Renault ZOE E-TECH
100% ELECTRIC

Renault ZOE E-TECH
100% Electric
mobiliteit herontworpen

Zoe als nooit
tevoren
De Renault ZOE heeft meer karakter dan ooit.
Zijn kenmerkende, vloeiende lijnen worden
versterkt door de C-shape LED-lichtsignatuur,
mistlampen met chromen omlijsting en een
assertieve grille. De achterlichten hebben
meer persoonlijkheid dankzij de LED
verlichting die de carrosserie breder laat
lijken. Onder de motorkap, waarvan de
scherpe contouren het oog naar het grote,
opvallende logo leiden, introduceert Renault
een nieuwe, krachtige motor die nog meer
rijplezier biedt. Dankzij de B-modus hoef
je in het stadsverkeer nog nauwelijks je
rempedaal te gebruiken.

een cocon van
comfort
De Renault ZOE is verbonden met zijn
omgeving, maar in de eerste plaats
vooral met jou. Dankzij de Handsfree Card
ontgrendelen de deuren automatisch terwijl
je je ZOE nadert en betreed je een wereld
die technologie koppelt aan eenvoud. Het
interieur is een comfortabele, stille cocon
met bekleding en decoratieve elementen
gemaakt van 100% gerecycled* materiaal.
Het dashboard is modern en ergonomisch,
voorzien van een 10-inch TFT-cluster voor
de bestuurder dat alle nodige informatie
toont tijdens het rijden. Dankzij de handige
bedieningsknoppen op het stuurwiel heb
je de belangrijkste functies van je auto
binnen handbereik. De smartphonehouder
onder de e-shifter is uitgerust met een
inductielader voor draadloos opladen.
In het midden van het dashboard bevindt
zich het grote 9,3-inch scherm van het
EASY LINK-multimediasysteem, zodat je vlot
kunt navigeren.
* De Zen-uitvoering heeft 100% gerecyclede bekleding;
de Intens-uitvoering combineert deze stof met
kunstlederen bekleding ‘TEP’.

Eenvoudig elektrisch

verder rijden,
meer vrijheid
Grenzen zijn er om verlegd te worden. De
Renault ZOE heeft een grotere actieradius:
tot 395 km WLTP*. Je kunt dus gerust de hele
week rijden als je de batterij volledig hebt
opgeladen. Beheer het energieverbruik en
het terugwinnen van energie tijdens het
remmen, dankzij de econometer op het
10-inch TFT cluster.
* afhankelijk van uitvoering en accessoires en
rijomstandigheden WLTP (Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure) is een nieuw
Europees testprotocol dat beter aansluit bij
de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig.
De actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de
plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden,
uitrusting en de belading van de auto.

overal gemakkelijk
opladen
Je kunt de Renault ZOE overal opladen. Daardoor
is hij nog beter geschikt voor dagelijks gebruik.
Als je hem’s nachts thuis aansluit op
een Wallbox met een minimaal vermogen van
7,4 kW, dan laadt hij de batterij volledig op terwijl
je slaapt. Voor grotere afstanden kun je dankzij
de nieuwe 50 kW CSS Combo-aansluiting van
de ZOE gebruikmaken van snellaadstations,
waar je in slechts 30 minuten de batterij kunt
opladen voor 150 km extra actieradius*. De
slimme Caméléon®-lader past zich direct
aan op het maximaal beschikbare vermogen
van openbare laadpunten (tot 22 kW),
voor een optimale laadtijd, afhankelijk van
het gebruikte laadpunt. Daardoor kun je
altijd en overal gebruikmaken van het steeds
groter wordende aantal publieke laadpunten
en snelladers. En om je het leven nóg
makkelijker te maken, geeft de Renault ZOE
op het 9,3 inch grote EASY LINK-scherm alle
laadpunten en hun vermogen weer die in de
omgeving van je bestemming beschikbaar zijn.
Opladen was nog nooit zo eenvoudig.
* De oplaadtijden en bijgeladen actieradius zijn afhankelijk
van de temperatuur, vermogen van het laadpunt, rijstijl
en laadstatus van de batterij.

