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Cenik vozil
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  ZOE

ZOE R110

ZOE R135

Podaljšano jamstvo

Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km)

Garancija baterije

10 let oz. ko kapaciteta baterije pade pod 70% izhodiščne polnilne zmogljivosti

Pogodba o vzdrževanju My Revision

2 leti / 60.000 km

3 leta / 90.000 km

4 leta / 120.000 km

5 let / 150.000 km

* Velja samo za fizične osebe

** Pomoč na cesti  24ur na dan / 7 dni v tednu / 365 dni v letu

Asistenca začne veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe o poslovnem najemu baterije in traja ves čas trajanja pogodbe.

Pravica do storitve avtomatično preneha z dnem prenehanja oziroma izteka pogodbe.

V primeru izgube električne energije med vožnjo ali okvare vozila, se vozilo brezplačno odvleče do najbližje polnilne postaje v radiju 80 km,

oziroma do najbližjega pooblaščenega servisa v primeru okvare vozila.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.

Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

466 €

576 €

-- 34.940 € 36.640 €

500 €

140 €

337 €

LIFE ZEN INTENS

32.840 € 34.440 € --



Renault ZOE
Serijska oprema
Serijska oprema LIFE

Varnost Udobje

Sistem proti blokiranju koles - ABS Daljinsko centralno zaklepanje

Sistem za nadzor stabilnosti - ESP Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila

Sistem proti zdrsu pogonskih koles  - ASR Ročna klimatska naprava

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU Naslon zadnjih sedežev poklopljiv 1/1

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Električni pomik prednjih stekel

Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika Ogrevano zadnje steklo

Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine Senčnika za voznika in sovoznika z ogledalom - neosvetljena

Stranski varnostni blazini

Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas Dizajn

Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in zadaj Full LED luči

Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini C-shape dnevne luči

Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini Tonirana stekla zadaj

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva vzdolžno in po naklonu Okrasni pokrovi koles 38 cm (15")

Senzor za dež in avtomatski vklop luči 15" jeklena platišča

Zaščita zavor pred tujimi delci Notranjost v črni barvi

3. zavorna luč Bočni smerniki na zunanjih ogledalih

Volanski obroč iz trde pene

Vožnja

Regulator in omejevalnik hitrosti Multimedija

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala Multimedijski sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik s funkcijami MP3,

Volan nastavljiv po višini in globini AUX, Bluetooth, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z

z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™

Dodatki Barvni  25 cm (10") informacijski zaslon z merilniki

Sistem Z.E. Voice: zvočni opozorilnik za pešce

Kit za popravilo pnevmatik

Polnilni kabel 6,5m

Filter prašnih delcev

Serijska oprema ZEN

 Dodatno na opremo LIFE

Vožnja / Varnost Udobje

Sistem za prepoznavo prometnih znakov Električni pomik zadnjih stekel

Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA Impulzni pomik prednjih stekel

Samodejni vklop/izklop dolgih luči Deljiv naslon zadnjih sedežev 1/3 & 2/3

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo Senčnika za voznika in sovoznika z ogledalom - osvetljena

Dizajn

Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju

Oblazinjenje iz 100% recikliranega blaga

Zunanja ogledala v barvi karoserije

Platišča iz lahke litine 41 cm (16'')

Serijska oprema INTENS

 Dodatno na opremo ZEN

Vožnja / Varnost Dizajn

Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj Dodatno zatemnjena stekla zadaj

Sistem za nadzor mrtvega kota LED meglenki spredaj

Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov Oblazinjenje v kombinaciji usnja in recikliranega blaga črne barve

Kamera za vzvratno parkiranje

Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva zunanja ogledala Multimedija

Multimedijski sistem Easy Link s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik,

Udobje navigacijo in funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB, AUX, WIFI, DAB,

Avtomatska klimatska naprava in funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™



Renault ZOE
Cenik opcij

LIFE ZEN INTENS

PAKETI

Paket NAVIGACIJA (1)

- Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov

- Multimedijski sistem z 18 cm (7") zaslonom na dotik, navigacijo,

   MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB, 

   funkcijo povezljivosti z aplikacijama Andorid Auto™ in Apple CarPlay™

PK10A7 - 250€ -

Paket ZIMA

- Gretje volanskega obroča

- Gretje sedežev spredaj

- Usnjen volanski obroč

PK10A8 400€ 400€ 400€

Paket KAMERA (1)(2)

- LED meglenki spredaj 

- Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

- Kamera za vzvratno vožnjo

PK10C1 - 560€ S

Paket CITY (2)(3)

- LED meglenki spredaj 

- Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

- Kamera za vzvratno vožnjo

- Multimedijski sistem s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik, navigacijo,

   MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB, funkcijo povezljivosti z 

   aplikacijama Andorid Auto™ in Apple CarPlay™

- Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov

PCV92 - 1250€ S

DIZAJN

Okrasni pokrovi koles 38 cm (15") Eole RTOL15 S - -

Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Elective RALU16 - S -

Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Elective Diamante RDIF01 - 100€ S

Kovinska barva 460€ 460€ 460€

Posebna kovinska barva 570€ 570€ 570€

VARNOST/UDOBJE

Sistem za zaviranje v sili s prepoznavo pešcev in kolesarjev AEBS07 - 200€ 200€

Samodejna klimatska naprava KLIMAG - 200€ S

Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj (1)(4) ITPK1 150€ 150€ -

Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + kamera za vzvratno vožnjo

Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)
ITPK7 - - 250€

Hitro polnjenje baterije CHARAP 1000€ 1000€ 1000€

Celoletne pnevmatike PNEUTT - 100€ 100€

LED meglenkI spredaj MEGL 170€ 170€ S

MULTIMEDIJA

Sistem 9 zvočnikov z ojačevalcem BOSE® NA419 - - 400€

DODATKI

Polnilni kabel za domačo uporabo CABDO2 400€ 400€ 400€

(1) Ni na voljo v kombinaciji s paketom CITY (PCV92)

(2) Ni na voljo v kombinaciji s paketom NAVIGACIJA 9,3" (PK10B9) in sistemom za pomoč pri parkiranju zadaj (ITPK1)

(3) Ni na voljo v kombinaciji s paketom KAMERA (PK10C1) in NAVIGACIJA (PK10A7)

(4) Ni na voljo v kombinaciji s pkaetom KAMERA (PK10C1) in NAVIGACIJA 9,3" (PK10B9)

(5) Ni na voljo v kombinaciji s paketom KAMERA (PK10C1) in sistemom za pomoč pri parkiranju zadaj (ITPK1)



Renault ZOE
Dizajn

LIFE ZEN INTENS

OBLAZINJENJE

Oblazinjenje Fortunate v črni barvi DRAP11 S - -

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in recikliranega blaga Recytex črne barve DRAP18 - S S

Usnjeno oblazinjenje Riviera v črni barvi (1) CUIR02 - - O

NOTRANJOST

Notranjost v črni barvi HARM02 S S S

BARVE KAROSERIJE

ENOSLOJNA BARVA

Ledeniško Bela 369 O O O

KOVINSKA BARVA

Siva Titanium KPN O O O

POSEBNA KOVINSKA BARVA

Rdeča Flamme NNP O O O

Biserno bela QNY O O O

Modra Celadon RQT O O O

PLATIŠČA

Okrasni pokrovi koles 38 cm (15") Eole RTOL15 S - -

Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Elective RALU16 - S -

Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Elective Diamante RDIF01 - O S

Platišča iz lahke litine 43 cm (17'') Elington RALU17 RNORM - - O

(1) Obvezno s paketom ZIMA (PK10A8) in voznikovim sedežem nastavljivim po višini (SGAV02)

Okrasni pokrovi koles 
38 cm (15") Eole

Platišča iz lahke litine 
41 cm (16'') Elective

Platišča iz lahke litine 
43 cm (17'') Elington

Platišča iz lahke litine 
41 cm (16'') Elective 

Diamante



Renault ZOE
Tehnične karakteristike

TIP MOTORJA R110 R135

MOTOR

Tip električnega motorja

Največja moč CEE kW(KM) / pri obratih (o/min) 80 (108) / 3.395 do 10.886 100 (135) / 4.200 do 11.163

