
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vær opmærksom på at der er forskel i standardudstyr på lagerbiler og ved ny bestilling af en bil. For priser og info på lagerbiler, kontakt din lokale forhandler for at høre mere. 
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. 
Priserne er inkl. leveringsomkostninger 4.180 kr og gældende ved levering i 2021.  
(1) Maksimal rækkevidde opnås ved blandet kørsel. Omfang af faktisk kørsel: Sommer (375km) / Vinter (240km), det er påvirket af vejr, kørestil, hastighed mm. 
(2)Rækkevidde afhænger af størrelsen på fælgen. 
*På grund af Covid-19 og den herskende komponentmangel skal du kontrollere din forhandlers tilgængelighed, da nogle modeller kan have begrænsninger for dette udstyr i 
salgsperioden 
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Lav din egen nye Renault ZOE i online-konfiguratoren: www.renault.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTOR BATTERI HK 
CO2  

G/KM 
FORBRUG 
(WH/KM) RÆKKEVIDDE(1) GEAR HALVÅRLIG CO2-

EJERAFGIFT ZEN INTENS 

R110 52 kWh 108 0 176 385 km Automat 340 kr. 264.356 kr. - 

R135 52 kWh 136 0 177    383 km(2) Automat 340 kr. - 283.404 kr. 

PAKKER ZEN INTENS 

Citypakke – parkeringssensor bag og bakkamera 3.900 kr. • 

Læderpakke – Riviera sædeindtræk i læder og kunstlæder, førersæde med justerbar lændestøtte og dørpaneler i sort Riviera 
kunstlæder 

- 13.500 kr. 

 

ENKELT OPTIONER ZEN INTENS 

BOSE sound pakke – premium surround sound system med 7 højttalere  - 4.900 kr. 

Hurtig opladning 50kW DC (CCS-Combo-stik) 7.900 kr. 7.900 kr. 

EASY LINK 9,3" Multimediesystem med navigation 4.900 kr. • 

17” aluminiumsfælge "ELINGTON" med poleret front - 2.900 kr. 

Sidesensor + Easy Park Assist (håndfri parkering) - 1.900 kr. 

Metallak: Sort Etoilé, Blå Celadon, Lilla Blueberry, Grå Titanium, Grå Highland 5.900 kr. 5.900 kr. 

Special metallak: Rød Flamme 6.900 kr. 6.900 kr. 

Alm. Lak: Hvid Glacier 0 kr. 0 kr. 

Z.E. UDSTYR (STANDARD ALLE VERSIONER) 

Beskatningspriser   Gældende fra 5. april 2022 
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STANDARDUDSTYR 
 

 
3-faset opladning med en ladeeffekt på op til 22kW* 
8 års/160.000 km batterigaranti (70% State Of Health) 
Varmepumpe til opvarmning af bil 
Ladekabel Type-2 (6,5 m) til ladebox og offentlige 
ladestandere 
 
*I 2020 er mere end 80% af ladenetværket i Danmark AC-opladning 
med op til 22 kW (kilde: European Alternative Fuels Observatory). 
Renault ZOE Cameleon-teknologi gør det muligt for dig altid at få den 
maksimale tilgængelige ladestyrke på denne mest almindelige 
opladningsinfrastruktur, smart! 

Renault EASY CONNECT1: 
- Fjernbetjent opvarmning og afkøling af kabinen via MyRenault appen 
- Fjernbetjent styring af opladning (start/stop), samt opladningsstatus via 

MYRenault appen 
- Styring af ruteplanlægning og find de nærmeste ladestandere undervejs på din 

rute via MY Renault appen  
- Information om nuværende rækkevidde vises på kortet via MYRenault appen  
1Abonnement er nødvendigt efter 36 måneders gratis prøveperiode 

RÆKKEVIDDE OG OPLADNING 

 Opladningstid Rækkevidde 

 
Opladningstype 

Z.E. 50 batteri 
52 kWh 

(timer:min) 

30 min 
opladning 

1 time 
opladning 

AC 

2,3 kW (1x10A) 32:00 6 km 12 km 

3,7 kW (1x16A) 19:00 10 km 20 km 

11 kW (3x16A) 6:00 30 km 60 km 

22 kW (3x32A) 3:00 60 km 120 km 

DC 50 kW (80%) 1:10 157 km 274 km 

OVERSIGT  

Renault Zoe:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt  

SIKKERHED ZEN INTENS  

Nødbremsesystem (AEBS), med registrering af biler, motorcykler, fodgængere og cyklister 
aktiv mellem 7-80 km/t 

