
RENAULT
ZOE E-TECH ELECTRIC
100%-ban elektromos



akár 395 km 
WLTP* szerinti 
hatótávolság 

az alapvetések
online 
szolgáltatások

tervezhető 
útvonal

gyorstöltés 10 féle 
vezetési 
segédlet

*  Verziótól és felszereltségtől függően. 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ez az eljárás úgy méri a 
fogyasztást és a hatótávolságot, hogy az eredmény a lehető legközelebb álljon a valós 
körülmények között történő vezetés értékeihez. 



A Renault Zoe E-Tech electric stílusa még karakteresebbé vált. 
A sikerességéhez hozzájárult a vonalvezetése, amit a Zoe E-Tech electric 
kiegészít C-alakú fényjegyekkel, 100%-ban LED-es fényszórókkal, 
ködlámpákkal és hangsúlyosabb hűtőráccsal. A teljesen LED hátsó 
lámpák optikailag növelik a karosszéria méretét és erősítik a jármű 
jellegzetes megjelenését. 

elegáns dizájn 



A Zoe E-Tech electric, amely folyamatosan kapcsolatban áll a környező 
világgal, mindenekelőtt Önhöz kapcsolódik. Amint a Zoe E-Tech electric-
hez közelít, az automata Renault Kártya egy olyan világra nyit ajtót, amely 
a legmodernebb technológiát a letisztultsággal ötvözi. Otthonosabb, 
mint valaha: a belső tér, a kényelem egy új formáját hozza el a 100%-ban 
újrahasznosított szövetből készült kárpitokkal* és burkolatokkal, különös 
figyelemmel a hangszigetelésre. A műszerfalat modernné és könnyen 
használhatóvá teszi az új, 10,25”-os digitális műszeregység. A képernyő 
minden szükséges információval ellátja Önt az úton, míg az új kormányba 
integrált kapcsolók lehetővé teszik, hogy bizonyos beállításokat a 
kormány elengedése nélkül is elvégezhessen. 

otthonos utastér 

1. magasságban és mélységben 
állítható kormány 

2. 100%-ban újrahasznosított 
szövetből készült kárpitelemek

2
*  A Zen kárpitozás 100%-ban újrahasznosított szövetből készül. 

Az Intens kárpitozás ezt a szövetet bőrhatású kárpitelemekkel kombinálja. 
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A WLTP szerint 395 km-es* hatótávolságával a Renault Zoe E-Tech 
electric azt a szabadságot nyújtja, amire szüksége van. Élvezze az egyedi, 
életteli és zökkenőmentes vezetési élményt, amit az új R135 elektromos 
motor 135 lóereje (100 kW) biztosít. A Zoe E-Tech electric 140 km/h-ás 
végsebességével az előzés gyerekjáték. A hatótáv növelésének 
érdekében használja a regeneratív fékezést. A B mód segítségével 
pedig, amint felengedi a gyorsítópedált, a Zoe E-Tech electric energiát 
táplál vissza az akkumulátorába, így töltve azt. Ebben a módban 
erőteljesebb a fékező hatás, így kevesebbet kell használnia a fékpedált és 
gazdaságosabban közlekedhet.

jusson messzebbre, 
szabadabban

1. e-Shifter váltókar B vezetési móddal 
2. 10,25”-os digitális műszeregység, ami 

megjeleníti a vezetési segédletek 
beállításait és az elektromos autókra 
vonatkozó elemeket  

2
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*  Verziótól és felszereltségtől függően. WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedures): ez az eljárás úgy méri a fogyasztást és a hatótávolságot, hogy az eredmény 
a lehető legközelebb álljon a valós körülmények között történő vezetés értékeihez.



