
NOVÝ

RENAULT
ZOE
ponuka príslušenstva



Renault ďalej rozvíja príbeh vozidla ZOE a zostáva pritom verný 
jednej vízii: maximálne uľahčiť mobilitu a klásť dôraz na výnimočný 
a zvodný dizajn. Čo sa týka štýlu, nepristupujte na kompromisy. 
Exteriér aj interiér vozidla si ľahko prispôsobíte a dodáte mu punc 
exkluzivity.

ukážte svoj štýl

dizajn exteriéru a interiéru  str. 5
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2.

3. 4.

Moderné a ostré línie spolu s výraznou maskou 
definujú novú dizajnovú identitu vozidla Renault 
ZOE. Na vás zostáva doladiť ho do dokonalosti. 
Interiér získa jedinečnú atmosféru vďaka 
rafinovanému osvetleniu prahov a batožinovému 
priestoru dodá štýl chrómovaná lišta. Športové 
doplnky, exkluzívne disky kolies alebo shark 
anténa podčiarknu energický a dravý dizajn 
karosérie. 

1. Vnútorné osvetlené kryty predných prahov 
dverí 
(82 01 731 140)

2. Ochranná lišta hrany batožinového priestoru
(82 01 725 903)

3. Shark anténa
(82 01 731 020)

4. Hliníkový disk 17" Olonga 
(82 01 724 788, 82 01 724 787)

prejavte svoju 
originalitu

dizajn exteriéru a interiéru



Evolúcia v prípade Nového ZOE pokročila. Výkonnejší motor 
v kombinácii s batériou s vyššou kapacitou vás dovezú ešte 
rýchlejšie a ďalej. Navyše pre vás ponúkame doplnky na to, aby 
bol váš život ešte jednoduchší a inovatívnejší: v oblasti dobíjania, 
šoférovania aj úložných priestorov.

neporovnateľný 
a jedinečný

ochrana str. 9
Z.E.  str. 11
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2.

3. 4.

Vďaka našim ochranným fóliám sa rozlúčte 
s odermi a škrabancami na karosérii, hranách 
a prahoch dverí. Komfort interiéru zdôraznia 
originálne gumové aj textilné koberce Renault, 
ktoré navyše dokonale ochránia čalúnenie 
podlahy. Sú upevnené pomocou odolných 
klipsov, ktoré vylučujú možnosť obmedzenia 
funkcie pedálov. Renault ponúka niekoľko ďalších 
inteligentných riešení pre ešte väčšie pohodlie pri 
šoférovaní. Napríklad deflektory lemujúce rámy 
okien umožňujú jazdu s pootvorenými oknami 
a zároveň bez prievanu. Premyslenou voľbou 
doplnkov vylepšíte svoj zážitok z jazdy.

1. Ochranné fólie karosérie – kompletná sada
(77 11 940 891)

2. Vzduchové deflektory 
(77 11 940 887)

3. Textilné koberce Premium 
(82 01 721 493)

4. Predná lakťová opierka 
(82 01 730 014)

komfort 
a bezpečnosť

ochrana
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1.

2. 3.

Využite potenciál svojho elektromobilu ZOE 
optimálne. Zaobstarajte si kábel a zásuvku na 
domáce nabíjanie a umožnite tak nabíjať svoje 
vozidlo aj doma vo svojej garáži. Aby ste mohli 
svoje vozidlo nabíjať kedykoľvek a kdekoľvek, 
nabíjacie káble môžete mať stále so sebou vďaka 
určenému priestoru v dvojitom dne batožinového 
priestoru. Ten je dostatočne veľký aj na 
umiestnenie subwoofera BOSE alebo uschovanie 
menších predmetov. 

1. Dvojité dno batožinového priestoru 
(82 01 721 942)

2. Zásuvka na domáce nabíjanie – Green-Up 
– typ E
(29 69 040 59R)

3. Nabíjací kábel pre Wallbox 6,5 m T2–T2, 32 A
(77 11 943 517)

nabíjanie 
podľa 
vlastných 
predstáv

Z.E.



kompletný zoznam príslušenstva

Life Zen Intens

design

exteriér
82 01 731 020 Shark anténa ● ● ●

interiér
82 01 731 140 Vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí ● ● ●

82 01 726 401 Vnútorné kryty prahov dverí – modré s bielym pozadím ● ● ●

82 01 726 402 Vnútorné kryty prahov dverí – červené s bielym pozadím ● ● ●

82 01 726 403 Vnútorné kryty prahov dverí – sivé s čiernym pozadím ● ● ●

hliníkové disky
82 01 724 788 Zadné hliníkové disky Olonga Olonga – 17" ● ● ●

82 01 724 787 Predné hliníkové disky Olonga – 17" ● ● ●

40 31 517 82R Stredová krytka – sivo-modrá ● ● ●

40 31 578 07R Stredová krytka – čierno-modrá ● ● ●

82 01 724 187 Bezpečnostné skrutky M12 – sivé ● ● ●

82 01 724 188 Bezpečnostné skrutky M12 – sivé ● ● ●

komfort a ochrana

koberce
82 01 725 644 Gumové koberce ● ● ●

82 01 730 265 Textilné koberce Comfort ● ● ●

82 01 721 493 Textilné koberce Premium ● ● ●

zážitok na palube
82 01 730 016 Predná lakťová opierka – imitácia kože ● ● ●

82 01 730 157 Predná lakťová opierka – čierna ● ● ●

82 01 730 014 Predná lakťová opierka – sivá ● ● ●

77 11 431 405 Chladiaci box ● ● ●

82 01 375 535 Fajčiarsky paket ● ● ●

73 94 800 15R Priehradka na okuliare ● ● ●

285C70175R Kryt na hands-free kartu – biely ● ● ●



Life Zen Intens

plachty
77 11 785 068 Plachta na ochranu karosérie ● ● ●

77 11 940 840 Plachta na ochranu karosérie – vodoodolná a s UV ochranou ● ● ●

batožinový priestor
82 01 419 662 Háčiky na pripevnenie siete do batožinového priestoru ● ● ●

