RENAULT
ZOE
E-TECH
100 % elektrický

nové perspektívy
dojazd až
386 km WLTP*

Všetko vás núti nasledovať 100 % elektrický Renault Zoe E-Tech:
jeho nový prepracovaný dizajn, dojazd až 386 km WLTP* a režimy
rýchlonabíjania, ktoré vám uľahčujú mobilitu, multimediálny systém Easy
Link a aplikácia My Renault, ktorá sa postará o prepojené prostredie.
100 % elektrický model Zoe E-Tech sa vydáva novým smerom.

rýchlonabíjanie

prepojený
ekosystém

plánovač ciest

12 pokročilých
asistenčných
systémov
riadenia

* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): tento nový protokol poskytuje
oproti protokolu NEDC výsledky oveľa bližšie tým, ktoré sa vyskytujú pri každodennom
používaní.

elegantný dizajn

Prečítajte si všetky dôvody, prečo je 100 % elektrický model Zoe E-Tech
so svojím výrazným charakterom, plynulými líniami a charakteristickým
svetelným podpisom v tvare C tým pravým. A objavte jeho novú,
prémiovejšiu identitu so zlatou mriežkou chladiča a prvkami predných
hmlových svetiel. Zlaté motívy zdobiace dvere a 17" tmavé kolesá
z ľahkých zliatin s diamantovým efektom mu dodávajú moderný módny
mestský štýl. Zadné svietidlá LED a anténa v tvare žraločej plutvy
potvrdzujú zmysel pre detail.

znovuobjavené
potešenie z jazdy
Priestor pre cestujúcich 100 % elektrického modelu Renault Zoe E-Tech
bol prepracovaný: zlaté prvky na palubnej doske a čalúnení. Skutočný
domov, elegantný i ekologický, s čalúnením z reliéfnej a recyklovanej
tkaniny. Riadenie je jednoduché vďaka digitálnemu prístrojovému
štítu, ktorý zobrazuje dôležité informácie priamo pred vašimi očami,
na 9,3" centrálnej obrazovke, ktorá poskytuje navigačné informácie
v reálnom čase prostredníctvom služby TomTom. Zrkadlenie
smartfónu vďaka Android Auto™ a Apple CarPlay™ vám umožní
počúvať vlastné zoznamy skladieb a prechádzať obľúbené aplikácie.
Dôjdite ešte ďalej zásluhou aplikácie My Renault: naplánujte si cesty,
odosielajte diaľkovo cieľ do vozidla a vyhľadávajte dostupné nabíjacie
stanice vo svojom okolí.
Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka spoločnosti Apple Inc.

dojazd 386 km

V 100 % elektrickom modeli Renault Zoe E-Tech je kladený dôraz
na efektivitu a výkonnosť. Priekopnícka spoločnosť, od začiatku
odhodlaná posúvať hranice elektromobility, ide ešte ďalej:
vylepšená aerodynamika, rekuperácia energie, úsporný jazdný
režim a 52 kWh akumulátor zaisťujúci dojazd až 386 km.(1)

aerodynamický dizajn
Predná časť modelu Renault Zoe
má dva vstupné deflektory, ktoré
usmerňujú prúdenie a obmedzujú
turbulencie. Táto technológia v spojení
s prepracovanou konštrukciou
karosérie zaisťuje vozidlu najlepšie
možné aerodynamické vlastnosti.

rekuperačné brzdenie
Energia vyrobená v modeli Renault
Zoe pri spomaľovaní alebo pri každom
použití brzdy dobíja akumulátor. To
umožňuje v mestskom prostredí zvýšiť
dojazd až o 10 %.

režim Eco
V mestskom prostredí prepnutie do
ekologického režimu znamená ďalšiu
optimalizáciu výkonnosti akumulátoru.
Menej prudkého brzdenia zásluhou
vylepšeného spomaľovania. To
znamená efektívnejšiu rekuperáciu
energie a maximálny dojazd.

dojazdy(1)
52 kWh akumulátor:
– až 386 km

(1) WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): tento nový protokol poskytuje
oproti protokolu NEDC výsledky oveľa bližšie tým, ktoré sa vyskytujú pri každodennom
používaní.

1. nabíjanie na domácich nabíjacích termináloch
2. nabíjanie na verejných nabíjacích termináloch

1

jednoduché nabíjanie

2

Máte stály prístup k množstvu prispôsobených riešení na nabíjanie doma, v práci, na cestách alebo inde.
Renault Zoe je dodávaný s káblom typu mode 3, ktorý je možné použiť v domácej(1) alebo verejnej nabíjacej stanici. Pomocou aplikácie My Renault môžete
kontrolovať úroveň nabitia akumulátoru zo svojho mobilného telefónu.
nabíjanie doma, v práci alebo inde
Nabíjajte Renault Zoe jednoducho z domácej siete prostredníctvom
domácej nabíjacej stanice(1), posilnenej domácej zásuvky alebo
štandardnej domácej zásuvky(2). Prostredníctvom aplikácie My Renault
môžete kedykoľvek skontrolovať dojazd, spustiť nabíjanie na diaľku
alebo naplánovať spustenie na čas mimo vysokú tarifu.

