
Renault ZOE
Nieuwe

Accessoires



Exterieur en interieur P.04

Renault blijft met de nieuwe ZOE dezelfde visie 

doorvoeren: mobiliteit gemakkelijker maken. En dat 

nu nog verleidelijker met een ontwerp dat opvalt. Neem 

de controle over je eigen stijl en verbeter de look van 

het exterieur en interieur door accessoires te kiezen 

die de ZOE exclusiever maakt.

Exclusiever met accessoires
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2.

3. 4.

Kies je eigen stijl

1. Verlichte dorpellijsten
(82 01 468 749)
2. Laaddrempelbeschermer
(82 01 725 903)
3. Haaienvin antenne
(82 01 731 020)
4. 17” Lichtmetalen velg Olonga - voorzijde
(82 01 724 787)

Met moderne en scherpe lijnen en een meer 
prominente grille heeft de ZOE een nieuw design 
gekregen. Het is nu aan jou om de laatste hand 
te leggen. Met de verlichte dorpellijsten kies 
je voor een verfijnde indruk aan het interieur. 
En voor je sportieve wensen aan het exterieur 
zijn er exclusieve lichtmetalen velgen en een 
haaienvin antenne. Essentieel voor een stijl die 
bij je persoonlijkheid past.

Exterieur en interieur

Voor m
eer inform

atie,
zie Renault.nl.
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Comfort en bescherming P.08

Leven aan boord P.10

Z.E. P.12

De nieuwe ZOE is nog verder geëvolueerd. Een 

krachtigere motor en een nog groter rijbereik. Het biedt 

de essentiële functies om het leven gemakkelijker te 

maken: opladen, manoeuvreren en zelfs de innovatieve 

opslagruimten gebruiken.

Uniek op elk vlak





1.

8



2.

3. 4.

1. Bescherming voor carrosserie - Volledig pakket
(77 11 940 891)
2. Windgeleiders - Voor
(77 11 940 887)
3. Premium vloermatten - Stof
(82 01 721 493)
4. Innovation vloermatten - Stof
(82 01 731 138)

Comfortabel op weg
Voorkom kleine beschadigingen aan de carrosserie, 
bumpers en dorpels met het transparante 
beschermfolie pakket. Aan boord is er verfijning 
en comfort met de Premium vloermatten of de 
rubberen vloermatten die de vloer van de ZOE 
langdurig beschermen. Beide vloermatten zijn 
voorin te monteren met clips aan de vloer, zodat ze 
niet gaan schuiven en de veiligheid bij de pedalen 
wordt gewaarborgd. De nieuwe ZOE heeft ook 
enkele speciale functies om je ervaring aan boord 
te verfijnen, zoals de windgeleiders die je met 
minder geruis met de ramen open laat rijden.

Comfort en bescherming

Voor m
eer inform

atie,
zie Renault.nl.
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2.

1. Voor iedere dag 
ontworpen

1. Opbergtas - Gerecycled materiaal 
(Nog onbekend)
2. Homelink® binnenspiegel 
(77 11 940 457) 
3. Armsteun - Grijs 
(82 01 730 014)

Kies voor extra comfort en gemak met de armsteun 
en de slimme opbergvak: deze optimaliseert 
je rijcomfort en creëert tegelijkertijd een 
nieuwe opbergruimte. Net zo praktisch is de 
multifunctionele kabeltas of dubbele laadvloer 
om onder andere je laadkabel te vervoeren. Kies 
voor de toekomst met de Homelink binnenspiegel 
waarmee je op afstand je garagedeur of poort kan 
bedienen. De toekomst is er in jouw nieuwe ZOE.

Leven aan boord

Voor m
eer inform

atie,
zie Renault.nl.
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1. Dubbele laadvloer 
(82 01 721 942)
2. Noodlaadkabel
(Nog onbekend)
3. Laadkabel voor Wallbox
(Nog onbekend)

Eenvoudig laden 
op elke bestemming
Met de noodlaadkabel maak je het mogelijk 
om je nieuwe ZOE op elke bestemming op 
te laden. Nog beter is het opladen met de 
aangesloten wallbox, hiermee is jouw nieuwe 
ZOE sneller opgeladen. Voor onderweg is er 
de dubbele laadvloer waar je 2 kabels handig 
in kunt opbergen zodat eventuele bagage niet 
in de weg zit. De dubbele laadvloer is tevens 
geschikt in combinatie met de subwoofer van het  
BOSE®-audiosysteem.

Z.E.

3 .2.

1.
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Complete lijst met accessoires en compatibiliteit per uitvoering