• • 

Blokeringsfri bremser (ABS) og Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) • • 

Lane departure warning - advarer ved at vibrationer i rattet – aktiv fra 70 km/t • • 

Lane keeping assist – understøttelse af styretøj for at fastholde bilen i sin bane • • 

Dæktrykssensor og dækreparationssæt • • 

ISOFIX-system til børnesæder ved passagerforsæde og i siderne bag • • 

Airbags foran, sider, – frakobling af airbag til passagerforsæde • • 

Selealarm på alle 5 sæder med registrering af tilstedeværelse • • 

3-punktsele i midten bag med selestrammer • • 

Automatisk låsning af døre under kørsel • • 

Automatisk nødbremsesignal (pulserende bremselys) under kraftig bremsning • • 

Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj fart - • 

Advarsel ved blinde vinkler - • 

KØRSEL  

Parkeringssensor bag • • 

"E-shifter" gearkasse med valgbar B-tilstand (mere kraftfuld motorbremser) • • 

Fartpilot/hastighedsbegrænser • • 

Automatisk parkeringsbremse • • 

Hill start assist • • 

Full LED-kørelys foran og bag • • 

Tågelygter • • 

Regn- og lyssensor • • 

El-sidespejle med varme • • 

Automatisk nær-/fjernlys • • 

ECO-tilstand • • 

Z.E. Voice: eksternt advarselssignal for fodgængere. Aktiv ved hastigheder <30 km/t • • 

Parkeringssensorer foran ○ • 

Bakkamera ○ • 

Sidesensor + Easy Park Assist (håndfri parkering)   - ○ 

Hurtig opladning 50kW DC (CCS-Combo-stik) ○ ○ 

KOMFORT  

Højde- og dybdeindstilleligt læderrat med varme • • 



 
STANDARDUDSTYR 
 

 
  
  

El-opvarmede forsæder med integrerede nakkestøtter • • 

Klimaanlæg • • 

Fjernstyring af batteriets opladning og foropvarming via appen MyRenault eller via multimediesystemet • • 

Manuelle ruder bag • • 

El-ruder foran • • 

Solskærm med lys og spejl • • 

Elektrisk indklappelige sidespejle med varme - • 

Aut. Nedblændelig bakspejl  - • 

Højde- og dybdeindstilleligt rat • • 

Nakkestøtte på det midterste bagsæde • • 

Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3 - 2/3 • • 

Midterkonsol med opbevaring • • 

Håndfrit nøglekort • • 

Regnsensor på forruden • • 

Dobbelt bagagerumsgulv (følger med til ladepakke – Home) • • 

Lommer bag forsæderne - • 

Indvendig LED belysning - • 

OVERSIGT  

Renault Zoe:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt  

UDVENDIGT ZEN INTENS  

Dørhåndtag i karosserifarve • • 

Spejlkapper i karosserifarve • • 

Mørktonede ruder bag • • 

Michelin Energy™ E.V. dæk med lav rullemodstand • • 

Mørktonede ruder bag • • 

16" aluminiumsfælge, "Elective” • - 

16 "aluminiumsfælge "Elective" med poleret front - • 

17” aluminiumsfælge "ELINGTON" med poleret front - ○ 

Kromkant på kofanger  - • 

INDVENDIGT  

Opvarmet læderrat • • 

Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3-2/3 • • 

Dele af instrumentbord og dørbeklædning i 100” genvendt stof Recytex (grå)  • • 

2 USB-porte ved bagsæderne - • 

Sæder og indtræk i 100% genanvendt stof "Recytex" (grå) • • 

Sæder og indtræk i mix af 100% genanvendt stof Recytex (grå) og dellæder "Riviera" (sort) - • 

Læderpakke: sæder i blanding af læder og kunstlæder "Riviera", førersæde med justerbar lændestøtte, dørpaneller i sort kunstlæder 
"Riviera" 

- ○ 

MULTIMEDIA  

4G-datatilslutning med inkluderet datapakke i 3 år • • 

EASY LINK 7" Multimediesystem med smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, og traditionel FM/AM-
radio 