het plezier van
elektrisch rijden
De Renault ZOE staat nu voor nog meer
rijplezier. De elektromotor (R135) heeft een
vermogen van 100 kW (135 pk), waarmee
de Renault ZOE nog pittiger rijdt. Je haalt er
een topsnelheid van 140 km/uur mee en je
kunt makkelijker inhalen en accelereren op
snelwegen. Ontdek een nieuwe ontspannen
manier van rijden. Met een eenvoudige
druk op de versnellingspook (E-Shifter)
schakel je naar de B-modus, waarin de ZOE
˘˙Ѓ˖˜̽ˡ˧˘˥˔˙˥˘ˠ˧˪˔ˡˡ˘˘˥˝˘˝˘˩ˢ˘˧˩˔ˡ
het gaspedaal haalt. Hiermee bespaar je
meer energie. De ZOE biedt in de B-modus
een hele ontspannen manier van rijden
waarbij je het rempedaal niet zo vaak hoeft
te gebruiken.

navigatie op maat
Dankzij het EASY LINK-multimediasysteem en
het grote 9,3-inch multimediascherm* met
Android Auto™- of Apple CarPlaycompatibiliteit kun je jouw afspeellijsten
beluisteren, door je favoriete apps
bladeren

en

veilig

navigatiesysteem

is

bellen.

Het

rechtstreeks

verbonden met TomTom-diensten en biedt
realtime uitgebreide informatie: verkeer
en weer, gevaarlijke situaties, locaties en
beschikbaarheid van laadpunten…
Dankzij de Over The Air (OTA) updates wordt
de kaart van je favoriete land automatisch
bijgewerkt. Weet je niet zeker wat het
adres van je bestemming is? Twee of drie
trefwoorden zijn voldoende om het te vinden
dankzij de zoekfunctie van Google.
Android Auto™ is een merk van Google Inc.
Apple CarPlay is een merk van Apple Inc.
* Afhankelijk van de uitvoering.

met MY Renault
beheer je je auto op afstand
Maak je het leven makkelijk met de Renault ZOE dankzij de MY Renault-app:
Vind de locatie van je Renault ZOE via de MY Renault-app, die je naar je auto leidt.
Bekijk de actieradius en vind beschikbare laadpunten in de omgeving van
je bestemming.
Routeplanner*. Plan je ritten in een handomdraai op je smartphone: de app
integreert automatisch de eventueel benodigde laadpunten en houdt bij het
berekenen van je aankomsttijd rekening met de laadtijd. De op je smartphone
geplande route kan met één klik naar uw ZOE worden gestuurd en vervolgens
kun je met EASY LINK naar je bestemming navigeren.
Last Mile Navigation*. Na het parkeren zal EASY LINK vragen of je verder wilt
verder navigeren via je smartphone, hiermee zendt EASY LINK de bestemming
naar je smartphone waarna je met je eigen routeplanner de laatste afstand
ˡ˔˔˥˝ˢ˨˪˕˘˦˧˘ˠˠ˜ˡ˚˞˨ˡ˧˔Є˘˚˚˘ˡʡ
Raadpleeg in realtime de laadstatus van de batterij en de resterende actieradius.
Start of programmeer het opladen van je Renault ZOE in de daluren om geld
te besparen.
Activeer of programmeer de airconditioning of de verwarming van tevoren
om te genieten van een ideale binnentemperatuur. Bekijk de actieradius en
vind beschikbare laadstations in de omgeving van je bestemming.
* Uitsluitend beschikbaar op modellen uitgerust met EASY LINK-navigatie.

nog eenvoudiger,
nog veiliger
Je zit niet meer alleen achter het stuur.
Je wordt bijgestaan door hulpsystemen die
je handelingen optimaliseren en je veiligheid
garanderen. De camera’s aan boord
˥˘˚˜˦˧˥˘˥˘ˡ˗˘˦ˡ˘˟˛˘˜˗˦˟˜ˠ˜˘˧˘ˡ˘ˡ˗˘ˇ˥˔˙Ѓ˖
Sign Recognition waarschuwt je als je te hard
rijdt. De nieuwe ZOE detecteert voertuigen
in je dode hoek en waarschuwt je via een
controlelampje in de buitenspiegels. De
Lane Departure Warning met Lane Keep
Assist grijpt in wanneer je onverwachts de
rijstrook verlaat. De Renault ZOE maakt met
zijn technologie je leven gemakkelijker.