1. otthoni töltőállomásról (Wallbox) való töltés 
2. a CCS (Combined Charging Systems, kombi-

nált töltőrendszer) töltőcsatlakozó a Renault 
logó mögött található és a villámtöltést bizto-
sító töltőállomásokkal is használható 

3. töltés utcai töltőállomásról 

A Renault Zoe E-Tech electric készen áll arra, hogy igazodjon 
a szokásaihoz, hiszen bárhol tölthető. Ha otthon egy 7,4 kW-os 
Wallboxhoz csatlakoztatja autóját, az reggelre teljesen 
feltöltődik. Hosszabb utazások során a Zoe E-Tech electric 
CCS töltőcsatlakozója lehetővé teszi a villámtöltő-állomások 
használatát, így 30 perc alatt 150 km-nek megfelelő hatótávot 
nyerhet. Caméléon® okostöltőjének köszönhetően alkalmazkodik 
a váltakozó áramú (AC) nyilvános töltőállomások maximális 
teljesítményéhez (22 kW-ig), így az adott töltőponton a lehető 
legjobb töltési időt érheti el.

töltés könnyedén 

32
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intuitív 
felhasználói felület

Az utastér szívében helyezkedik el a 9,3”-os, függőleges tájolású 
multimédia kijelzőt. Közvetlenül csatlakozik a TomTom szolgáltatásokhoz, 
így rengeteg valós idejű információt érhet el egy mozdulattal: ide 
tartoznak a forgalommal, veszélyzónákkal, időjárással, járműpozícióval, 
a töltőállomások elérhetőségével kapcsolatos információk. A 10,25”-os 
digitális műszeregységgel kiegészülve pedig a kategória legnagyobb 
kijelzőit élvezheti. 

1. multimédia rendszer főképernyője: 
navigáció, zene, telefon 

2. 3D navigációs környezet, Google alapú 
címkereséssel 

1
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navigáljon 
a tetszése szerint

Hallgassa kedvenc zenéit, keresse ki kedvenc alkalmazásait és 
telefonáljon biztonságosan a Easy Link multimédia-rendszer 9,3’’-os 
érintőképernyőjének a segítségével: az Android Auto™ vagy Apple 
CarPlay™ kompatibilis kijelző egyszerűbbé teszi hétköznapjait. 
Az okostelefonját pedig könnyedén feltöltheti az indukciós telefontöltő 
segítségével. Tegye könnyebbé életét a Renault Zoe E-Tech electric-kel, 
és a My Renault alkalmazás használatával. Az alkalmazással egy 
mozdulattal megtalálhatja, hogy hol parkolta le a Zoe-ját. Tervezze meg 
az útjait előre, majd küldje el az autója számára, így a navigáció rendszer 
előre be tudja állítani a megfelelő utat. Utazás közben pedig megkeresheti 
az útvonal vagy a célállomás melletti töltőoszlopokat. Miután autójával 
leparkolt az úti célja közelében, az alkalmazás folytatja a gyalogos 
navigációt és elvezeti Önt a végső céljához.

1. Android Auto™ és Apple CarPlay™ 
támogatás a telefontükrözés érdekében 

2. indukciós telefontöltő 
3. My Renault alkalmazás 

1
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2 Az Android Auto™ a Google, az Apple CarPlay™ pedig az Apple védjegye. 



12 vezetési segédlet A vezetési segédletek biztonságosabbá teszik az utazásokat, ezen felül 
nagyobb nyugalmat és biztonságérzetet nyújtanak. 

renault park assist félautomata parkolóasszisztens  
A rendszer segítségével a parkolás egyszerűbb, mint valaha. 
A parkolóhely keresését és a manőverezést bízza az autóra. 
Önnek csak a pedálokat kell kezelnie a parkolás során. 

első és hátsó parkolóradarok 
A parkolóradarok egyszerűbbé teszik a szűk helyen való 
manőverezést úgy, hogy vizuálisan és hanggal is jelzik a 
különböző tárgyakhoz való távolságot az autó előtt és mögött. 

oldalsó parkolóradarok 
A parkolóradarok egyszerűbbé teszik a szűk helyen való 
manőverezést úgy, hogy vizuálisan és hanggal is jelzik a 
különböző tárgyakhoz való távolságot az autó mellett. 

sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
A rendszer folyamatosan figyeli az utat a belső visszapillantó 
tükör mögötti kamera segítségével és figyelmezteti a sofőrt, 
ha nem szándékosan lépi át a szaggatott vagy a folyamatos 
felezővonalat.

aktív vészfékező rendszer 
A rendszer akár 80 km/h-ig aktív és érzékeli a szemből vagy 
oldalról érkező járműveket és veszély esetén akár meg is 
állítja az autóját. A városi közlekedés soha nem volt ennyire 
biztonságos – legyen éjjel vagy nappal. 

emelkedőn elindulást segítő rendszer 
Az ESC rendszert használja és segítségével az autója képes 
2 másodpercig fékezni a kerekeket, így egy emelkedőről való 
elindulásnál Önnek van ideje felemelni a fékpedálról a lábát 
és áthelyezni a gyorsító pedálra. A rendszer aktiválásához 
minimum 3%-os emelkedő szükséges. 

tempomat sebességszabályozó és -korlátozó 
Állítsa be az Ön által kiválasztott maximális sebességet. 
A kormányon elhelyezett kapcsolókkal a beállítások pár 
pillanat alatt módosíthatóak. 

