Novi

Renault ZOE

Novi ZOE
spreminja mobilnost!

ZOE kot še nikoli prej
Novi ZOE poudarja svoj slog s še več značaja. Svojim
gladkim linijam, ki so razlog za njegov uspeh, dodaja
novi povsem LED svetlobni podpis v obliki črke “C”,
meglenke in prepoznavnejšo prednjo rešetko. LED
kabelski snop zadnjih luči vozilu daje poseben značaj
in navidezno širši zadek. Pod pokrovom z izklesanimi
linijami, ki se stekajo proti večjemu logotipu, se
skriva močnejši motor, ki poveča užitek v vožnji.
To doživetje lahko še okrepite v načinu vožnje B,
ki omogoča močnejše upočasnjevanje in s tem
zmanjša potrebo po uporabi zavornega pedala.

Oaza dobrega
počutja
Čeprav je izjemno dobro povezljiv s svetom, ki ga
obdaja, je novi ZOE v prvi vrsti vaš spremljevalec.
Takoj ko se mu približate, vam s kartico za prostoročno
upravljanje odpre vrata v svet, ki združuje tehnologijo
in preprostost. Potniški prostor, ki je pravi svet udobja,
postavlja nove standarde s sedežnimi prevlekami in
oblogami iz povsem reciklirane tkanine ter z izjemno
skrbno načrtovano zvočno izolacijo. Instrumentna
plošča je modernejša in bolj ergonomična ter
opremljena s 25 cm (10") voznikovim zaslonom. Tako
imate med vožnjo na dosegu roke vse informacije, ki
jih potrebujete, z novim volanom s funkcijskimi stikali
pa lahko svoje vozilo upravljate samo s konicami
prstov. Svoj pametni telefon lahko odložite na
posebno odlagalno mesto pod prestavno ročico,
opremljeno z brezžičnim polnilnikom. Nemoteno
vožnjo omogoča tudi 24 cm (9,3") osrednji zaslon,
opremljen s povsem novim sistemom EASY LINK.
* Verzija Zen vključuje oblazinjenje iz povsem reciklirane tkanine,
verzija Intens pa tkanino združuje z umetnim usnjem.

Dlje in svobodneje
Omejitve obstajajo zato, da jih presežemo. Novi
ZOE tako povečuje avtonomijo na 395 kilometrov
po globalno usklajenem postopku testiranja za lahka
vozila (WLTP)*. Z enim samim polnjenjem se lahko
brezskrbno vozite ves teden. Z ekonometrom na
25 cm (10") voznikovem zaslonu upravljajte porabo
in zbiranje energije med upočasnjevanjem.
* Odvisno od verzije in opreme.
WLTP (globalno usklajeni postopek testiranja za lahka vozila),
standard za merjenje emisij in porabe.

Napolnite ga
preprosto in povsod
Novi ZOE bo vaš sopotnik vsak dan, saj ga lahko
napolnite povsod. Doma ga lahko priključite na
stensko polnilno postajo Wallbox 7,4 kW in napolnil se
bo medtem, ko boste spali. Za še večjo učinkovitost
pa novi priključek Combo CCS novemu vozilu ZOE
omogoča uporabo hitrih polnilnih postaj, kjer lahko
s samo 30-minutnim polnjenjem dosežete do 150
kilometrov. S pametnim polnilnikom Caméléon® se
moč polnjenja prilagodi glede na razpoložljivo moč
vseh javnih polnilnih postaj (do 22 kW) in nastavi
najboljši čas polnjenja v skladu s polnilnim priključkom
v uporabi. In da vam še olajša življenje, novi ZOE na
velikem 24 cm (9,3") zaslonu EASY LINK prikazuje vse
razpoložljive polnilne postaje v bližini in njihovo moč.
Polnjenje še nikoli ni bilo tako preprosto.

