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Design exterior e interior P.04

Exprima o seu estilo

A Renault continua a escrever a história do ZOE, sempre

com a mesma visão: simplificar a sua mobilidade. Ainda

mais sedutor, graças a um design que o distingue mais do

que nunca. Assuma o controlo do seu estilo. Realce a

modernidade das suas linhas e do seu interior,

escolhendo os equipamentos que o tornam ainda mais

exclusivo.
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2.

3. 4.

Reforce a sua 
originalidade

1. Soleiras de porta iluminadas

2. Proteção exterior da bagageira

3. Antena shark

4. Jantes em liga leve de 17” Olonga

Com linhas modernas e bem definidas, uma grelha

dianteira mais imponente, o ZOE reescreve o seu

design. E ainda pode personalizá-lo! À sua disposição:

soleiras de porta iluminadas, para uma receção

requintada, e uma proteção exterior da bagageira em

inox. No exterior, realce o dinamismo do seu perfil

com um toque desportivo, equipando o seu ZOE com

jantes exclusivas e uma antena shark. Incontornável

para um estilo à sua imagem.

Design exterior e interior
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Proteção

Vida a bordo e Segurança Z.E.

Carga Z.E.

P.08

P.10

P.12

Incomparável porque é único

O Novo ZOE continua a evoluir. Um motor mais potente e

uma autonomia ainda maior. O seu ZOE propõe-lhe

equipamentos essenciais para facilitar o seu dia a dia:

dispor do máximo de energia, simplificar as manobras ou

ainda beneficiar de inovadores espaços de arrumação.
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2.

3. 4.

1. Películas de proteção de carroçaria - pack completo

2. Chuventos

3. Tapetes em têxtil premium

4. Tapetes de borracha innovation

Proteja e embeleze
Evite, com toda a facilidade, os pequenos toques e

riscos na carroçaria, nas arestas e nas soleiras de

porta com as películas transparentes. No interior, é

evidente o requinte e o conforto com os tapetes

Renault em têxtil ou borracha para proteger o piso.

Graças à fixação com molas, garantem igualmente a

máxima segurança ao nível dos pedais. Mas o ZOE

também não esquece o seu bem-estar: os

chuventos permitem-lhe circular com os vidros

entreabertos sem as incómodas correntes de ar.

Equipar o ZOE é pensar na sua serenidade.

Proteção
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2.

1.

Um quotidiano 
concebido para si

1. Saco de arrumação de cabo - Tecido reciclado

2. Retrovisor eletrocromático com Homelink®

3. Apoio de braço dianteiro - Tecido Recytex

Revolucione o seu quotidiano e torne-o mais

simples com o ZOE. Opte pelo apoio de braço

dianteiro e o seu astucioso espaço de arrumação:

otimiza o seu conforto de condução, criando uma

nova zona de arrumação. Muito prático, utilize o

saco de arrumação multiusos para transportar, por

exemplo, o cabo de carga. A tecnologia também é

sua aliada: o retrovisor Homelink® dotado de um

emissor/recetor programável permite-lhe ativar, à

distância, o portão ou a porta da sua garagem. O

futuro já está ao alcance do seu ZOE.

Vida a bordo e Segurança
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1. Fundo falso para arrumação da bagageira

2. Cabo de carga elétrico para Wallbox com 9 m

Carregue
como quiser
Explore plenamente a tecnologia elétrica e instale

uma tomada doméstica Green’Up em casa. Ligado

com o respetivo cabo, bastam cerca de 15 horas para

carregar completamente o seu ZOE. Melhor ainda!

Com o terminal de carregamento conectado, obterá a

carga máxima em apenas 7h30m. Ter sempre à mão

os seus próprios cabos significa que pode carregar em

qualquer lugar. O ZOE propõe um fundo falso para os

manter bem arrumados. Aqui, também pode ser

instalada a caixa de graves do sistema de som

premium BOSE® ou servir para arrumar muitos outros

pequenos objetos.

Carga Z.E.