perfect parkeren
Parkeer in zonder het stuurwiel aan te raken met
EASY PARK ASSIST. Selecteer de gewenste
ˣ˔˥˞˘˘˥˔˖˧˜˘ʛ˦˖˛˨˜ˡʟ˛˔˔˞˦ˢ˙Ѓ˟˘ˣ˔˥˞˘˥˘ˡʜ
en het systeem meet de beschikbare ruimte
en bepaalt de insteek. EASY PARK ASSIST neemt
de besturing over, je hoeft alleen nog maar de
vooruit- of achteruit versnelling te selecteren,
te remmen en gas te geven.

carlab

kleurenpalet De carrosseriekleuren van de Renault ZOE
ambiances De ambiances van het interieur van de Renault ZOE
wielen De wielen van de Renault ZOE
afmetingen De inhoud en maten van de Renault ZOE
accesoires De accessoires die uw stijl ondertekenen
opladen Eenvoudig je Renault ZOE opladen

CARLAB kleurenpalet

Blanc Glacier 396 (V)

Blanc Quartz QNY (MV)

Gris Highland KQA (MV)

Gris Titanium KPN (MV)

Bleu Céladon RQT (MV)

Noir Étoilé GNE (MV)

Rouge Flamme NNP (SMV)

Bleu Nocturne RRE (MV)
V : standaardlak met vernislaag.
MV : metaallak met vernislaag.
SMV : speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

CARLAB ambiances

life
Standaard is de Life compleet uitgerust. Optioneel kunt u
kiezen voor het EASY LINK multimediasysteem met
7” touchscreen. Op het kleurenscherm van het 10” TFT cluster
wordt alle belangrijke informatie duidelijk weergeven.
De bekleding en dashboard zijn uitgevoerd in zwart.

Getoond interieur incl optie 7” EASY LINK multimediasysteem zonder navigatie.

zen (life+)

limited (zen+)

Het interieur van de ZEN heeft een unieke bekleding van 100%

De Limited is gebaseerd op de ZEN en voegt hier extra comfort

gerecycled materiaal in stijlvol grijs. Het dashboard is ook met

aan toe dankzij de elektronisch geregelde airconditioning,

stof van 100% gereycycled materiaal bekleed, wat zorgt

7” EASY LINK multimedia systeem met navigatie en

˩ˢˢ˥˘˘ˡ˩˘˥Ѓ˝ˡ˗˘˔˙˪˘˥˞˜ˡ˚˜ˡ˖ˢˠ˕˜ˡ˔˧˜˘ˠ˘˧˗˘ˠ˔˧

parkeersensoren achter. De Limited onderscheid zich verder

grijze sierstrip aan de voorzijde van het dashboard. De ZEN is

˗ˢˢ˥˗˘˦ˣ˜˘˚˘˟˞˔ˣˣ˘ˡ˜ˡ˛ˢˢ˚˚˟˔ˡ˦˭˪˔˥˧˘ˡ˦ˣ˘˖˜Ѓ˘˞˘ʤʩϣ

standaard uitgevoerd met 16” lichtmetalen wielen.

lichtmetalen wielen.

CARLAB ambiances

intens (zen+)

intens business (intens+)

De INTENS biedt stijl en comfort. De

Voor de zakelijke rijder biedt de INTENS Business

stoelbekleding bestaat deels uit 100% gerecycled

alle stijl en comfort van de INTENS, met daar

materiaal gecombineerd met kunstleder.

bovenop een onovertroffen geluidservaring

Het dashboard heeft een sierstrip in lichtgrijs

dankzij het standaard BOSE® premium

met satijnglans aan de voorzijde. De INTENS

audiosysteem. Op het 9,3” EASY LINK multimedia

is direct herkenbaar aan de mistlampen

& navigatie scherm zijn de belangrijkste functies

in de voorbumper, hot stamp grille met

direct binnen handbereik.

chroomaccenten en de 16” lichtmetalen
wielen in Noir Diamantée.