77 11 227 502 Sieť batožinového priestoru – vertikálna ● ● ●

77 11 227 501 Sieť batožinového priestoru – horizontálna ● ● ●

77 11 940 885 Organizér batožinového priestoru ● ● ●

2 01 721 942 Dvojité dno batožinového priestoru (na nabíjacie káble a ostatné veci) ● ● ●

82 01 256 961 Koberec batožinového priestoru ● ● ●

82 01 725 903 Ochranná lišta hrany batožinového priestoru – chrómovaná ● ● ●

okná
77 11 940 887 Vzduchové deflektory ● ● ●

77 11 940 895 Slnečné clony – všetky zadné okná ● ● ●

ochrana karosérie
77 11 940 888 Ochranné fólie karosérie – body predných a zadných dverí ● ● ●

77 11 940 889 Ochranné fólie karosérie – zadný nárazník – rohy ● ● ●

77 11 940 890 Ochranné fólie karosérie – predný nárazník – rohy a stred ● ● ●

77 11 940 891 Ochranné fólie karosérie – kompletná sada ● ● ●

77 11 940 892 Ochranné fólie karosérie – hrana batožinového priestoru ● ● ●

77 11 940 893 Ochranné fólie karosérie – prahy dverí ● ● ●

82 01 212 479 Zásterky ● ● ●



Life Zen Intens

nabíjanie Z.E. 

riešenie nabíjania
29 69 040 59R Nabíjací kábel do zásuvky na domáce nabíjanie – T2 10 A – 16 A 230 V, dĺžka 6,5 m ● ● ●

77 11 943 515 Nabíjací kábel na nabíjanie zo zásuvky – T2 10 A 230 V, dĺžka 6,5 m  ● ● ●

77 11 943 517 Nabíjací kábel pre Wallbox – T2–T2, 32 A, dĺžka 6,5 m ● ● ●

82 01 486 883 Zásuvka na domáce nabíjanie – Green-Up – typ E (pre referenciu 29 69 040 59R) ● ● ●

82 01 281 329 Taška na nabíjacie káble s logom Z.E. ● ● ●

Nabíjacie káble ref. 29 69 040 59R a 77 11 943 515 umožňujú nabíjanie výkonom až 2,3 kW. Nabíjací kábel ref. 29 69 040 59R v kombinácii so zásuvkou ref. 82 01 486 883 a ističom 20 A,  

ktorý je súčasťou balenia, umožňuje nabíjanie výkonom až 3,6 kW.

multimédiá

telefón
77 11 784 774 Magnetický držiak telefónu (do ventilačnej mriežky) ● ● ●

77 11 784 775 Magnetický držiak telefónu (na palubnú dosku) ● ● ●

77 11 940 323 Magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním (do ventilačnej mriežky) ● ● ●

77 11 940 324 Magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním (na palubnú dosku) ● ● ●

audio
77 11 579 536 Focal Music Premium 6.1** – kompletná sada ● ● ●

 ** Nekompatibilné s výbavou BOSE.

kompletný zoznam príslušenstva



Life Zen Intens

bezpečnosť

asistenty riadenia
82 01 723 598 Zadné parkovacie senzory ● ● –

82 01 726 615 Predné parkovacie senzory ● ● –

bezpečnosť
77 11 561 357 Autolekárnička ● ● ●

77 11 764 847 Výstražná vesta (norma STN EN ISO 20471) ● ● ●

77 11 460 707 Sada povinnej výbavy Renault  
(autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano)

● ● ●

ochrana proti krádeži 
82 01 725 224 Alarm ● ● ●

77 11 782 488 Ochrana zásuvky palubnej diagnostiky ● ● ●

bezpečnosť detí
77 11 940 742 Detská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narodenia do 83 cm/13 kg/15 mesiacov ● ● ●

77 11 940 741 Základňa Isofix pre detskú sedačku ref. 77 11 940 742 ● ● ●

77 11 940 743 Detská sedačka DUALFIX i-SIZE – od narodenia do 105 cm/18 kg/4 rokov ● ● ●

77 11 940 745 Detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4 – 12 rokov) ● ● ●

77 11 940 744 Detská sedačka TRIFIX² i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 mesiacov – 4 roky) ● ● ●

77 11 940 517 Prídavné spätné zrkadlo na dohľad detí ● ● ●

snehové reťaze
77 11 780 252 Snehové reťaze Premium Grip ● ● ●

77 11 785 893 Snehové reťaze Standard – 7 mm ● ● ●

77 11 578 469 Snehové reťaze Standard – 9 mm ● ● ●

77 11 578 649 Snehové návleky ● ● ●

● kompatibilné    – nekompatibilné 







Viac o novom vozidle Renault Zoe na www.renault.sk.

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si 
RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie aj opisované a predstavované automobily a príslušenstvo. Tieto modifikácie RENAULT svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie 
sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenia nemusia byť k dispozícii (ako sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho koncesionára 
RENAULT. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. 
Obsah tejto publikácie je chránený podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, vykonané akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek 
prostriedkom bez vopred udeleného písomného zvolenia spoločnosti RENAULT je zakázané. Tlačová chyba vyhradená.

Renault odporúča     renault.czRenault doporučuje renault.sk


