
GAMA 2023 PRODUKCJA 2023
CENY KATALOGOWE W ZŁ
SILNIK iconic

R135 180 500

teraz zoe e-tech  100% electric już od 1599 zł/mies. (RRSO 12,25%) w 
kredycie Easy Box z gwarancją stałej raty(2)

Cennik obowiązuje od dnia 04.04.2023 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi i dotyczą samochodów z rocznika 2022 oraz rocznika 2023. Szczegóły w salonie. 

RENAULT FINANSOWANIE
Renault ZOE E-Tech electric w kredycie EASY BOX 

już od 1599 zł/mies. (RRSO 12,25%) (2)

KREDYT ULGOWY(3)

KREDYT 50/50(4)

LEASING OD 104%(5)

UBEZPIECZENIE 3,9% (6)

RENAULT BUSINESS PLAN (7)

samochody z dofinansowaniem 
"Mój elektryk" dostępne od ręki

renault
zoe e-tech 100% electric

w 100% elektryczne

zasięg aż do 386 km(1)



teraz zoe e-tech  100% electric już od 1599 zł/mies. (RRSO 12,25%) w kredycie Easy Box z gwarancją stałej raty(2)
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renault zoe e-tech 100% electric

system EASY PILOT
Asystent jazdy w korku i na autostradzie to połączenie adaptacyjnego 

tempomatu (z funkcją Stop&Go) z systemem utrzymywania samochodu w 

osi pasa ruchu, który doskonale sprawdza się również na zakrętach. System 

utrzymuje stałą prędkość, działa od 0 do 160 km/h i zapewnia stałą 

odległość od samochodu poprzedzającego.

wnętrze high-tech
Zaprojektowana od nowa deska rozdzielcza, wyrafinowane 
wykończenia, wygodne fotele, przestronne schowki i 
innowacyjne technologie. Rozgość się w przytulnych 
materiałach tekstylnych pochodzących 
w 100% z recyklingu, łączących Twój komfort z ochroną 
środowiska.

akumulator  E.V. 50
Dzięki pojemności 52 kWh, akumulator trakcyjny ZOE pozwoli 
przejechać do 386 km (WLTP*).

* Zasięg WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure) dla wersji ZOE iconic".

10,25” cyfrowy wyświetlacz zegarów
Teraz masz wszystkie podstawowe informacje na temat 
prowadzenia samochodu, a także podgląd nawigacji na 
cyfrowym, 10,25” wyświetlaczu wskaźników i zegarów. 
Wygodnie i bezpiecznie.

system multimedialny Easy Link
Steruj radiem, muzyką, nawigacją 
i personalizuj swoje ZOE E-Tech 100% electric z dotykowego 
ekranu o przekątnej nawet 9,3”. Intuicyjny system multimedialny 
EASY LINK jest tak prosty w obsłudze jak smartfon. Teraz 
wskazany adres znajdziesz w nawigacji szybko i wygodnie, jak w 
wyszukiwarce!



dla klienta indywidualnego

dla firm

rata miesięczna
silnik
iconic R135 1 599 zł 1 844 zł 1 895 zł

Jak to działa?

Cennik obowiązuje od 04.04.2023 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Szczegóły w salonach.

renault zoe e-tech 100% electric

Mobilność w abonamencie

Skorzystaj z naszych atrakcyjnych produktów finansowych z gwarancją stałej raty.

Easy Box to świetne rozwiązanie dla Ciebie.
Stała miesięczna rata z wkładem własnym od 0%.

Easy Box 
(PLN / mc brutto)(2)

Renault Business Plan light
(PLN/mc netto)(6)

Renault Business Plan full
(PLN/mc netto)(6)

Wybór okresu finansowania i zakończenie umowy to Twoja decyzja.

