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RENAULT ZOE VAN

Elektrisk
mobilitet med
større frihed 

Med den seneste opdatering af design og teknologi er ZOE Van det geniale 
valg, når du tænker på kompakt og økonomisk elbil. Eksteriørt mere levende og 
aerodynamisk i linjerne end nogensinde og interiørt spækket med elektronik som 
f.eks. 10” førerdisplay, 9,3” EasyLink multimedieskærm ligesom du har en lang række 
elektroniske hjælpesystemer lige ved hånden. Med det nye store 52 kWh batteri, 
den 136 hk stærke elmotor og en rækkevidde på hele 383 km* redesigner Zoe kort 
og godt mobilitet og gør elektrisk kørsel spektakulær og dynamisk. Og husk, at 
når du er ude i byen og skal tanke strøm, kan du oplade til 150 km kørsel på bare 
30 minutter på en af de mange lynladere. Kort og præcist har ZOE gjort det mere 
inspirende og meget nemmere at kører elektrisk.

*Maksimal rækkevidde opnås ved blandet kørsel og 
påvirkes af vejr, kørestil, hastighed og fælgstørrelse.
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A Læssehøjde 690
B Højde i varerumsåbning 830
C Bredde i varerumsåbning 930
D Bredde sidedør 510
E Højde sidedør 770

F Bredde ml. sidedøre 1240
G Bredde ml. hjulkasser 1010
H Varerumslængde 1350
I Indvendig højde ml. sidedøre 870

Renault GARANTI
Fra indregistreringsdato er ZOE Van  
dækket af 2 års fabriksgaranti. 

ZOE Van har desuden: 
• 2 års Renault Assistance
• 3 års  lakgaranti 
• 12 års rustgaranti

*I henhold til Worldwide Harmonized Ligh vehicles 
Test Procedure (WLTP) kørsel (blandet kørsel)



ZOE VAN - FARVER

*Beregnet ud fra minimum egenvægt. 

ZOE VAN
VÆGTE (KG)

R110 R135 

Køreklar vægt 1502 1502

Totalvægt 1988 1988

Maks. lasteevne* 486 486

Renault SECURITY+
Renault er blandt verdens førende 
bilfabrikker indenfor passiv og aktiv 
sikkerhed. Således implementerer 
Renault kontinuerligt nye avancerede 
sikkerhedssystemer, der gør din hverdag 
mere sikker. Seneste eksempler er 
skiltegenkendelse, vognbaneassistent, 
aut. nær- og fjernlys samt  automatisk 
nødbremsesystem. Se mere på renault.dk

Renault CARE
Med Renault Care får du endnu mere 
tryghed gennem en omfattende 
serviceaftale med store fordele:
• Fullservice i henhold til producentens 
anbefalede serviceintervaller uden 
omkostninger. Du betaler ikke ekstra 
for udskiftning af olie, oliefilter, pærer, 
vinduesviskere og andre normale 
udskiftningsdele.
• Så snart du opdager en fejl eller har brug 
for at udskifte nogle dele, lægger du bare 
vejen forbi dit Renault-værksted og får 
det ordnet. Gælder på alle værksteder i 
Danmark, som er Renault Care-partnere.

Renault ASSISTANCE 
Renault Assistance er en serviceydelse, 
der er inkluderet i garantien - i 2 år på ZOE. 
Renault Assistance er til rådighed døgnet 
rundt, året rundt.  
Ring blot 80 88 93 53 (gratis) eller uden 
for Danmark +46 8-4111132 og du vil blive 
betjent af Renault Assistance. De fleste 
reparationer vil blive udført på stedet. Hvis 
din bil ikke kan repareres samme dag, 
eller hvis reparationen overstiger 3 timer, 
vil Renault tilbyde en løsning alt efter 
omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, 
vidererejse, overnatning).

ML: Mat lak (standard)  
MEL: Metallak (ekstraudstyr)HVID “QUARTZ” (MEL) RØD “FLAMME” (MEL)

SORT “ÈTOILE” (MEL)

GRÅ “CELADON” (MEL) LILLA “BLUEBERRY” (MEL)HVID “GLACIER” (ML)

GRÅ “HIGHLAND” (MEL) GRÅ “TITANIUM” (MEL)