Užitek v vožnji na
električni pogon
Z novim elektromotorjem R135, ki razvije moč
do 100 kW (135 KM), novi ZOE naznanja vse bolj
bliskovito dinamičnost. Doseže lahko hitrost do
140 km/h, tako da vam olajša tudi prehitevanje. S
kratkim pritiskom na prestavno ročico lahko izberete
način vožnje B in vozilo občutno upočasnite že s
preprostim dvigom stopala s pedala za plin. Vožnja
je tako bolj sproščena, saj vam zavornega pedala
skorajda ni treba uporabljati.

Vozite se v ritmu
svojih želja
Prek novega multimedijskega sistema EASY LINK s
24 cm (9,3") zaslonom, ki je združljiv z aplikacijama
Android Auto™ in Apple CarPlay™, lahko poslušate
svoje glasbene sezname, uporabljate priljubljene
aplikacije in povsem varno telefonirate. Vgrajeni
navigacijski sistem, ki je povezan s sistemom
TomTom, vam nudi številne informacije v realnem
času: gostota prometa, nevarna območja, vreme ter
lokacije in razpoložljivost polnilnih postaj ...
Vaši zemljevidi se s funkcijo Map Auto-Update
posodabljajo samodejno. Niste prepričani o
točnem naslovu svojega cilja? Pri iskanju naslova
z brskalnikom Google zadostujejo le dve ali tri
ključne besede. Svojo novo povezano mobilnost
boste oboževali, saj je preprosta za uporabo, hitra
in neprekinjena.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Aplikacija ni na voljo v vseh državah.

S storitvijo MY Renault
upravljajte svoje vozilo na
daljavo!
Življenje z novim ZOEJEM si poenostavite z uporabo aplikacije
MY Renault.
Lokacija mojega vozila. Z aplikacijo MY Renault določite lokacijo
svojega novega ZOEJA in ji nato pustite, da vas vodi do njega.
Oglejte si območje dosega vozila in lokacije razpoložljivih
polnilnih postaj v svoji okolici ali v okolici svojega cilja.
Načrtovanje poti. Na pametnem telefonu lahko svoja potovanja
pripravite v trenutku: aplikacija pri izračunu prihoda samodejno
upošteva postanke na polnilnih postajah in čas polnjenja. S samo
enim klikom lahko predlagano pot pošljete v aplikacijo Google
Maps in nato na zaslon svojega novega ZOEJA s funkcijo zrcaljenja
pametnega telefona.
Navigacija do zadnjega kilometra*. Ko ste parkirali, navigacijski
sistem preusmerite na pametni telefon in pustite, da vas usmerja
do končnega cilja.
Sproti preverjajte stanje napolnjenosti akumulatorja in njegov
doseg.
Zaženite ali nastavite polnjenje svojega novega ZOEJA v času
nižje tarife in privarčujte.
Vnaprej vklopite ali nastavite hlajenje oz. ogrevanje in uživajte
v popolni temperaturi potniškega prostora.
* Na voljo samo pri izvedenkah z navigacijskim sistemom EASY LINK.

Še preprostejši in
zanesljivejši
Za volanom niste več sami. Sistemi za pomoč pri
vožnji izboljšajo manevriranje in skrbijo za vašo
varnost. S sistemom Easy Park Assist lahko bočno
parkirate, ne da bi se morali dotakniti volana.
Vgrajene kamere za vas berejo hitrostne oznake,
opozorilnik za prekoračitev hitrosti pa vas opomni,
če presežete predpisano hitrost. Novi ZOE zazna
vsako vozilo, ki je v vašem mrtvem kotu ali se mu
približuje, in vas na to opozori s svetlobnim signalom
na zunanjih vzvratnih ogledalih. Sistem za ohranitev
smeri vožnje popravi smer vožnje v primeru nenadne
skrenitve z voznega pasu. Novi ZOE vam poenostavi
življenje z vse bolj tehnološko izpopolnjeno vožnjo.

Izbor barv
Ledeniško Bela

Biserno Bela

Siva Highland

Siva Titanium

Modra Celadon

Rdeča Flamme

Vijolična Blueberry

Modra Thunder

Črna Etoile

Fotograﬁje so simbolne.