• - 

EASY LINK 9,3": Multimediesystem med navigation, smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, traditionel 
FM/AM-radio 

○ • 



TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

 
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : denne nye protokol gør det muligt at opnå resultater, der ligger meget tættere på de reele rækkevidde, end tidligere med NEDC-
protokollen. Ved WLTP-godkendelse svarer den angivne værdi til den version, der opnåede den mest optimale værdi. (2) Opladningstiden og rækkevidden afhænger af temperaturen, slid på batteri, 
effekten fra wallboksen, din kørsel og dit opladningsniveau. (3) Størrelsen på fælgene kan også påvirke bilens rækkevidde. 

MOTORTYPER R110 R135 

Batteritype  Z.E. 50 Z.E. 50 

Antal pladser  5 5 

RÆKKEVIDDE OG FORBRUG (1) 

Standard rækkevidde I KM (WLTP) 385 (Zen 383 (med 17” alufælge 360 km) 

Standardforbrug ved blandet kørsel (kWh/km) 179 (Zen) 179 

MOTOR 

Elmotorteknologi Synkron vinket rotor Synkron vinket rotor 

Maks. ydelse i hk/ved maks. omdrejningstal 
(omdr. / min.) 108 / 3.395 til 10.886 135 / 4.200 til 11.163 

Maks. drejningsmoment Nm ved maks. 
omdrejningstal (omdr./min.) 225 / 500 til 3.395 245 / 1.500 til 3.600 

BATTERI 

Anvendelig kapacitet (kWh) 52 52 

Teknologi Lithium-ion Lithium-ion 

Total spænding (V) 400 400 

Antal moduler/celler 12 / 192 12 / 192 

Batterivægt (kg) 326 326 

OPLADNINGSTID (2) 

Oplader Tilpasselig en- / trefaset på 2 kW til 22 kW Tilpasselig en- / trefaset på 2 kW til 22 kW 

Alm. Stik 2,3 kW (enfaset 10 A) (0-100 %) 32 timer 32 timer 

Wallboks 3,7 kW (enfaset 16 A) (0-100 %) 19 timer 19 timer 

Wallboks 11 kW (trefaset 16 A) (0-100 %)  6 timer 6 timer 

Wallboks 22 kW (trefaset 32 A) (0-100 %)  3 timer 3 timer 

Hurtig opladning DC 50 kW (0-80 %)  1 timer, 10 min 1 timer, 10 min 

GEARKASSE 

Gearkassetype Gearkasse med et gear Gearkasse med et gear 

Antal AV-rapporter 1 1 

PRÆSTATIONER 

Tophastighed (km/t) 135 140 

0-50 km/t – 0-100 km/t – 80-120 km/t (sek) 3,9 - 11,4 - 9,3 3,6 - 9,5 - 7,1 

STYRETØJ 

Servostyring Ja (elektrisk) Ja (elektrisk) 

Vendediameter (m) 10,56 10,56 

Antal ratomdrejninger 2,73 2,73 

HJUL OG DÆK (3) 

Standardfælge (”) 16" alufælge (Zen) 16" alufælge (Intens) 17" alufælge (option) 

Dækmål 16” - Michelin Primacy 4 195 / 55 R16 91T 

Dækmål 17” - Michelin Primacy 4 - 215 / 45 R17 91 V (foran) / 205 / 45 R17 88 V (bagpå) 

BREMSESYSTEM 

Forhjul Ventilerede skiver Ø280 Ventilerede skiver Ø280 

Baghjul: Ventilerede skiver Ø260 Ventilerede skiver Ø260 

VÆGT 

Tom, køreklar bil 1 502 1 502 

Bruttovægt (MTR) 1 988 1 988 

Tilladt totalvægt (MMAC) 1 988 1 988 

Inden for den tilladte MMAC-grænse foran/bagpå 1 048 / 940 1 048 / 940 

Nyttelast (CU) (version Life uden tilbehør/version 
Zen og Intens alt tilbehør) 425 / 474 425 / 486 

Maksimal vægt, som kan bugseres, bremset/ikke-
bremset  Ikke tilladt/ikke tilladt Ikke tilladt/ikke tilladt 

Bagagerumsvolumen 338 338 

Bagagerumsvolumen med nedklappet bagsæde 1225 1225 