Največji navor CEE Nm / pri obratih (o/min) 225 / 500 do 3.395 245 / 1.500 do 3.600

Gorivo

Prenos moči

AKUMULATORSKA BATERIJA

Tehnologija

Skupna napetost (volt)

Neto kapaciteta (kWh)

Teža akumulatorja (kg)

Polnilnik, prilagodljiv eno- ali trifazno

Najvišja hitrost (km/h) 135 140

0-50 km/h - 0-100 km/h - 80-120 km/h (s) 3,9 - 11,4 - 9,3 3,6 - 9,5 - 7,1

PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP

CO2 (g/km) ***

Doseg po WLTP * (km) 395 386

Poraba po WLTP * (Wh/km) 172 177

KRMILNI MEHANIZEM

Servo volan

Obračalni krog med pločniki (m)

Število obratov volana

OSI

Tip prednje / zadnje osi

Premer prednje/zadnje preme (mm)

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

Standardna platišča in pnevmatike

Opcijska platišča in pnevmatike **

ZAVORE

ABS, ESP, ASR, EBA

Elektronska porazdelitev zavorne sile

Spredaj: ventiliran disk (premer(mm))

Zadaj: ventiliran disk (premer(mm))

Parkirna zavora

MASE (kg) 

Masa praznega vozila

Največja dovoljena obremenitev vozila

Dovoljena obremenitev na prednji / zadnji osi

Priklop prikolice z zavorami / brez zavor

* Vozni cikel WLTP – svetovno usklajen preizkusni cikel za lahka vozila. Postopek WLTP ima tri različne vozne 

cikle za različne razrede vozil, ki upoštevajo dejansko razmerje med močjo in maso. Preizkusni cikel sestavljajo 

štirje razdelki – nizek, srednji, visok in zelo visok. Ti simulirajo mestno in izvenmestno vožnjo ter vožnjo po hitrih 

cestah in avtocestah.

** Doseg se lahko z uporabo večjih platišč zmanjša.

*** Uradna poraba in emisije v skladu z veljavnimi predpisi. 

1048 / 940

Ni dovoljeno

Tako kot pri drugih vozilih, ne glede na vrsto goriva, je doseg vožnje odvisen od številnih dejavnikov: slog 

vožnje, vrsta potovanja, hitrost, vremenski pogoji itd. Zato vam nudimo številne pripomočke za nadzor 

napolnjenosti akumulatorja, ki se nahajajo na armaturni plošči, predvsem pripomoček za varčevanje z energijo, 

ki vam kaže, kolikšna je vaša trenutna poraba energije. Za optimizacijo dosega čim bolj izkoristite sistem 

regenerativnega zaviranja za povrnitev energije in možnost eco načina ob uporabi gretja ali hlajenja. Za 

doseganje želene temperature v vozilu lahko nastavite klimatsko napravo tako, da deluje takrat, ko se vozilo 

polni in tako ne prazni akumulatorja.

1502

1988

Električna

260

Da

280

Da

INTENS, EDITION ONE: 43 cm (17'')

spredaj 215/45 R17; zadaj 205/45 R17

23/25

LIFE: 38 cm (15'') 185/65 R15

ZEN, INTENS, EDITION ONE: 41 cm (16'') 195/55 R16

2,73

Pseudo-McPherson/prilagodljiva os

10,56

0

Da (električen)

326

2 do 22 kW

52

400

Z.E. 50

Litij-ionska

samodejni prenos moči z reduktorjem

električna energija

sinhronski eletromotor



Renault ZOE
Cenik dodatne opreme

Kataloška številka Oprema
Maloprodajna

cena z DDV

PAKET ELEGANCE 230 €

8201468749 Osvetljen prag vrat 0 €

8201731020 Shark antena 0 €

PAKET COMFORT 350 €

8201721942 Dvojno dno 0 €

8201730014 Naslon za roke 0 €