Getoonde middenarmsteun beschikbaar als accessoire

série limitée rivièra
(intens+)
De SÉRIE LIMITÉE RIVIÈRA biedt luxe en comfort, in
twee opvallende kleurstellingen. Het standaard
interieur heeft lederen bekleding in 'Bleu Navy',
die fraai combineert met de kleurstelling van het
dashboard. De sierstrip aan de voorzijde van het
dashboard heeft een fraaie houtlook. Optioneel
kun je kiezen voor een lichte kleurstelling in 'Gris
Sable'. Geniet van maximaal comfort dankzij de
stoelverwarming en stuurwielverwarming.
Getoonde middenarmsteun beschikbaar als accessoire

CARLAB bekledingen

Fortunate noir

Bekleding stof 'Weltan' van 100%
gerecycled materiaal

Bekleding stof 'Weltan' van 100%
gerecycled materiaal gecombineerd
met kunstleder/TEP

Zwart lederen bekleding 'Minioia'

Lederen bekleding 'Bleu Navy'

Lederen bekleding 'Gris Sable'

wielenoverzicht

Stalen wielen 15”
met wieldop 'Eole'

Lichtmetalen wielen 16”
'Elective'

Lichtmetalen wielen 16”
'Ediris'

Lichtmetalen wielen 16”
'Elective Noir
Diamantée'

Lichtmetalen wielen 16”
'Seidon Noir Diamantée'

Lichtmetalen wielen 17”
'Elington Noir
Diamantée'

bose® premium audiosysteem

Geniet in stilte
Het stille interieur van de ZOE is de ideale plek om van het BOSE®
geluid te genieten. Het premium BOSE®-audiosysteem zorgt voor
een zeer zuiver geluid dankzij de zes hoogwaardige speakers
en de compacte subwoofer. De twee tweeters van 2,5 cm
in het dashboard garanderen een helder en evenwichtig
resultaat. De vier basspeakers in de voor- en achterportieren
verspreiden een volle en krachtige klank. De subwoofer in de
bagageruimte maakt het helemaal af met realistische en
diepe bassen. Perfecte akoestische kwaliteit.

CARLAB Opladen

de Renault ZOE thuis opladen

de Renault ZOE opladen bij openbare laadpunten

Laadpunten zijn er in verschillende vormen en maten en verschillen in functionaliteit,

Elke dag komen er steeds meer openbare laadpunten: bij winkelcentra, op

afhankelijk van hoe intensief je jouw elektrische auto gebruikt. Voor het thuis opladen

parkeerterreinen, bij tankstations, op bedrijventerreinen en natuurlijk ook op straat.

˩˔ˡ˘˘ˡ˘˟˘˞˧˥˜˦˖˛˘˔˨˧ˢˠˢ˘˧˘˘ˡ˚˘˞˪˔˟˜Ѓ˖˘˘˥˗˘˩˔˞ˠ˔ˡ˘˘˥˦˧˗˘˝˨˜˦˧˘˔ˣˣ˔˥˔˧˨˨˥

Nederland is koploper in Europa met zo'n 63.000 (semi-) publieke laadpunten en ruim

installeren. Daarom heeft Renault leveranciers geselecteerd die voldoen aan de norm

2000 locaties voor snelladen, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

‘Z.E. Ready’. Dat biedt je de garantie dat het opladen veilig en op de juiste manier

Met de laadkabel die Renault standaard bij de ZOE meelevert, kun je opladen bij alle

plaatsvindt. Daarnaast garandeert Renault op deze wijze ook alle functionaliteiten van

(semi) publieke oplaadpunten. Dankzij de slimme Caméléon lader, laadt de ZOE altijd

de auto, zoals de werking van het geprogrammeerde verwarmings- en koelsysteem.

op het maximale vermogen dat beschikbaar is, tot wel 22kW AC. Hiermee kan de ZOE

Wil je thuis snel kunnen laden, dan is het mogelijk om te kiezen voor een Z.E. Ready 11 kW

tot wel drie keer sneller laden dan elke andere elektrische auto bij een publiek laadpunt.