Renault Business Plan to mobilność w abonamencie dla Twojej firmy.
Pakiety usług dopasowane do Twoich potrzeb:

wersja LIGHT z podstawowym pakietem mobilności lub FULL rozszerzona o dodatkowe opcje

Wybierasz samochód, ustalasz 
wpłatę własną, przebieg i czas 

trwania umowy

Korzystasz z samochodu płacąc 
tylko niską stałą miesięczną ratę

Kiedy umowa dobiega końca 
możesz wykupić samochód, oddać 

go lub wymienić na nowy



iconic
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania ABS ●

System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) ●

System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HAS) ●

Funkcja łączności ●

System kontroli martwego pola (BSW) ●

System utrzymywania pasa ruchu i system kontroli pasa ruchu (LKA+LDW) ●

System ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP) ●

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (możliwość dezaktywacji poduszki 
powietrznej pasażera)

●

Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu ●

Fotele przednie ze zintegrowanymi zagłówkami ●

3 zagłówki na tylnych siedzeniach z możliwością regulacji wysokości ●

Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa regulowane na wysokość z napinaczami ●

Tylne pasy bezpieczeństwa: 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia ●

System mocowania fotelików dla dzieci Isofix na bocznych tylnych siedzeniach i miejscu 
pasażera z przodu

●

Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy ●

Regulator - ogranicznik prędkości ●

Automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold ●

System dźwiękowy ostrzegający pieszych Z.E. Voice ●

System kontroli ciśnienia w oponach ●

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony ●

PROWADZENIE / KOMFORT
System wspomagania parkowania przód/tył ●

System wspomagania parkowania Easy Park Assist ●

Klimatyzacja automatyczna ●

Elektrycznie regulowane szyby przednie z włącznikiem impulsowym ●

Elektrycznie regulowane szyby tylne ●

Zamek centralny z kartą Renault Hands Free ●

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości ●

Fotele przednie podgrzewane P

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem i oświetleniem po stronie kierowcy i pasażera ●

Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane RENAULT ●

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne ●

Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3 (oparcie) ●

OŚWIETLENIE
Światła Full LED przód/tył ●

Światła przeciwmgłowe ●

Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu ●

Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL) ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Zewnętrzne klamki drzwi przednich w kolorze nadwozia ●

Obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", wzór Elington diamentowe ●

Lakier metalizowany / metalizowany specjalny 2200/2400

MULTIMEDIA

System multimedialny EASY LINK 9,3", z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth®, 6 
głośników, 2xUSB, 1xjack, funkcja kompatybilności z Android Auto™ & Apple CarPlay™ 

●

renault zoe e-tech 100% electric



iconic
WYPOSAŻENIE SPECJALNE E-TECH
Akumulator trakcyjny E.V.50 (52 kWh) ●

Range Optimizer: pompa ciepła, tryb “B Mode”- tryb sterujący siłą odzyskiwania energii 
elektrycznej 

●

Dźwignia zmiany biegów e-Shifter z trybem B-Mode ●

Zintegrowany wskaźnik ekonomicznej jazdy, wskaźnik naładowania akumulatora i licznik 
przebiegu

●

Kolorowy ekran TFT 10,25" z komputerem pokładowym i wskaźnikiem stylu jazdy ●

Tryb ekologicznej jazdy „ECO” ●

System wstępnego ogrzewania / schładzania powietrza we wnętrzu ●

Gniazdo ładowania z przodu auta (pokrywa ładowania pod logo Renault) ●

Układ ładowania prądem zmiennym Caméléon™ 2-22 kW ●

Przewód do ładowania (6,5 m) do Wallboxów i publicznych terminali ładowania ●

Przewód Flexicharger do ładowania okazjonalnego z gniazda domowego 2000

Funkcja ładowania prądem stałym DC - do 150 km w 30 min. 4500

Instalacja do montażu carsharingu 500

PAKIETY WYPOSAŻENIA
pakiet winter: podgrzewana kierownica + przednie fotele podgrzewane 1500

teraz zoe e-tech  100% electric już od 1599 

● = seryjne  - = niedostępne     P = element pakietu      

Niektóre opcje wymagają zamówienia innych opcji lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły 
u Autoryzowanych Partnerów Renault.

renault zoe e-tech 100% electric
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WERSJA SILNIKOWA R135
Liczba miejsc

Typ akumulatora trakcyjnego

ZASIĘG*
Protokół homologacji

Zasięg w cyklu mieszanym (km)

SILNIKI
Silnik elektryczny

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy Nm przy obrotach 
(obr./min)

AKUMULATOR TRAKCYJNY
Pojemność energetyczna akumulatora trakcyjnego (kWh)

Rodzaj akumulatora trakcyjnego

Napięcie znamionowe (V)

Liczba modułów / ogniw

Masa akumulatora (kg)

