
CENÍK ZOE VČETNĚ NABÍJECÍ STANICE S MOŽNOSTÍ STÁTNÍ DOTACE

  20200414–13 
Platnost ceníku od 15.4.2020 do 28.5.2020 pro firemní klientelu - podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO s IČO). Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*    Státní dotace znamená zahrnuje částku dotace vypočtenou na základě Výzvy v programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE  - 

Elektromobilita vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „Výzva“). Podrobnosti o podmínkách a způsobu získání dotace najdete 
na stránkách www.mpo.cz (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nizkouhlikove-
technologie---elektromobilita---v--vyzva--251085/). Státní dotace není poskytována a ani zprostředkována prodejcem ani společností Renault  
Česká republika, a.s. O dotaci je nutné podat žádost v souladu s Výzvou a její získání je podmíněno splněním podmínek uvedených ve Výzvě.

**  Výsledná cena znamená ceníkovou cenu sníženou o částku státní dotace ve výši 30% za předpokladu splnění podmínek Výzvy a udělení dotace  
dle Výzvy.

Smluvní záruka 5 let nebo 100 000 km (podle toho, která z podmínek  nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou 
součástí objednávky.

Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz
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Verze Cena Státní dotace* Výsledná cena**

INTENS+ a Smartwallbox
r135 Z.E. 52 kWh 888 158 266 447 621 710

Nový renault ZOE
Elektrický vůz pro každý den



Intens+
PAKETY
Pack Navigace (Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 7", systém rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení 
povolené rychlosti) (k dispozici později) •

Pack Navigace Plus (Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3", systém rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na 
překročení povolené rychlosti) (u Intens dočasně v sérii) 7 438

Pack Winter (vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla) •
Pack Alarm (Superzamykání a předpříprava pro alarm) 1 653
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd •
Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV •
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody •
Asistent rozjezdu do kopce •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách •
Přední airbagy na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) •
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče a spolujezdce •
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech •
Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech •
Bezpečnostní opěrky hlavy výškově nastavitelné na všech sedadlech •
Systém ISOFIX – příprava na upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech •
Zvuková signalizace pro chodce •
Tempomat s omezovačem rychlosti •
Systém upozornění před nechtěným opuštěním jízdního pruhu s aktivní korekcí jízdní dráhy •
Systém sledování mrtvého úhlu •
Systém rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti •
VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie •
Přední vnější kliky dveří v barvě karoserie •
Zadní vnější kliky dveří černé •
Disky kol z lehkých slitin 16", design Elective, černé s diamantovým efektem •
Disky kol z lehkých slitin 17" 6 198
Metalický lak •
Speciální metalický lak Bílá Quartz, Červená Flamme, Fialová Blueberry 1 653
VNITŘNÍ VZHLED
Látkové čalounění z recyklovaných materiálů Recytex, šedé / umělá kůže •
Kožené čalounění (nutno s Pack Winter ) 37 190
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Full LED přední světlomety LED Pure Vision •
Přední LED mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček •
Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná •
Automatické přepínání dálkových světel •
Tónovaná skla •
Zatmavená zadní okna •
Dešťový a světelný senzor •
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem •
Palubní počítač •
Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera •
Přední, zadní a boční parkovací senzory, inteligentní parkovací asistent Easy Park Assist •
Zadní parkovací kamera •
Poloautomatická parkovací brzda •
Volič prevodovky typu E-Shifter s režimem "B" •
Systém Eco-mode •
Sada na opravu pneumatík •

VOLITELNÁ VÝBAVA

•	 v	sérii



VOLITELNÁ VÝBAVA

SMLuVNÍ ZÁruKY A SErVISNÍ SMLOuVY

R135 Z.E.  
52 kWh

GArANCE PLuS renault (5 let / 100 000 km) 		•
Navýšení krytí záruky na 150 000 km* 10 735
Servisní smlouva EASY SErVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 60 000 km

4 537 
11 149

Servisní smlouva EASY SErVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km