Wallbox indien de technische installatie van jouw huis dit toelaat. Hiermee kun je jouw ZOE in

De ZOE kun je ook snelladen (max 50 kW) bij alle snellaadstations. Hiermee kun je in slechts

ʩ˨˨˥˩ˢ˟˟˘˗˜˚˟˔˗˘ˡ˘ˡ˕˘ˡ˝˘ˠ˔˫˜ˠ˔˔˟Є˘˫˜˕˘˟ʡʼˡ˗˜˘ˡ˘˥˚˘˘ˡ˕˘˛ˢ˘˙˧˘˜˦ˢˠ˦ˡ˘˟

30 minuten ongeveer 150 kilometer bijladen (afhankelijk van de omstandigheden en

te laden, kun je ook eenvoudig jouw ZOE thuis opladen met de standaard wallbox

de laadstatus van de batterij).

met een vermogen van 3,7 kW.
Wanneer er geen openbaar oplaadpunt of Wallbox beschikbaar is en je toch je
actieradius wilt vergroten, kun je de batterij met de kabel voor incidenteel gebruik
(accessoire) ook via een standaard stopcontact gedeeltelijk opladen. Hiermee kun
je de actieradius in circa drie uur met 36 kilometer vergroten.

Actieradius
De Renault ZOE heeft een actieradius van 395 km
(WLTP)*. De WLTP-test geeft meetresultaten voor
verbruik en actieradius die zeer dicht in de buurt
liggen van de waarden die in de praktijk haalbaar
zijn. Net als het brandstofverbruik van een auto met
verbrandingsmotor wordt het rijbereik van de Renault ZOE
door diverse factoren beïnvloed: snelheid, belading, het

gebruik van verwarming en airconditioning, de rijstijl en de
˧ˢˣˢ˚˥˔Ѓ˘ʡ
De Renault ZOE biedt innovatieve technologie om je
actieradius te optimaliseren zoals het regeneratieve
remsysteem, een warmtepomp om het interieur mee
te koelen of te verwarmen en ultra lage rolweerstand
˕˔ˡ˗˘ˡʡʼˡ˗˘ʵʠˠˢ˗˨˦ˠ˔˔˞˝˘ˠ˔˫˜ˠ˔˔˟˚˘˕˥˨˜˞

van het regeneratieve remsysteem en hoef je in het
stadverkeer je rempedaal nog maar nauwelijks te
gebruiken. De Econometer in het 10” TFT-cluster laat je in
real time het energieverbruik van je auto zien.
* Afhankelijk van de uitvoering en de accessoires

Laden
Wanneer je je Renault ZOE op een laadpunt aansluit,
dan is het laadvermogen in kW maximaal als
de batterij nagenoeg of helemaal leeg is.
De laadsnelheid neemt geleidelijk af naarmate
het laadniveau de 100% nadert, om 'overladen'
te voorkomen. Dit is vergelijkbaar met het vullen van
˘˘ˡЄ˘˦˪˔˧˘˥˕˜˝˗˘˞˥˔˔ˡʮ˔˟˦˗˘Є˘˦˕˜˝ˡ˔˩ˢ˟˜˦
draai je de kraan langzaam dicht om overstromen te
voorkomen. De snelheid waarmee je kunt laden is
afhankelijk van diverse (externe) factoren zoals de
buitentemperatuur, bezetting van het laadpunt door
andere elektrische voertuigen en de temperatuur
van de batterij tijdens het laden.