ESC menetstabilizátor és kipörgésgátló 
A rendszer segíti a vezetőt, hogy veszélyes vezetési 
körülmények között is uralni tudja az autót: csökkenti a 
tapadásvesztést az akadályok kikerülése és kanyarodás 
közben.  

regeneratív fékezés 
A regeneratív fékezés segítségével az akkumulátor képes 
energiát visszanyerni, amikor felengedi a gyorsító-pedált. 
A B mód esetében a fékező hatás erőteljesebb, így a 
vezetőnek kevesebbet kell a fékpedált használnia és a 
vezetés sokkal könnyedebb lehet. 

holttérfigyelő rendszer 
Már 15 km/h-s sebességnél aktív ez a rendszer, ahol egy figyel-
meztető fény jelenik meg a külső visszapillantó tükrökben, 
abban az esetben, ha az autója holtterében egy másik jármű 
tartózkodik.

sebesség túllépésre való figyelmeztetés 
A rendszer figyelmezteti, ha átlépné a megengedett sebes-
séget. A működéséhez egy kamerát használ, amelynek a segít-
ségével összegyűjti és elemzi az út mellett lévő sebességjelző 
táblák adatait, majd megjeleníti őket a műszeregységen. Így 
könnyedén beállíthatja a sebességkorlátozót a maximálisan 
megengedett sebességre.

sávtartó rendszer  
A rendszer 70-140 km/h között aktív és visszakormányozza az 
autóját a sávjába abban az esetben, ha a szaggatott vagy a 
folyamatos felezővonalat irányjelző használata nélkül lépné át.





Highland szürke** Titánium szürke**Jégfehér* 

* nem metálfényezés
** metálfényezés

színek 

Porcelánkék** Fekete gyémánt** Indigókék** 

Lángvörös** Blueberry** 

felszereltségek 

Life

szériafelszereltség  

vezetés és vezetési segédletek 
• automata Renault Kártya
• 10,25”-os személyre szabható 

digitális műszeregység 
• tempomat sebességszabá-

lyozó és -korlátozó funkcióval 
• magasságban és mélységben 

állítható kormány 
• aktív vészfékező rendszer 

gyalogos és kerékpáros 
észleléssel

• eső- és fényérzékelő 

komfort 
• kesztyűtartó
• manuális klímaberendezés
• elektromos első ablakemelők
• 1,5 l-es palackot is befogadó 

tárolórekeszek az első ajtókban 
• elektromosan állítható, fűthető 

külső tükrök

külső megjelenés 
• 15” acél keréktárcsák Éole 

dísztárcsákkal  
• színrefújt ajtókilincsek
• full LED „Pure Vision” 

fényszórók C-alakú nappali 
menetfénnyel

• külső visszapillantó tükör 
burkolatok fekete színben

belső megjelenés 
• fekete szövetbetét a műszerfa-

lon, fekete belső harmónia*
• Life sötét szövet kárpitozás*

audio és multimédia 
• 12 V-os csatlakozó a műszerfal 

alsó részén 
• Easy Link 7” DAB multimédia 

rendszer navigáció nélkül, 
Arkamys® hangrendszer – 6 
hangszóróval, Bluetooth® 
kihangosítással, 2 db USB- és 
1 db AUX-csatlakozóval 

egyedi elektromos autó elemek 
• Caméléon™ töltőcsatlakozó, 

ami alkalmas 1-3 fázisú töltésre 
2-22 kW között 

• Utcai töltőkábel (Mode 3 Type 
2)

• Ökonométer, az akkumulátor 
töltöttségének visszajelzése 
és a megtehető hatótávolság 
mutatása a központi 
műszeregységen 

• ECO mód, külön gomb 
segítségével aktiválható 

• 

online szolgáltatások
• programozható töltés és 

hűtés-fűtés az Easy Link 
rendszeren keresztül 

• automatikus frissítés 3 éven 
keresztül (Easy Link rendszer 
esetén): a multimédia rendszer 
automatikusan frissül a 
felhőn keresztül, mint egy 
mobiltelefon. 

