená pro město
Koncept vozidla Renault Zoe Z.E. se zaměřuje na městské uživatele, kteří 
potřebují dojíždět z domova do práce. Koncept vozidla staví společnost Renault 
do role průkopníka na rodícím se trhu elektrických vozidel s dojezdem, který 
je již vhodný pro každodenní použití. 100% elektrický Renault Zoe E-Tech bude 
uveden na trh v roce 2012.

další informace získáte v online 
muzeu The Originals Renault

2009

https://theoriginals.renault.com/en


svůj Renault Zoe si můžete nakonfigurovat na www.renault.cz
Zajištění přesnosti a aktuálnosti obsahu této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami 
neustálého zlepšování produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejcům Renault sdělovány v nejkratší 
možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou verze lišit a některé vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne nejbližší prodejce. 
Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem 
celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault. CZ 0922

Publicis – autorská práva k fotografiím: – vytištěno v EU – červenec 2022. 
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (francouzská zjednodušená akciová společnost) s kapitálem 533 941 113 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt cedex – obchodní rejstřík 
v Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20.

renault.cz