4 950
11 562

•	v	ceně	vozidla	
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce. 
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
* Nabídka navýšení km u smluvní záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka Garance Plus na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu. 
Servisní smlouvu EASY SErVICE za PrOMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Intens+
KOMFOrT

Systém vyhřívání - tepelné čerpadlo •
Automatická klimatizace •
Hands-free karta Renault •
Vyhřívaná přední sedadla •
Vyhřívaný volant •
Volant potažený umělou kůží •
Kožený volant •
Výškově a podélně nastavitelný volant •
Elektrické ovládání předních oken •
Elektrické ovládání zadních oken •
Indukční nabíjení pro smartphone •
Předpříprava pro alarm Pack Alarm
Superzamykání Pack Alarm
Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3 •
MuLTIMÉDIA
Digitální přístrojový štít s možnostmi úpravy zobrazení, displej 10" •
Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 7" (k dispozici později) •
Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3" (u Intens dočasně v sérii) Pack Navigace Plus
Prémiový audiosystém Bose se šesti reproduktory a subwooferem 9 917
NABÍJENÍ
Zásuvka pro nabíjení v přední části vozidla (pod logem Renault) •
Systém nabíjení CaméléonTM na nabíjení z různých typů nabíjecích stanic (1 nebo 3 fázová, až do 22 kW) •
Nabíjecí kabel (6,5 m) pro nabíjení z Wallbox a veřejného nabíjení •
Rychlonabíjení DC s adaptérem CCS Combo (50kW) •
Nabíjecí stanice Smart Wallbox s integ. kabelem T2 - 22 kW - RFID + ochrany (CB+RCD+MNx)+elektroměr v hodnotě 85 671 Kč •
•	 v	sérii



MOTOr r135
MaximálnÍ výkon (kW/k) při otáčkach (ot./min) 100 (135) / 4 200 až 11 163
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkach (ot./min) 245 / 1 500  až 3 600
TYP BATErIE
Celkové napětí (V) 400
Kapacita (kWh) 52
Počet modulů / článků 12/192
NABÍJENÍ
2,3 kW domácí zásuvka ( jednofázová 10 A) 34 h 30
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green-Up ( jednofázová 16 A) 16 h 10
7,4 kW (jednofázová nabíjecí stanice 32 A) 9 h 25
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A) 6 h
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A) 3 h
Rychlonabííení DC 50 kW (0-80%) 1 h 10
Maximální výkon nabíjení AC (kW) 22
Maximální výkon nabíjení DC (kW) (na přání) 50
PNEuMATIKY*

195/55 R16
215/45 R17 vpředu /  

205/45 R17 vzadu
VÝKON
Zrychlení 0–50 km/h (s) 3,6
Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,5
Maximální rychlost (km/h) 140
rOZMĚrY A HMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru (l) 338
Provozní hmotnost (kg) 1 577
Maximální užitečné zatížení (kg) 425–486
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 988
Hmotnost baterie (kg) 326
SPOTŘEBA**
Spotřeba elektrické energie v kombinovaném cyklu (Wh/km) 177
Emise CO2 (g/km) 0
DOJEZD
Homologovaný dojezd - kombinovaný cyklus 386

TECHNICKÉ ÚDAJE A rOZMĚrY

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou jen orientační a vždy záleží na vybrané motorizaci nebo příplatkové výbavě. Více informací  získáte 
u vašeho prodejce.

**  Uvedená spotřeba paliva a emisí CO2 jsou změřené podle metodiky stanovené podle platných právních predpisů vyžadovaných při homologizaci vozidla a slouží 
k porovnávání  vozidiel  v  daných  parametrech  a  stejných  podmínkách.  Běžná  spotřeba  se  může  od  těchto  údajů  lišit  v  závislosti  na  charakteru  jízdy,  zatížení 
vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

*** Údaje se mohou líšit v závislosti na výbavě, v údajích je započítana hmotnost řidiče (75 kg).

Nezávazné ceny jsou bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze 
informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s 
podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či 
změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

Rozměry (mm)