• My Renault alkalmazásban 
elérhető funkciók: 
akkumulátor töltöttségi 
szintje, prekondicionálás 
beprogramozása és indítása, 
útvonal tervezése 

* A beltérben használt anyagok megtekinthetők a márkakereskedéseinkben. 



felszereltségek

*  A beltérben használt anyagok megtekinthetők a márkakereskedéseinkben. A képeken látható verziók extrafelszereltséget 
tartalmaznak, a brosúrában bemutatott bőr kárpitok valódi bőr és bőrhatású kárpitozás kombinációjából készültek.

Az Android Auto™ a Google, az Apple CarPlay™ pedig az Apple védjegye.

Intens (Zen +)Zen (Life +)

szériafelszereltség szériafelszereltség

vezetés és vezetési segédletek 
• első és hátsó parkolóradarok
• tolatókamera
• holttérfigyelő rendszer 
• aktív vészfékező rendszer 

gyalogos és kerékpáros 
észleléssel 

• sebességkorlátozó táblákat 
felismerő rendszer navigációval

• első ködfényszórók 
• elektrokróm belső 

visszapillantó tükör 

komfort
• automata klímaberendezés 

előfűtés-hűtés funkcióval 
• elektromos első ablakemelők, 

impulzív a vezetőnél 
• elektromos hátsó ablakemelők
• elektromosan állítható, fűthető 

és behajtható külső tükrök 

külső megjelenés
• sötétített hátsó ablakok 
• 16” Elective fekete-ezüst 

kéttónusú könnyűfém 
keréktárcsák 

belső megjelenés 
• Intens textil kárpitozás 

újrahasznosított anyagokból, 
bőrhatású betétekkel

online szolgáltatások 
• online navigációs 

szolgáltatások – 3 évig 
ingyenesen: Google alapú 
címkeresés, élő forgalmi 
információk, időjárás, 
töltőállomások 

vezetés és vezetési segédletek 
• sávtartó és sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer 
• automata távolsági fényszóró 

vezérlés 
• sebességkorlátozó táblákat 

felismerő rendszer navigáció 
nélkül 

• aktív vészfékező rendszer 
gyalogos és kerékpáros 
észleléssel

komfort 
• 1/3-2/3 arányban osztottan 

dönthető hátsó üléstámla  

külső megjelenés 
• krómozott díszítőelemek a 

hűtőrácson 
• 16” Elective könnyűfém 

keréktárcsák 
• külső tükrök a karosszéria 

színében 

belső megjelenés
• zen sötét textil kárpitozás 

újrahasznosított anyagokból
• újrahasznosított textil 

kárpitozás az ajtópaneleken 
és a műszerfalon

• bőrhatású kormány

audio és multimédia
• Easy Link 7” DAB multimédia 

rendszer navigáció nélkül, 
Arkamys® hangrendszer – 6 
hangszóróval, Bluetooth® 
kihangosítással, 2 db USB- és 
1 db AUX-csatlakozóval  

• online szolgáltatások 
• programozható töltés és 

hűtés-fűtés az Easy Link 
rendszeren keresztül 

• automatikus frissítés 3 éven 
keresztül (Easy Link rendszer 
esetén): a multimédia rendszer 
automatikusan frissül a 
felhőn keresztül, mint egy 
mobiltelefon. Navigációval 
rendelkező Easy Link rendszer 
esetén: a kedvenc ország 
térképe is automatikusan 
frissül 3 éven keresztül  

• My Renault alkalmazásban 
elérhető funkciók: 
akkumulátor töltöttségi 
szintje, prekondicionálás 
beprogramozása és indítása, 
útvonal tervezése 



kárpitok 

keréktárcsák

újrahasznosított Recytex kárpitozás 
(Zen)

Fortunate fekete kárpitozás (Life) fekete bőr kárpitozás* (Intens opció) 

15” Éole dísztárcsák 16” Elective könnyűfém keréktárcsák 16” Elective kéttónusú könnyűfém 
keréktárcsák 

17” Elington kéttónusú könnyűfém 
keréktárcsák

*  A beltérben használt anyagok megtekinthetők a márkakereskedéseinkben. 
A brosúrában bemutatott bőr kárpitok valódi bőr és bőrhatású kárpitozás kombinációjából készültek.