Laadtijden
Laadvermogen
Thuis laden

2,3 kW - 1 fase 10A
3,7 kW - 1 fase 16A
7,4 kW - 1 fase 32A
11 kW - 3 fasen 25A
Publiek laden 22 kW - 3 fasen 32A
Snellader
50 kW

Status

Oplaadtijd Z.E.
50 Batterij

0-100 %
0-100 %
0-100 %
0-100 %
0-100 %
0-80 %

34 h 30
16 h 10
9 h 25
6 h 00
3 h 00
70 min

CARLAB Afmetingen (mm)

CARLAB Zoe Cargo

De Renault ZOE Cargo is een aantrekkelijk
alternatief naast de bestaande, 100%
elektrische bedrijfswagens van Renault en
het antwoord op de snel veranderende,
stedelijke mobiliteit. Het compacte model
is wendbaar en eenvoudig te parkeren in
drukke stadscentra. De ZOE cargo is ideaal
voor kleine pakketten, waarbij tevens een
grote actieradius is vereist.
De ombouw bestaat uit het verwijderen
van de achterbank en gordels, waarna een
bagagevloer met kopschot worden geplaatst,
hierdoor ontstaat een laadruimte van 1m3.
In combinatie met een scheidingsrek en
afdekplank van de laadruimte als verlenging
van de hoedenplank (hiermee wordt de
bagageruimte aan het zicht onttrokken).
Onder de afdekplank bedraagt de laadruimte
dan nog zo’n 500 liter.
De ombouw is geheel omkeerbaar door
terugbouw van de achterbank en gordels.

CARLAB Accessoires

1.

2.
1. Dubbele bodem voor het opbergen van de
laadkabel.
De dubbele bodem is precies afgestemd op de
vorm van de kofferbak en heeft verschillende
compartimenten voor het opbergen van
2 laadkabels. Dankzij een speciale uitsparing
past de bodem tevens perfect in combinatie
met de BOSE®-subwoofer. Geen rondslingerende
kabels en vuil op de bodem van de kofferbak. De
verwijderbare vloer is scharnierend en heeft een
handvat voor gemakkelijke toegang tot de inhoud.
Indien je ZOE geen subwoofer heeft, heb je een
extra opbergvak tot je beschikking.
2. Armsteun voor
Verbetert het rijcomfort en biedt extra
opbergruimte, door de verschillende afwerkingen
past de armsteun in elke interieurambiance van
de ZOE.
3. Verlichte instaplijsten
Elegantie en moderniteit bij elke deuropening. De
getimede witte verlichting van uw dorpels springt
dag en nacht in het oog.

3.

CARLAB Kwaliteit
« Vanaf het ontwerp in onze studio's en de productie,
tot en met de distributie via ons netwerk: het is het streven naar kwaliteit dat ons leidt. »
Laurens van den Acker - Senior Vice President Corporate Design - Groupe Renault
Voortdurende verbetering
Als pionier en Europees marktleider op het gebied van elektrische mobiliteit kent Renault de behoeften en verwachtingen van zijn klanten. Renault verbetert de ZOE
daarom voortdurend. De reële actieradius bijvoorbeeld: die groeide van 150 km van de eerste ZOE uit 2012 naar 300 km van de ZOE die vanaf 2017 is uitgerust met de nieuwe
Z.E. 40-batterij. In 2018 voorzag Renault de ZOE ook van een nieuwe elektromotor, de R 110. Daardoor werd de ZOE steeds veelzijdiger en bood hij steeds meer rijplezier.
En nu heeft de bestverkochte elektrische stadsauto van Europa een transformatie ondergaan en gaat de Renault ZOE opnieuw een stapje verder.
Renault ZOE: verder, sneller, gemakkelijker
Een van de innovaties is de Z.E. 50-batterij, die de actieradius van de Renault ZOE vergroot
tot 395 km (volgens WLTP). De ZOE introduceert ook snelladen (DC/gelijkstroom), waarmee
je met een vermogen van maximaal 50 kW de batterij in 30 minuten kunt opladen voor
150 kilometer extra actieradius. Dan is er ook nog de unieke, veelzijdige Caméléon™-lader
van 22 kW, die optimaal gebruikmaakt van de openbare laadpunten met wisselstroom (AC).
En dankzij de online navigatie, ontwikkeld met partners TomTom en Google, zijn adressen
en laadpunten eenvoudig te vinden. Met Map Auto-Update worden de kaarten van het
navigatiesysteem automatisch bijgewerkt. De MY Renault-app die met de vorige generatie
˩˔ˡ˗˘ˍ˂ʸ˜˦˚˘́ˡ˧˥ˢ˗˨˖˘˘˥˗ʟˣ˥ˢЃ˧˘˘˥˧˩˔ˡ˗˘˘˥˩˔˥˜ˡ˚˩˔ˡ˗˘˚˥ˢ˘ˣˢˣ˛˘˧˚˘˕˜˘˗˩˔ˡ
connected services.
De Renault ZOE: dynamisch en zen tegelijk
De Renault ZOE is het resultaat van de inspanningen van de ingenieurs van Renault
om de auto in alle opzichten zo goed mogelijk te maken. Meer dan 100.000 ZOE's zijn
uitgerust met elektromotoren die in Cléon (in noordwest-Frankrijk) worden geproduceerd:
de knowhow van Renault is volwassener dan ooit. De R135-motor biedt nog meer
rijplezier met optimale prestaties en veelzijdigheid op alle soorten wegen. Tegelijk
maakt de B-modus het rijden nóg makkelijker doordat je minder hoeft te remmen.
En het rijden wordt nog veiliger dankzij tal van rijhulpsystemen.