Ustvarjalna delavnica

LIFE
Varnost
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti - ESP
• Sistem proti zdrsu pogonskih koles- ASR
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
• Stranski varnostni blazini
• Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
• Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
• Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX na
sovoznikovem in stranskih sedežih zadaj
• Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva vzdolžno
in po naklonu
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Zaščita zavor pred tujimi delci
• 3. zavorna luč

Udobje
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila
• Ročna klimatska naprava
• Naslon zadnjih sedežev poklopljiv 1/1
• Električni pomik prednjih stekel
• Ogrevano zadnje steklo
• Senčnika za voznika in sovoznika z
ogledalom - neosvetljena
Vožnja
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
• Volan nastavljiv po višini in globini
Dodatki
• Sistem Z.E. Voice: zvočni opozorilnik za pešce
• Kit za popravilo pnevmatik
• Polnilni kabel 6,5 m
• Filter prašnih delcev

Dizajn
• Full LED luči
• C-shape dnevne luči
• Oblazinjenje Fortunate v črni barvi
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Tonirana stekla zadaj
• Okrasni pokrovi koles 38 cm (15") Eole
• Notranjost v črni barvi
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Volanski obroč iz trde pene
Multimedija
• Multimedijski sistem z 18 cm (7") zaslonom na dotik
s funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB, WIFI, DAB,
funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™
in Apple CarPlay™
• Barvni 10" informacijski zaslon z merilniki

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Aplikacija ni na voljo v vseh državah.

ZEN (LIFE +)
Vožnja / Varnost
• Sistem za prepoznavo prometnih znakov
• Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na
voznem pasu - LKA
• Samodejni vklop/izklop dolgih luči
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Udobje
• Električni pomik zadnjih stekel
• Impulzni pomik prednjih stekel
• Deljiv naslon zadnjih sedežev 1/3 & 2/3
• Senčnika za voznika in sovoznika z ogledalom - osvetljena
• Brezžično polnjenje mobilnega telefona

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'')

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Aplikacija ni na voljo v vseh državah.

Ustvarjalna delavnica

INTENS (ZEN+)
Vožnja / Varnost
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo
prometnih znakov
• Kamera za vzvratno parkiranje
• Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva
zunanja ogledala

Dizajn
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• LED meglenki spredaj
• Oblazinjenje v kombinaciji usnja in recikliranega
blaga črne barve

Multimedija
• Multimedijski sistem Easy Link s 23 cm (9,3") zaslonom
na dotik, navigacijo in funkcijami MP3, AUX, Bluetooth,
USB, AUX, WIFI, DAB, in funkcijo povezljivosti z
aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™

Udobje
• Avtomatska klimatska naprava

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Aplikacija ni na voljo v vseh državah.

EDITION ONE
Udobje
• Gretje volanskega obroča
• Gretje sedežev spredaj

Dizajn
• Usnjeno oblazinjenje v črni barvi
• Volanski obroč v Nappa usnju
• Zunanje oznake Edition One

Multimedija
• Multimedijski sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom
na dotik z naivgacijo in funkcijami MP3, AUX, Bluetooth,
USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z aplikacijama
Android Auto™ in Apple CarPlay™ in sistemom 9
zvočnikov z ojačevalcem BOSE®

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Aplikacija ni na voljo v vseh državah.

Sedeži

Oblazinjenje Fortunate v črni barvi

Okrasni pokrovi in platišča

Okrasni pokrovi koles 38 cm (15") Eole

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

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

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

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in
recikliranega blaga črne barve

Oprema BOSE®
Glasbena skrinjica

Oblazinjenje iz 100 % recikliranega blaga

Usnjeno oblazinjenje v črni barvi

Za zvok v najčistejši obliki poskrbi
prvorazredni avdio sistem Bose®, ki ga
sestavlja 6 zvočnikov visoke zmogljivosti
in kompakten globokotonski zvočnik.
Na armaturni plošči sta nameščena
visokotonska zvočnika velikosti 2,5 cm,
ki zagotavljata čist in uravnotežen zvok,
zvočniki v vratih (dva v sprednjih in dva v
zadnjih) pa poskrbijo za bogat in poln zvok.
Z realističnimi in globokimi nizkimi toni
jih dopolnjuje še globokotonski zvočnik
v prtljažnem prostoru. Popolna kakovost
akustike.