újrahasznosított Recytex és bőrhatású 
kárpitozás (Intens)



feltöltési lehetőségek 

1  Az akkumulátortól és a töltőberendezéstől függően. 
2   Az otthoni Flexi töltőkábel teljesítménye függ az otthoni hálózat minőségétől és állapotától. Használat előtt ellenőriztesse a hálózatot szakemberrel. 
3   Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse 

fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag gazdaságossági ismertetőben, amely ingyene-
sen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok 
továbbá az útvonalválasztás függvényében.

a Zoe E-Tech electric töltése otthon 
Egy elektromos jármű otthon történő feltöltéséhez szükséges berendezések 
beszerelését a biztonságos és megfelelő töltés érdekében szakember 
segítségével kell elvégezni. Számos lehetőség áll rendelkezésre, így 
kiválaszthatja azt, amely az Ön igényeinek leginkább megfelel. 

A Zoe E-Tech electric tölthető úgy, hogy az otthoni Flexi töltőt egy speciálisan 
erre a célra szolgáló és biztonságos Legrand Green-Up™ Access típusú hálózati 
aljzathoz csatlakoztatja. Ezzel a megoldással körülbelül 20 óra 1 alatt tudja 
feltölteni az akkumulátort. A hálózati aljzat telepítését szakembernek kell 
elvégeznie. 

Ha növelnie kell a hatótávolságot, és nincs elérhető nyilvános töltőpont, az 
otthoni Flexi töltő lehetővé teszi a vésztöltést egy szabvány háztartási fali 
csatlakozóval 2, amely megfelel a jelenlegi szabványoknak és előírásoknak. 
Ha például a barátainál van látogatóban, nagyjából 3 óra alatt 36 km-es 
hatótávolságot érhet el. 

A gyorsabb feltöltéshez a 7,4 kW-os Wallboxot javasoljuk, amely 9 óra 25 perc 
alatt teljesen feltölti az akkumulátort és az utcai töltőkábellel (Mode 3 Type 2) 
használható. A Wallboxot engedéllyel rendelkező szerelőnek kell beszerelnie. 
A kültéri telepítéshez a Wallbox vízálló változatban is kapható.

Az 50 kW-os villámtöltés (opcionálisan elérhető) segítségével még messzebb 
utazhat. A technológia által rövid idő alatt nagy hatótávolságot nyerhet vissza. 
Egy 30 perces kávészünet alatti töltés során például akár 150 km-nyi extra 
hatótávot szerezhet. A villámtöltésre alkalmas egyenáramú töltőoszlopokat 
általában a nagyobb autóutak és autópályák menték helyezik el.

A töltőpontok fokozatosan egyre általánosabbá válnak: a bevásárló 
központokban, és más parkolókban, az autópálya-pihenőknél, a céges 
parkolókban, és persze az utcákon. 

A Renault-hálózatnak Európában már mintegy 400 töltőhelye van; 
ezek használhatók gyorstöltéshez 22 kW-ig, amivel 30 perc alatt 60 km 
hatótávolság érhető el (a használati feltételekkel kapcsolatban érdeklődjön 
a márkakereskedésekben).

Keresse meg az összes töltőállomást az Easy Link multimédia rendszer 
segítségével vagy a My Renault alkalmazásban. 

akkumulátor 
Az akkumulátorra 8 év vagy 160 000 km garancia vonatkozik (az előbb elért 
érték erejéig), és garantáljuk, hogy a töltési kapacitás mindig 70% fölött 
marad. Az autóra vállalt kilométer korlátozás nélküli 2 évnyi teljeskörű garancia 
ingyenes Assistance szolgáltatást is tartalmaz (beleértve az akkumulátorral 
kapcsolatos segítségnyújtást is). 

hatótávolság 
A Zoe E-Tech electric akár 395 km-es (WLTP 3) hatótávval is rendelkezhet. A 
WLTP egy, az egész világra kiterjedő összehangolt vizsgálati eljárást jelent, 
mely kiterjed a személygépkocsikra és a kishaszongépjárművekre is (WLTP: 
Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Az új eljárásoknak 
köszönhetően ügyfeleink olyan üzemanyag-fogyasztással és szennyezőanyag 
kibocsátással kapcsolatos laboratóriumban mért adatokat kapnak, 
melyek sokkal közelebb állnak az általuk tapasztalt valós fogyasztáshoz és 
kibocsátáshoz.