De Renault ZOE: merkbare kwaliteit
Als een van de belangrijkste modellen van Renault blijft de ZOE verleiden met zijn design.
De C-shape lichtsignatuur is voorzien van 100% LED-verlichting. Het interieur is baanbrekend...
De ZOE introduceert een nieuwe, volledig gerecyclede stof voor de bekleding van de
˦˧ˢ˘˟˘ˡ˘ˡ˘˘ˡ˗˘˘˟˩˔ˡ˛˘˧˜ˡ˧˘˥˜˘˨˥ʟ˜ˡ˟˜˝ˡˠ˘˧˗˘Ѓ˟ˢ˦ˢЃ˘˩˔ˡ˗˘˘˟˘˞˧˥˜˦˖˛˘˔˨˧ˢʡʷ˘
grote multimediaschermen zijn geïnspireerd op die van smartphones, contrastrijk en met
uitstekende helderheid, en zijn volledig aanpasbaar aan de wensen van de bestuurder. Aan
boord van de ZOE voel je je direct thuis.

Services Renault
Garantie*

Financiering - Renault Financial Services

Renault geeft op haar ZOE personenauto’s,
˩˔ˡ˔˙˗˘˗˔˧˨ˠ˩˔ˡ˔Є˘˩˘˥˜ˡ˚ʟ
standaard 2 jaar fabrieksgarantie zonder
kilometerbeperking. Indien de tractiebatterij
is aangekocht geldt voor de batterij een
garantietermijn van 8 jaar met een maximum
van 160.000 km. Indien de tractiebatterij wordt
gehuurd wordt deze gegarandeerd volgens de
batterijhuur overeenkomst. Renault geeft op al
haar personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie
en 3 jaar lakgarantie. De Renault dealer geeft
12 maanden garantie op alle reparaties die
hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Renault
Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per
week vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar
om u te helpen als uw auto strandt met pech
of schade. De Renault-dealer zorgt voor vlotte
reparatie en Renault Route Service zorgt
voor onderdak of vervangend vervoer**. In
Nederland belt u het gratis telefoonnummer
0800-0303.

Renault Financial Services is de huisleverancier
van Renault op het gebied van leasing en
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˜ˡ˚ʡʵ˜˝˗˘˅˘ˡ˔˨˟˧˗˘˔˟˘˥˞˨ˡ˧˨
terecht voor deskundig advies en het beheer
van uw wagenpark, maar ook om uw auto te
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˘ˡʡˉˢˢ˥˭ˢ˪˘˟ˡ˜˘˨˪˘˔˨˧ˢϠ˦˔˟˦˩ˢˢ˥
occasions heeft Renault Financial Services altijd
een passende oplossing voor u.