typ zariadenia

nabíjací
výkon(3)

použitý kábel

nabíjanie na ulici
Večer v kine? Cesta do supermarketu?
Prostredníctvom aplikácie My Renault vyhľadáte verejné nabíjacie
stanice najbližšie k vášmu cieľu.
Na dlhších cestách získate dojazd až 150 km za 30 minút na
rýchlonabíjacej stanici.
čas nabíjania(3)
52kWh akumulátor
50 km

250 km

386 km

domáca nabíjacia
stanica(1)

11 kW

kábel mode 3
súčasť nákupu

50 min

3h 45 min

6 h 15 min

posilnená domáca
zásuvka

3,7 kW

štandardný kábel mode 2
voliteľný

2 h 45 min

12 h

19 h

štandardná domáca
zásuvka(2)

2,3 kW

štandardný kábel mode 2
voliteľný

5h

23 h

32 h

verejná
rýchlonabíjacia
stanica

50 kW

kábel spojený
so stanicou

15 min

0 h 55 min

1 h 30 min

verejná nabíjacia
stanica

22 kW

kábel mode 3
súčasť nákupu

30 min

1 h 50 min

3h

(1) ponuky napájacích riešení Mobilize. Ďalšie informácie o službách Mobilize nájdete na stránke služieb Mobilize. (2) iba na príležitostné použitie.
(3) maximálny výkon a čas nabíjania vychádzajú z miernych poveternostných podmienok (20 °C).

upozornenie na prekročenie rýchlosti

asistent na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu

systém sledovania mŕtveho uhla

Nechajte sa upozorniť v prípade prekročenia rýchlostného
limitu. Systém vybavený kamerou zhromažďuje a analyzuje
údaje z dopravného značenia, porovnáva ich s informáciami
z mapových podkladov a informuje vás prostredníctvom
prístrojovej dosky. Môžete tiež využiť zistenú maximálnu
rýchlosť na nastavenie obmedzovača rýchlosti.

Pri rýchlosti medzi 70 km/h a 140 km/h systém vykonáva
korekcie na volante, aby sa vozidlo vrátilo späť do jazdného
pruhu, ak prejdete plnú alebo prerušovanú čiaru bez aktivácie
ukazovateľov smeru.

Tento systém je aktívny pri rýchlosti nad 15 km/h a pomocou
výstražných kontroliek vás upozorní na prítomnosť vozidiel,
ktoré nie sú vidieť vo vašom zornom poli.

predné a zadné parkovacie senzory

bočné parkovacie senzory

Easy Park Assist

Radarové snímače uľahčujú vaše manévre tým, že vás
zvukovými a vizuálnymi signálmi upozorňujú na blízkosť
prekážok pred a za vami.

Radarové snímače uľahčujú vaše manévre tým, že vás
zvukovými a vizuálnymi signálmi upozorňujú na blízkosť
prekážok po bokoch vozidla.

Tento systém uľahčuje parkovanie. Vaše vozidlo zvládne
vyhľadanie parkovacieho miesta i riadenie. Vy sa staráte len
o rýchlosť.

12 pokročilých
asistenčných systémov
riadenia

100 % elektrický Renault Zoe E-Tech je vybavený dvanástimi
inovatívnymi pokročilými asistenčnými systémami riadenia
vrátane nižšie uvedených vybraných systémov. Vďaka týmto
osvedčeným technológiám sa môžu vodiči vydať na cestu
úplne pokojne.

rekuperačné brzdenie

elektronický stabilizačný systém

tempomat/obmedzovač rýchlosti

Rekuperačné brzdenie umožňuje nabíjanie akumulátora
prostredníctvom rekuperácie energie, akonáhle uvoľníte nohu
z plynového pedálu. Toto brzdenie je v režime B intenzívnejšie,
umožňuje vám jazdiť hospodárnejšie a nevyžaduje také časté
používanie brzdového pedála.

Systém vám umožňuje udržať kontrolu nad vozidlom
v kritických jazdných situáciách: pri výskyte prekážok alebo
strate priľnavosti v zákrute.

Ovládajte rýchlosť tlačidlami na volante a nastavte si
maximálnu rýchlosť, aby ste dodržiavali dopravné predpisy
a vyhli sa priestupkom.

výstraha v prípade opustenia jazdného pruhu

automatické núdzové brzdenie

asistent rozjazdu do kopca

Systém informuje vodiča o neúmyselnom prejdení plnej alebo
prerušovanej čiary prostredníctvom kamery umiestnenej na
čelnom okne za spätným zrkadlom.