2.
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Lista de referências

DESIGN

EXTERIOR
Antena shark Pág. 5

Capas de retrovisores cromadas -

INTERIOR
Soleiras de porta iluminadas Pág. 4

Soleiras de porta - fundo branco ZOE azul -

Soleiras de porta - fundo branco ZOE vermelho -

Soleiras de porta - fundo preto ZOE cinzento -

JANTES
Jante em liga leve de 17” Olonga - atrás Pág. 5

Jante em liga leve de 17” Olonga - frente Pág. 5

Centro de jante - Cinzento Erbé friso azul -

Centro de jante - Preto friso azul -

Porcas de segurança - Jantes em ferro/liga leve (4 porcas) -

CONFORTO E PROTEÇÃO

TAPETES DE HABITÁCULO
Tapetes de habitáculo em têxtil Confort -

Tapetes de habitáculo em têxtil Premium Pág. 9

Tapetes de habitáculo em borracha Innovation Pág. 9

Tapetes de habitáculo em borracha com rebordo elevado -

VIDA A BORDO
Apoio de braço dianteiro - Pele artificial -

Apoio de braço dianteiro - Tecido preto -

Apoio de braço dianteiro - Tecido Recytex Pág. 11

Geleira portátil -



VIDA A BORDO (CONT.)
Máquina de café Handpresso -

Kit fumador -

Porta-óculos -

Retrovisor eletrocromático com Homelink® Pág. 10

Capa do cartão Renault mãos livres - Branco -

CAPAS
Capa de proteção da carroçaria -

Capa de proteção da carroçaria - impermeável e anti-ultravioletas -

ARRUMAÇÃO NA BAGAGEIRA
Kit de fixação para redes de arrumação -

Rede de arrumação - vertical -

Rede de arrumação - horizontal -

Caixa de arrumação compartimentada -

Fundo falso para arrumação da bagageira Pág. 13

Caixa fundo de bagageira -

Proteção exterior da bagageira Pág. 5

VIDROS
Chuventos Pág. 9

Cortina - vidros traseiros e óculo traseiro -

PROTEÇÃO DA CARROÇARIA
Películas de proteção de carroçaria - pack completo Pág. 8

Películas de proteção de carroçaria - arestas de porta - frente e trás -

Películas de proteção de carroçaria - para-choques traseiro – ângulos -

Películas de proteção de carroçaria - para-choques dianteiro - ângulos e centro Pág. 8

Películas de proteção de carroçaria - soleira de bagageira -

Películas de proteção de carroçaria - soleiras de porta - frente e trás -

Palas de rodas -
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CARGA Z.E.

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO
Cabo de carga para tomada doméstica T2 16A -

Cabo de carga para Wallbox 6,5m T2 32A -

Cabo de carga para Wallbox 9m T2 16A Pág. 13

Tomada de carga doméstica - Green’Up - Tipo F -

Saco de arrumação (Azadi) Pág. 10

Saco de arrumação de cabo -

MULTIMÉDIA

COMUNICAÇÕES
Suporte de smartphone na grelha de ventilação - Magnético -

Suporte de smartphone no quadro de instrumentos - Magnético -

Suporte de smartphone na grelha de ventilação - Magnético e indução -

Suporte de smartphone no quadro de instrumentos - Magnético e indução -

ÁUDIO
Auscultadores áudio Focal - Arco - Bluetooth® -

Auscultadores áudio Focal - Intra-auricular - Bluetooth® -

Pack altifalantes Focal Premium 6.1 -
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SEGURANÇA

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

Ajuda ao estacionamento traseiro -

Sistema de ajuda ao estacionamento – Traseiro - GT -

Ajuda ao estacionamento dianteiro -

Sistema de ajuda ao estacionamento – Dianteiro – GT -

Câmara de marcha-atrás -

EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO

Fixação de extintor -

Kit de segurança (colete refletor, triângulo, bolsa de primeiros socorros) -

Kit de segurança (colete refletor, triângulo, luvas e lanterna) -

Extintor - 1 kg - Europa exceto França -

Extintor - 2 kg - Europa exceto França -

ANTI-INTRUSÃO E VIGILÂNCIA

Alarme -

Alarme 904 - GT -

Alarme (4625 – wireless) -

Antirroubo - Proteção tomada OBD -

Dashcam NextBase 312 GW -

Dashcam NextBase 380 GW -

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS

Cadeirinha de bebé - BABY-SAFE 2 I-SIZE - Nascimento / 15 meses -

Base para cadeirinha de bebé - BABY-SAFE FIX BASE I-SIZE -

Cadeira para criança - DUALFIX I-SIZE - Nascimento / 4 anos -

Cadeira para criança - KIDFIX XP - 4 anos / 12 anos -

Cadeira para criança - TRIFIX I-SIZE - 15 meses / 4 anos -

CORRENTES

Correntes de neve Premium Grip -

Correntes de neve Standard 7 mm -

Correntes de neve Standard 9 mm -

Capas de neve -
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Prolongue a experiência Renault ZOE em 
www.renault.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o

direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de

comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na

impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio,

seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
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