Polnjenje

Novi ZOE napolnite kar doma

Novi ZOE napolnite na javno dostopnih polnilnih postajah

Za polnjenje vozila na električni pogon na domu potrebujete posebno opremo. Namestiti jo mora

3. Polnilne postaje se množijo vsepovsod: na parkiriščih trgovskih centrov, v garažnih hišah, na

strokovnjak, ki zagotovi skladnost in varnost polnjenja. Na voljo imate več možnosti, tako da lahko

bencinskih črpalkah, parkiriščih podjetij in tudi na mestnih ulicah.

izberete tisto, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Renaultova mreža šteje že 400 polnilnih mest, na katerih lahko s pospešenim polnjenjem do
22 kW v 30 minutah pridobite 60 kilometrov dosega (več podrobnosti pri pooblaščenem prodajalcu).

1. Vozilo ZOE se lahko polni s priklopom polnilnega kabla Flexi Charger na posebno in varno vtičnico

Na multimedijskem sistemu EASY LINK prek aplikacije MY Renault ali na spletnem mestu

Green’up™ Access družbe Legrand. Zagotavlja popolno napolnjenost v približno 20 h(1). Namestiti

renault.si poiščite lokacijo vseh polnilnih postaj.

jo mora strokovnjak.
Če morate vozilo napolniti in ni na voljo nobena javna polnilna postaja, lahko vozilo s polnilnim
kablom Flexi Charger prav tako polnite prek navadne gospodinjske vtičnice(2), ki ustreza veljavnim
standardom in predpisom. Ko ste na primer na obisku pri prijateljih, lahko s približno triurnim
polnjenjem pridobite 36 kilometrov dosega.
2. Za hitrejše polnjenje vam svetujemo stensko polnilno postajo Wallbox 7,4 kW(3), s katero lahko
vozilo povsem napolnite v 9 urah in 25 minutah. Namestiti jo mora pooblaščeni inštalater. Obstaja
tudi vodotesna različica stenske polnilne postaje Wallbox za zunanjo namestitev.

Več o polnjenju električnih avtomobilov na spletni strani www.renault.si

Akumulatorska baterija: nakup ali najem
PREDNOSTI NAJEMA AKUMULATORSKE BATERIJE
V primerjavi s stroški tradicionalnega goriva ste lahko ob najemu baterije povsem brez skrbi.
• Z najemno pogodbo imate v vsakem trenutku zagotovljeno uporabo baterije v brezhibnem
stanju. Če zmogljivost baterije v prvih desetih letih pade pod 75 % prvotne zmogljivosti, po
obdobju desetih let pa pod 60 %, jo bo Renault popravil ali brezplačno zamenjal.
• Cena najema je odvisna od števila prevoženih kilometrov. Z Renaultovim svetovalcem izberite
paket, ki vam najbolj ustreza.
- Z.E. Flex: povsem pregleden paket za razdalje od 7.500 kilometrov na leto. Število prevoženih
kilometrov v svoji pogodbi lahko kadarkoli spremenite in plačate samo dodatne prevožene
kilometre.
- Z.E. Relax: brezskrben paket z neomejenim številom prevoženih kilometrov. Brez dodatnih
stroškov*.

• Pri odprodaji vašega vozila ZOE najemna pogodba baterije preneha veljati, ko novi kupec
podpiše svojo najemno pogodbo.

CELOTEN NAKUP (BATERIJA VKLJUČENA)
Če ne želite vsak mesec plačevati stroškov najema, lahko baterijo tudi kupite. Jamstvo velja
8 let ali največ 160.000 kilometrov z zagotovljeno polnilno zmogljivostjo baterije najmanj 66 %
prvotne zmogljivosti.

POMOČ
Ob najemu baterije vam pripada brezplačna pomoč pri vseh vrstah okvar, vključno z izpraznitvijo
akumulatorske baterije (prevzem in vleka vozila do izbrane polnilne postaje na območju
80 kilometrov, 24 ur na dan, vse dni v letu).
* Pavšal Z.E. Relax je na voljo samo ﬁzičnim osebam (več podrobnosti na renault.si).