Hasonlóan a belsőégésű motorral szerelt járművekhez, a Zoe E-Tech electric 
tényleges fogyasztása (hatótávja) is eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, 
a választott sebesség, a fűtés vagy légkondicionáló használata, az időjárási 
viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. Például, ha a városi 
közlekedésben a mérsékelt évszakokban általában 395 km3 a hatótávja, 
úgy hidegebb időben kb. 250 km3 megtehető távolsággal számolhat. Emiatt 
is állnak rendelkezésére a műszerfali nagyobb kijelző felületek, amelyek 
segítségével ellenőrizheti a rendelkezésére álló hatótávot és a valós időben 
értett energiafogyasztást. A kijelzőn megjelenő hatótávolság a választott 
verziótól és a beépített felszereltségektől függ.

töltés 
Ha a Zoe E-Tech electric-et töltőpontra csatlakoztatja, a kW-ban értett 
töltési teljesítmény akkor lesz a legmagasabb, ha az akkumulátor teljesen 
vagy csaknem teljesen le volt merülve. Ahogy az akkumulátor töltöttségi 
szintje egyre közelebb kerül a 100%-hoz, úgy csökken fokozatosan a töltés 
sebessége. A töltési teljesítmény ezenkívül függ a töltőpont teljesítményétől, a 
hőmérséklettől és az akkumulátor elhasználódásától. 



2. Első kartámasz. Fokozza a vezetés 
kényelmét és további tárolóhelyet 
biztosít. Helyet ad kisebb tárgyak 
tárolására (bevásárlókocsi érmék, 
aprópénz). Háromféle kivitelben 
kapható: fekete szövet, fekete 
műbőr és Recytex szövet.

3. Világító küszöbök. Elegáns és 
modern érzést kelt, valahányszor 
kinyitja az ajtót. A küszöb fehér, 
késleltetett világítása magára 
vonja a figyelmet a nap bármely 
időszakában. Renault emblémás 
alumínium felületük a jármű ajtajait 
is védik. Párban kaphatók.

4. Prémium textilszőnyeg. 
Kiváló minőségű szőnyeg elegáns 
megjelenéssel. Pontosan illeszke-
dik és teljes védelmet nyújt a belső 
padlónak. Egyedileg az autójához 
tervezték és a vezető oldalon két 
patenttal rögzíthető, így a sző-
nyeg nem csúszhat a pedálok alá. 
Ezeken felül könnyedén karban-
tartható, hogy autója megjelenése 
mindig tökéletes legyen.

5. Karosszéria védőfólia csomag. 
Hatékonyan védi az autója 
fényezését a karcolások, az 
apróbb ütések és horzsolások 
ellen. A rendkívül ellenálló átlátszó 
fólia könnyedén felhelyezhető 
a lökhárítók sarkára, az ajtók 
széleire, de akár az ajtók vagy 
csomagtér küszöbére is. A városi 
használat során elengedhetetlen 
ez a tartozék! 

1. Duplafenekű csomagtartó a 
töltőkábel tárolására. 
A padlólap tökéletésen illeszkedik 
a csomagtér alakjához és több 
rekesszel is rendelkezik, így 
elegendő helyet biztosítva akár 
két töltőkábel tárolására. A rekeszt 
kifejezetten a BOSE® mélysugárzó 
védelmére tervezték. Nincs több 
kavarodás a kábelekkel, nincs több 
rendetlenség a csomagtartóban. 

Emelje fel a csomagtartó alját, 
hogy könnyedén hozzáférjen 
annak tartalmához. A leszerelhető, 
pántokkal rögzített padlónak 
van egy fogantyúja, így tartalma 
könnyen elérhető. Ezenkívül, ha 
csak egy kábel van benne, vagy 
nincs benne Bose® mélysugárzó, 
kiváló kisebb tárgyak (pl.: KRESZ 
táska) tárolására is.