CZAS ŁADOWANIA*                                                                     
                                                                                                                             
Gniazdo Green-Up (3,7 kW)
Wallbox 7,4kW (prąd zmienny jednofazowy 16 A) (0-
100%)
Układ ładowania 11 kW (prąd zmienny trójfazowy 16 A) 
(0-100%)
Układ ładowania 22 kW (prąd zmienny trójfazowy 32 A) 
(0-100%)
Układ ładowania DC 50 kW (prąd stały) (0-80%)

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów

Liczba biegów do przodu

teraz zoe e-tech  100% 
Prędkość maksymalna (km/h)

Przyśpieszenie 0-100(km/h)

Współczynnik SCx

zużycie energii el. w cyklu mieszanym (kWh/100km)
emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

UKŁAD KIEROWNICZY
Ze wspomaganiem

Średnica zawracania

OBRĘCZE KÓŁ I OPONY
Obręcze kół montowane w standardzie (")

Wymiary opon

BAGAŻNIK
Pojemność bagażnika (l)

WLTP

386*

elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem

0,75

17,7

400

12/192

326

16 godzin 10 minut

litowo-jonowy

100 (135) / przy 4 200 - 11 163

245 / przy 1 500 – 3 600

9 godzin 25 minut

6 godzin

3 godziny

renault zoe e-tech 100% electric

5

E.V. 50

52

1 godzina 10 minut

*Zasięg dla wersji iconic R135. Zasięg i czas ładowania został określony na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego 
WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Zasięg konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te 
wpływają m.in. takie czynniki jak: sposób ładowania akumulatora, jego wiek, temperatura, nawierzchnia, ciśnienie w oponach, masa pojazdu, jego stan techniczny, styl jazdy kierowcy oraz warunki 
drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).

 17" (standard dla wersji iconic)

przekładnia redukcyjna (pojedyncze przełożenie)

1

tak (elektryczne)

10,56

17" 215/45 R17 (przód) 205/45 R17 (tył)

338

140

9,5

0

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 WLTP (Vlow / Vhigh)



Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane 
ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. 

(1) Zasięg został określony na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami). Zasięg konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych 
może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: sposób ładowania akumulatora, jego wiek, temperatura, nawierzchnia, ciśnienie w 
oponach, masa pojazdu, jego stan techniczny, styl jazdy kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). Zasięg dla wersji Zen z silnikiem R135 to 385 km, określony na 
podstawie pomiarów wg cyklu WLTP. 
(2) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 12,25% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 180 500 zł, okres 25 miesięcy, wpłata własna 62 720,95 zł, oprocentowanie stałe 
nominalne w skali roku 7,99%,  finansowane: prowizja bankowa: 4 711,16 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 3 674,71 zł. Miesięczna rata kredytowa 1 598,61 zł. Ostatnia rata 106 495 zł. Całkowita kwota 
kredytu: 117 779,05 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 144 861,56 zł. Stan na dzień 04.04.2023 r.
(3) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 14,50% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 112 718 zł, okres 36 miesięcy, wpłata własna 54 330,076 zł, oprocentowanie stałe 
nominalne w skali roku 7,99%,  finansowane: prowizja bankowa: 2 335,52 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 2 623,25 zł. Miesięczna rata kredytowa 1 984,76 zł. Całkowita kwota kredytu: 58 387,92 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 71 451,47 zł. Stan na dzień 04.04.2023 r. 
(4)RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 11,56% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 112 087 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 56 043,5 zł, oprocentowanie stałe nominalne w 
skali roku 3,99%, finansowane: prowizja bankowa: 3 082,39 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 62 523,5 zł. Całkowita kwota kredytu: 56 043,5 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 62 523,5 
zł. Stan na dzień 04.04.2023 r.
(5) Leasing od 104% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych 
Partnerów Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej.
(6) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dla ofert w Programie Renault - ERGO Hestia. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów 
Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
(7) Miesięczne raty netto dla modelu Renault zoe E-tech 100% electric w ofercie Renault Business Plan dla przedsiębiorców na 48 miesięcy z całkowitym limitem przebiegu 60000 km i opłatą 
wstępną 15%. Szczegółowe warunki Renault Business Plan oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na 
podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość zmiany ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów 
prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy 
sprzedaży, zgodnie  z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault.

renault zoe e-tech 100% electric