Avtonomija
Novi ZOE doseže avtonomijo do 395 kilometrov po globalno usklajenem preizkusu za lahka vozila
(WLTP)*. Protokol WTLP (globalno usklajeni postopek testiranja za lahka vozila) omogoča merjenje
porabe in dosega v pogojih, ki so najbližje vsakdanji vožnji. Nagnjenost cestišča, hitrost vožnje,
uporaba sistema za ogrevanje ali klimatiziranje zraka in način vožnje vplivajo na razdaljo, ki jo
lahko z novim vozilom Renault ZOE prevozite z enim polnjenjem, tako kot pri vozilih z motorjem
z notranjim zgorevanjem.

Pri primestni vožnji lahko tako prevozite približno 395 kilometrov v obdobju zmernih temperatur
in 250 kilometrov v obdobju nizkih temperatur. Zato imate možnost, da lahko prek instrumentne
plošče in predvsem ekonometra, ki sproti prikazuje porabo energije, nadzorujete doseg vozila.
Homologirana razdalja je sicer odvisna od izvedenke in opreme vozila.
* Glede na izvedenko in opremo.

Polnjenje

Moč polnjenja (kW)

Hitro polnjenje

Standardno polnjenje

Ko svoj novi ZOE priključite na napajalno omrežje, se polnjenje začne pri največji
moči v kW, če je baterija povsem ali skoraj povsem izpraznjena. Hitrost polnjenja se
nato postopoma upočasnjuje, bolj ko se napolnjenost baterije približuje 100 %. Moč
polnjenja je torej odvisna od moči polnilne postaje, temperature in obrabe baterije.
Stanje polnjenja baterije (kW)

Dimenzije (mm)

Dodatna oprema

1. Osvetljene zaščite pragov vrat
Eleganten in sodoben videz ob vsakem odpiranju vrat.
Časovno nastavljena bela osvetlitev na zaščitnih oblogah
privlači poglede tako podnevi kot ponoči. Njihova površina
iz aluminija z Renaultovim podpisom poskrbi tudi za
zaščito vratnih odprtin vašega vozila.
1

2.

3.

2. Prednji naslon za roke
Zagotavlja večje udobje med vožnjo in dodatno odlagalno
mesto.
Prostor za odlaganje kovancev (za vozičke, drobiž). Na
voljo v treh končnih obdelavah: v črni tkanini, 100 %
reciklirani tkanini ali črnem umetnem usnju.
3. Domača polnilna postaja in polnilni kabel
S to polnilno postajo lahko svoje vozilo napolnite do
šestkrat hitreje kot s priključitvijo na gospodinjsko vtičnico.
Vozilo se lahko polni tako hitro, kot to omogoča vaša
električna napeljava, ne da bi bila ta preobremenjena.
Izbirate lahko med urami z višjo ali nižjo tarifo, vse skupaj
nadzorujete na daljavo in sproti spremljate porabo
elektrike.
Kabel potrebujete, da lahko vozilo na električni pogon
polnite na domačih polnilnih postajah ali na javnih
polnilnicah.

4.

4. Dvojni pod za shranjevanje kablov
Dvojni pod, ki se povsem prilega obliki prtljažnika, ima več
razdelkov, v katere lahko spravite dva polnilna kabla. En
razdelek je posebej namenjen zaščiti globokotonskega
zvočnika BOSE®.
V prtljažniku se tako lahko izognemo kablom in umazaniji.
Pod njim preprosto pridete do vseh shranjenih predmetov.
Odstranljiv pod je dvižen in ima ročico za lažji dostop do
vsebine. Če imate shranjen samo en kabel oz. če nimate
globokotonskega zvočnika BOSE®, lahko tja spravite tudi
manjše predmete (na primer varnostno opremo).