1 2 3
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tartozékok 



méretek és csomagtér a Renault Ön mellett áll 

Mindig Ön mellett állunk, hogy könnyebbé tegyük életét, és hogy 
csökkentsük azt az időt, amit Renault-ja karbantartásával tölt: 
online ajánlatkérés és időpontegyeztetés, kedvezményes tar-
tozék csomagok, karbantartási szerződések, gyári minőségű, 
eredeti alkatrészek, prémium kiszolgálás, MY Renault program. 
Élvezze egyszerű, de gyors megoldásainkat, amelyeket az Ön 
igényeihez igazítottunk.

Az első lépések
Minden szükséges információt megtalál:
–  weboldalunkon: szerviz.renault.hu
–  márkakereskedői hálózatunknál, ahol találkozhat 

szakértő kollégáinkkal.

Döntsön jól! #ÚjRenaultSzerviz
Átlátható, megbízható, kényelmes. A Renault Szerviznél a képlet 
egyszerű. Számos szervizcsomag közül válogathat, amit az 
Ön igényeihez és pénztárcájához igazítunk. Új szervizcsomag 
ajánlatainkkal teljesen nyugodt lehet.

Karbantartási szerződéseinkkel nincs ok az aggodalomra
Éljen a lehetőséggel és vásárolja meg autójával egyidejűleg Easy 
Service karbantartási szerződését. Rögzítse szervizköltségeit 
előre, rendkívül kedvezményes áron akár 5 évre! Így nem kell 
aggódnia az esetleges alkatrész- vagy munkadíj költségek 
növekedése miatt sem. Akár a finanszírozásba is beépíthető!

Tartozékaink csomagban történő vásárlásával, 
akár -10%-ot is spórolhat!
Kiegészítőink széles választékában mindent megtalál ahhoz, 
hogy autóját még vonzóbbá, praktikusabbá, kényelmesebbé és 
személyre szabottabbá tegye. 

Csomagtér mérete – VDA norma szerint 
Csomagtér űrtartalom 338

Maximális csomagtér lehajtott hátsó üléstámlák mellett 1225

A méretek mm-ben értendők.

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



→ több mint 350 000 
Renault Zoe E-Tech electric-et 
adtak el 2021. december végéig.

A Renault számára egyértelműen az elektromos autók jelentik a választ az új 
közlekedési szokásokra: Európa 20 nagyvárosában közel 10 000 elektromos 
autót kínálnak használatra a különböző autómegosztó szolgáltatások 
keretében. Ennek a hatására alkotta meg a Renault is a Mobilize márkát, 
amely kifejezetten a közlekedési megoldások, az energiafelhasználás és 
adatkezelés köré épül. 

A közeljövőben az „intelligens elektromos hálózatok” megjelenésével a 
kétoldalú töltés elérhető válik, ami lehetővé teszi, hogy az elektromos autók ne 
csak elvenni, de visszatölteni is tudjanak a hálózatba, így egyensúlyban tartani 
az egész rendszert. Ez egy újabb lépés, amely segítségével a Renault még 
jobban megerősíti küldetését és bekapcsolódik a gazdasági körforgásba úgy, 
hogy továbbra is a jövő közlekedésének úttörője maradjon. 

Renault és 
az elektromosság, az 
innováció folytatódik

Franciaországban minden második eladott elektromos autó Renault, ami 
megerősíti a Csoport tíz éves elköteleződését az egyszerűbb, gazdaságosabb 
és teljesebb elektromos járművek fejlesztése mellett. A 2020 végén bemutatott 
Renaulution terv is ehhez a célhoz járul hozzá számos szolgáltatással és 
járművel.  

Az európai piacon jelenleg több, mint 300 000 eladott elektromos autóval a 
vezető szerepet tölti be a Renault és folyamatosan fejleszti a kínálatát: széles 
választék, online szolgáltatások, töltési folyamat hatékonyságának növelése, 
dizájn megújítása és motorfejlesztés.



tervezze meg álmai Renault Zoe-ját a www.renault.hu weboldalon
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint 
folyamatosan javítja termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető 
legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Renault-kereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi 
kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. 
Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. ZOE vegyes fogyasztás 
l/100 km: 0; CO₂-kibocsátás g/km: 0, áramfogyasztás Wh/km: 169. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati 
eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási 
viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat 
és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz 
legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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