Renault GarantiePlus verzekering**
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest
u voor de Renault GarantiePlus verzekering.
Met de Renault GarantiePlus verzekering
verlengt u uw standaard garantie van
minimaal 24 maanden met een aanvullende
garantieperiode tot 4 jaar met een maximale
kilometerstand van 100.000 km. U kunt
gedurende de looptijd van uw GarantiePlus
verzekering tevens kosteloos gebruik maken
van de diensten van Renault Route Service. Met
de GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering
ontvangt, kunt u vrijwel overal in Europa bij elke
Renault-dealer terecht.

Leasing - Renault Business Finance
Financial Lease is een object gebonden
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˜ˡ˚ʡʷ˔˧˪˜˟˭˘˚˚˘ˡ˗˔˧˗˘
aangeschafte auto als onderpand dient. Bij
Financial Lease staat de auto op uw balans en
bent u dus economisch eigenaar van de auto
gedurende de looptijd van het lease contract.
ʷ˘˭˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˜ˡ˚˦˩ˢ˥ˠ˞˘ˡ˧˘˘ˡ˩˔˦˧˘
looptijd die volledig is af te stemmen op de
gebruiksduur van de auto. De auto kan voor het
˩ˢ˟˟˘˗˜˚˘˕˘˗˥˔˚ʟ˘˫˖˟˨˦˜˘˙ʵˇˊʟ˚˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˗
worden. Eventueel met een slottermijn. De
maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente en
˔Єˢ˦˦˜ˡ˚ʡʷˢˢ˥˔˔ˡ˛˘˧˘˜ˡ˗˩˔ˡ˛˘˧˖ˢˡ˧˥˔˖˧
de slottermijn te voldoen, wordt u tevens de
juridische eigenaar van de auto. Financial
ʿ˘˔˦˘˜˦˘˘ˡˢˡʠ˕˔˟˔ˡ˖˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˜ˡ˚˦˩ˢ˥ˠʡ
Full Operational Lease is de meest complete
˩ˢ˥ˠ˩˔ˡ˟˘˔˦˘ˡʡˈ˟˔˔˧˔˟˟˘Ѓˡ˔ˡ˖˜̽˟˘ʟ
beheersmatige en administratieve taken over
aan Renault Business Finance. Verzekering,
onderhoud en vervangend vervoer zijn
inbegrepen. Full Operational Lease is een “off
˕˔˟˔ˡ˖˘ϣЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˜ˡ˚˦ˡˢ˥ˠ˪˔˔˥˕˜˝˅˘ˡ˔˨˟˧
Business
Finance al uw zorgen uit handen neemt.
* Voor nadere informative verwijzen wij u graag naar uw
Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het
Renault Garantie-Onderhoudsboekje

Vervolg uw Renault ZOE-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (april 2021) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar
˖ˢˡ˦˧˔ˡ˧˘˩˘˥˕˘˧˘˥˜ˡ˚˩˔ˡ˭˜˝ˡˣ˥ˢ˗˨˖˧˘ˡ˕˘˛ˢ˨˗˧˅ʸˁʴˈʿˇ˭˜˖˛˛˘˧˥˘˖˛˧˩ˢˢ˥ˢˠˢˣ˜˘˗˘˥ˠˢˠ˘ˡ˧˪˜˝˭˜˚˜ˡ˚˘ˡ˜ˡ˗˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔˧˜˘˦˘ˡ˔˔ˡ˗˘˕˘˦˖˛˥˘˩˘ˡ˘ˡ˔˙˚˘˕˘˘˟˗˘˔˨˧ˢϠ˦˗ˢˢ˥˧˘˩ˢ˘˥˘ˡʡʸ˩˘ˡ˧˨˘˟˘˪˜˝˭˜˚˜ˡ˚˘ˡ˭˨˟˟˘ˡ˭ˢ˦ˡ˘˟ˠˢ˚˘˟˜˝˞˔˔ˡ˗˘
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 uw 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.
Photo credits :
– Printed in EC – 77 11 650 439 – April 2021
BOEINGAVENUE 275 - 1119PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER

renault.com