Life Zen Intens Edition One
DESIGN

EXTERIEUR
82 01 731 020 Haaienvin antenne - Zwart • • • •

INTERIEUR
82 01 731 140 Verlichte dorpellijsten • • • •

82 01 726 401 Blauwe ZOE dorpellijsten met witte achtergrond • • • •

82 01 726 402 Rode ZOE dorpellijsten met witte achtergrond • • • •

82 01 726 403 Grijze ZOE dorpellijsten met zwarte achtergrond • • • •

WIELEN
82 01 724 788 17” lichtmetalen velg Olonga - Achterzijde • • • •

82 01 724 787 17” lichtmetalen velg Olonga - Voorzijde • • • •

40 31 517 82R Naafkap - Grijs met blauwe belijning • • • •

40 31 578 07R Naafkap - Zwart met blauwe belijning • • • •

82 01 724 187 Wielslotbouten Grijs - 4 stuks • • • •

COMFORT EN BESCHERMING

VLOERMATTEN
82 01 725 644 Rubberen vloermatten • • • •

82 01 730 265 Comfort vloermatten - Stof • • • •

82 01 721 493 Premium vloermatten - Stof • • • •

82 01 731 138 Innovation vloermatten - Stof • • • •

COMFORT IN DE AUTO
Op aanvraag Premium Leather bekleding • • • •

82 01 730 016 Armsteun Midden - Kunstleer • • • •

82 01 730 157 Armsteun Midden - Zwart • • • •

82 01 730 014 Armsteun Midden - Grijs • • • •

77 11 431 405 Koelbox • • • •



Life Zen Intens Edition One

LEVEN AAN BOORD
82 01 375 535 Rokerskit 
73 94 800 15R Brillenvak
77 11 940 457 Homelink binnenspiegel - ¤

28 5C 701 75R Renault hands-free card hoes- Wit

HOEZEN
77 11 785 068 Beschermhoes
77 11 940 840 Beschermhoes - Waterbestendig en UV-beschermend

INDELING BAGAGERUIMTE
82 01 419 662 Montagering bagagenet - 4 stuks
77 11 227 502 Bagagenet verticaal 
77 11 227 501 Bagagenet horizontaal 
77 11 940 885 Opbergbak
82 01 721 942 Dubbele laadvloer (ook geschikt voor Bose) 
82 01 256 961 Bagagemat - Stof
82 01 725 903 Laaddrempelbeschermer

RUIT ACCESSOIRES
77 11 940 887 Windgeleiders - Voor
77 11 940 895 Zonnenschermen - Achterruit en zijruiten achter - 3 stuks

BESCHERMING VAN DE CARROSSERIE
77 11 940 888 Beschermfolie - Portierranden - Voor en achter
77 11 940 889 Beschermfolie - Achterbumper - Zijkanten
77 11 940 890 Beschermfolie - Voorbumper - Midden en zijkanten
77 11 940 891 Beschermfolie - Volledig pakket
77 11 940 892 Beschermfolie - Bovenzijde achterbumper
77 11 940 893 Beschermfolie - Portierdorpels - Voor en achter
82 01 212 479 Spatlappen - Zwart - Set van 2



Complete lijst met accessoires en compatibiliteit per uitvoering

Life Zen Intens Edition One
Z.E.

LAAD ACCESSOIRES
Nog onbekend Noodlaadkabel voor huishoudelijk stopcontcact

MULTIMEDIA

TELEFONIE
77 11 784 774 Smartphonehouder magnetisch - ventilatierooster
77 11 784 775 Smartphonehouder magnetisch - dashboard
77 11 940 323 Magnetische inductielader - ventilatie rooster
77 11 940 324 Magnetische inductielader - zuignap

AUDIO
77 11 785 758 Audio headset - Over-ear - Bluetooth®

77 11 785 361 Audio headset - In-ear - Bluetooth®

77 11 579 536 Focal Premium 6.1. speaker pack -



Life Zen Intens Edition One
VEILIGHEID

RIJHULPSYSTEMEN
82 01 723 598 Parkeersensoren - Achter - -

82 01 726 615 Parkeersensoren - Voor - -

VEILIGHEID
82 01 257 055 Brandblusbevestiging
77 11 780 759 EHBO-kit
77 11 419 386 Brandblusser - 1kg
77 11 419 388 Brandblusser - 2kg

ANTI-INBRAAK EN BEWAKING
82 01 725 224 Alarm
77 11 782 488 Beveiliging op afstand - OBD hack protection
77 11 785 404 Dashcam Nextbase 312GW
77 11 943 102 Dashcam Nextbase 380GW 

KINDERZITJES
77 11 940 742 Kinderzitje - BABY-SAFE 2 I-SIZE - tot 15 maanden
77 11 940 741 Kinderzitje - BABY-SAFE FIX BASE I-SIZE 
77 11 940 743 Kinderzitje - DUALFIX I-SIZE - tot 4 jaar
77 11 940 745 Kinderzitje - KIDFIX XP - 4 tot 12 jaar
77 11 940 744 Kinderzitje- TRIFIX I-SIZE - 15 maanden tot 4 jaar

SNEEUWKETTINGEN
77 11 780 252 Premium Grip sneeuwkettingen
77 11 785 893 Standaard sneeuwkettingen - 7 mm
77 11 578 469 Standaard sneeuwkettingen - 9 mm
77 11 578 649 Sneeuwhoezen

: Compatible; : Optie mogelijk; - : Niet compatible. 







alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. in het kader van zijn streven 
naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. eventuele wijzigingen 
zullen zo snel mogelijk aan de Renault-dealers worden doorgegeven. per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel 
of als accessoire). raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van 
de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud 
van deze brochure. gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

alle prijzen gelden bij aflevering na 1 januari 2022. prijzen zijn inclusief btw en montage indien een montagetijd vermeld staat. montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 excl. btw. prijzen 
zijn adviesprijzen en kunnen per Renault-dealer variëren. raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeingavenue 275-1119 PD Schiphol-Rijk/postbus 75784-1118 ZX Schiphol/tel. 020-65 35 100/handelsregister Amsterdam 33102829

versie: januari 2022

Vervolg je Renault ZOE ervaring
op renault.nl
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