Storitev

Garancije
Vsa vozila Renault imajo dvoletno garancijo Renault z
neomejenim številom prevoženih kilometrov, v katero
so vključena brezplačna popravila in asistenca. Jamstvo
za pogonske člene vozil na električni pogon velja 5 let ali
100.000 prevoženih kilometrov (za vozilo Twizy 3 leta
z neomejenim številom prevoženih kilometrov). Vaše
vozilo ima tudi razširjeno garancijo za napake na barvi
in korozijo, ki velja 3 leta oziroma 12 let*.
Renault prav tako zagotavlja manjše stroške uporabe in
zavarovanja, saj ponuja modele, ki jih je mogoče popraviti
z nižjimi stroški in so odlično zaščiteni proti kraji in vlomu.

Pogodbe o storitvah
Pogodba za podaljšano garancijo Z.E. podaljšuje
garancijo na 5 let ali do 100.000 prevoženih kilometrov in
vključuje menjavo ali popravilo mehanskih, električnih in
elektronskih delov vozila (nadomestni deli in opravljeno
delo). S pogodbo o vzdrževanju se boste 6 let oziroma
do prevoženih 160.000 kilometrov izognili dodatnim
stroškom rednih vzdrževalnih posegov in popravil,
zahvaljujoč dodatnim storitvam, prilagojenim vašim
potrebam, kot je na primer kritje stroškov vzdrževalnih
posegov in običajnih obrabnih delov. To pogodbo lahko
plačate z gotovino ob sklenitvi ali mesečno po obrokih
ob najemu baterije.

Pri tem ni potreben minimalni lastni delež, vaši
stroški najema pa so kljub temu nižji kot pri klasičnem
ﬁnanciranju. Poleg tega vam koncesionar ob preteku
pogodbe zagotavlja odkup vozila po vnaprej dogovorjeni
ceni in tako prihrani skrbi, ki bi jih imeli z odprodajo vozila
po zaključku ﬁnanciranja.

Renault pomoč
Pomoč na cesti 24 ur na dan, vse dni v tednu. Krije
odpravo vseh okvar (tudi izpraznitev akumulatorske
baterije) in je vključena v vašo paketno storitev najema
akumulatorske baterije.

Storitvene dejavnosti mreže Renault
Storitve Renault Minuta (tekoče vzdrževanje brez
naročanja) in Renault Minuta Karoserija (ličarska dela,
posegi na optičnih blokih, vetrobranskem steklu, karoseriji
...) zagotavljajo najboljšo kakovost vzdrževalnih posegov
in popravil. Garancija za opravljena dela in originalne
nadomestne dele Renault velja za dobo enega leta.
Vsak lastnik vozila iz izbora vozil Renault Z.E. lahko pod
posebnimi pogoji Renault Rent za kratek čas najame
vozilo.

Financiranje
Skupaj s ﬁnančno podružnico RCI vam podjetje Renault
ponuja različne oblike ﬁnanciranja. Eden od načinov
ﬁnanciranja vam omogoča pogostejše menjavanje vozila
(na primer na 3 leta), da bi lahko nenehno imeli na voljo
novosti na avtomobilskem področju.
* Razen pri izboru vozil Novi MASTER: 6-letna garancija proti prerjavenju.

Za nova doživetja z vozilom Renault ZOE obiščite spletno stran
www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega
dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega
izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času.
Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih
omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli
način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
Avtorji fotograﬁj: F. Ohm, Additive Studios, ©Renault Marketing 3D-Commerce
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | januar 2020.

Renault ZOE
Cenik vozil
01.01.2021

LIFE

ZEN

INTENS

ZOE R110

32.840 €

34.440 €

--

ZOE R135

--

34.940 €

36.640 €

ZOE

Podaljšano jamstvo
Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km)

500 €

Garancija baterije
10 let oz. ko kapaciteta baterije pade pod 70% izhodiščne polnilne zmogljivosti
Pogodba o vzdrževanju My Revision
2 leti / 60.000 km

140 €

3 leta / 90.000 km

337 €

4 leta / 120.000 km

466 €

5 let / 150.000 km

576 €

* 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

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

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€

DIZAJN

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€

CHARAP

MEGL

1000€
170€

1000€
100€
170€

1000€
100€
S

NA419

-

-

400€

CABDO2

400€

400€

400€

Hitro polnjenje baterije
Celoletne pnevmatike
LED meglenkI spredaj

PNEUTT

MULTIMEDIJA
Sistem 9 zvočnikov z ojačevalcem BOSE®
DODATKI
Polnilni kabel za domačo uporabo

(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
OBLAZINJENJE
Oblazinjenje Fortunate v črni barvi
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in recikliranega blaga Recytex črne barve
Usnjeno oblazinjenje Riviera v črni barvi (1)

LIFE

ZEN

INTENS

CUIR02

S
-

S
-

S
O

HARM02

S

S

S

369

O

O

O

KPN

O

O

O

NNP

O
O
O

O
O
O

O
O
O

S
-

S
O
-

S
O

DRAP11
DRAP18

NOTRANJOST
Notranjost v črni barvi
BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Ledeniško Bela
KOVINSKA BARVA
Siva Titanium
POSEBNA KOVINSKA BARVA
Rdeča Flamme
Biserno bela
Modra Celadon

QNY
RQT

PLATIŠČA
Okrasni pokrovi koles 38 cm (15") Eole
Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Elective
Platišča iz lahke litine 41 cm (16'') Elective Diamante
Platišča iz lahke litine 43 cm (17'') Elington

RTOL15
RALU16
RDIF01
RALU17 RNORM

(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
41 cm (16'') Elective
Diamante

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

Renault ZOE
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA
MOTOR

R110
sinhronski eletromotor

Tip električnega motorja
Največja moč CEE kW(KM) / pri obratih (o/min)
Največji navor CEE Nm / pri obratih (o/min)

80 (108) / 3.395 do 10.886

100 (135) / 4.200 do 11.163

225 / 500 do 3.395

245 / 1.500 do 3.600

električna energija

Gorivo
Prenos moči

R135

samodejni prenos moči z reduktorjem

Z.E. 50

AKUMULATORSKA BATERIJA

Litij-ionska

Tehnologija

400

Skupna napetost (volt)
Neto kapaciteta (kWh)

52

Teža akumulatorja (kg)

326
2 do 22 kW

Polnilnik, prilagodljiv eno- ali trifazno
Najvišja hitrost (km/h)
0-50 km/h - 0-100 km/h - 80-120 km/h (s)

135

140

3,9 - 11,4 - 9,3

3,6 - 9,5 - 7,1

PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP
0

CO2 (g/km) ***
Doseg po WLTP * (km)

395

386

Poraba po WLTP * (Wh/km)

172

177

KRMILNI MEHANIZEM
Servo volan

Da (električen)

Obračalni krog med pločniki (m)

10,56

Število obratov volana

2,73

OSI
Tip prednje / zadnje osi
Premer prednje/zadnje preme (mm)

Pseudo-McPherson/prilagodljiva os
23/25

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Standardna platišča in pnevmatike

LIFE: 38 cm (15'') 185/65 R15
ZEN, INTENS, EDITION ONE: 41 cm (16'') 195/55 R16

Opcijska platišča in pnevmatike **

INTENS, EDITION ONE: 43 cm (17'')
spredaj 215/45 R17; zadaj 205/45 R17

ZAVORE
ABS, ESP, ASR, EBA

Da

Elektronska porazdelitev zavorne sile

Da

Spredaj: ventiliran disk (premer(mm))

280

Zadaj: ventiliran disk (premer(mm))
Parkirna zavora

260
Električna

MASE (kg)
Masa praznega vozila

1502

Največja dovoljena obremenitev vozila

1988

Dovoljena obremenitev na prednji / zadnji osi
Priklop prikolice z zavorami / brez zavor

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.
* 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.

Renault ZOE
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka

Oprema
PAKET ELEGANCE

Maloprodajna
cena z DDV
230 €

8201468749

Osvetljen prag vrat

0€

8201731020

Shark antena

0€

PAKET COMFORT

350 €

8201721942

Dvojno dno

0€

8201730014

Naslon za roke

0€