Deteguje čelne sa približujúce vozidlá a v prípade nebezpečia
zastaví vaše vozidlo, pričom je aktívne až do rýchlosti
80 km/h. Jazda v meste cez deň alebo v noci nebola nikdy taká
bezpečná.

Asistent rozjazdu do kopca automaticky udržuje v spojení
s ESC brzdný tlak po dobu 2 sekúnd, aby ste mali čas uvoľniť
nohu z brzdového pedála a zošliapnuť plyn. Systém sa aktivuje,
keď sklon prekročí 3 %.

vzhľad interiéru

iconic

iconic
bezpečnosť
• predné a bočné airbagy na strane vodiča
a spolujazdca
• systém výstrahy pred opustením jazdného
pruhu s aktívnou korekciou jazdnej dráhy
• systém sledovania mŕtveho uhla
• predné svetlomety full LED Pure Vision
• predné hmlové svetlomety LED s funkciou
prisvietenia do zákrut
• predné a zadné parkovacie senzory, zadná
parkovacia kamera
• tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• asistent rozjazdu do kopca
Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.

komfort
• systém vyhrievania – tepelné čerpadlo
• automatická klimatizácia
• indukčná nabíjačka telefónu
• elektrické ovládanie predných i zadných okien
• karta hands-free Renault

vonkajší vzhľad
• zatmavené zadné okná
• anténa v tvare plutvy žraloka
• 17" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn elington,
tmavé s diamantovým efektom a zlatými
prvkami
vnútorný vzhľad
• látkové čalúnenie z recyklovaných materiálov
Recytex, tmavo sivé/umelá koža
• volant potiahnutý umelou kožou

multimédiá
• digitálny prístrojový štít s možnosťami úpravy
zobrazenia, 10" displej
• multimediálny a navigačný systém Easy Link,
9,3" displej (navigačný systém s dynamickým
plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej
situácie, vyhľadávanie bodov záujmu cez
Google Places, 3D zobrazenie budov vo veľkých
sídlach, audiosystém Arkamys, 6 reproduktorov,
Bluetooth s funkciou audiostreamingu, 2 vstupy
USB, podporuje Apple CarPlay/Android Auto,
ovládanie rádia pod volantom, online služby)

čalúnenie

tmavo sivé sedadlá
potiahnuté tkaninou
imitujúcou recyklovanú
kožu

disky kolies

16" disky kolies z ľahkých
zliatin, dizajn eridis,
čierne s diamantovým
efektom

17" disky kolies z ľahkých
zliatin, dizajn elington,
tmavé s diamantovým
efektom a zlatými
prvkami

farby laku karosérie

biela glacier*

sivá highland**

modrá céladon**

čierna etoilé**

modrá nocturne***

červená flamme***

*
nemetalický lak
** metalický lak
*** špeciálny metalický lak
Fotografie nie sú zmluvne záväzné.

fialová blueberry***

rozmery a objemy

904

826
2 028
1 562
157

120

838

2 588

661

4 087

1 384

1 506
1 787

1 386

1 037

1 489
1 945
objem batožinového priestoru – norma VDA (dm3)
objem batožinového priestoru pod horným krytom
objem batožinového priestoru so sklopenými zadnými sedadlami
rozmery v (mm).

338
1 225

príslušenstvo

1. Dvojité dno batožinového priestoru
a ochrana hrany batožinového
priestoru.
Aby ste mohli nabíjať kdekoľvek,
majte nabíjacie káble stále
pri sebe. Na ich uloženie je
určený priestor v dvojitom dne
batožinového priestoru. Ten je
dostatočne veľký aj na umiestnenie
subwoofera BOSE alebo na
uchovanie menších predmetov.
Ochranu hrany batožinového
priestoru zaistite pomocou
ochrannej lišty.
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2. Predná lakťová opierka.
Táto funkcia zlepšuje jazdný
komfort a poskytuje ďalší úložný
priestor. Priestor na uloženie
mincí (napr. žetónov a drobných).
K dispozícii je s tromi rôznymi
povrchmi: čierna tkanina, tkanina
Recytex, čierna koženka.

3. Taška na nabíjacie káble –
z recyklovaného materiálu, sivá.
Je veľmi užitočná a môžete
ju použiť na uloženie káblov,
nákupov alebo čohokoľvek
podľa vašej voľby a udržať tak
v batožinovom priestore poriadok.
Jednoducho čistiteľný vnútorný
priestor. Vyrobená vo Francúzsku
hendikepovanými osobami v rámci
iniciatívy na ich integráciu do
pracovného procesu.

4. Textilné koberce – Premium
s lemovaním a nápisom Zoe – rôzne
farebné kombinácie.
Prémiové koberčeky s elegantným povrchom. Zaisťujú dokonalú
ochranu podlahy v priestore pre
cestujúcich. Sú špeciálne navrhnuté
a vyrobené pre vaše vozidlo, ľahko
sa upevňujú pomocou dvoch upevňovacích spôn a neprekážajú pedálom. Jednoducho sa čistia. Na výber
máte z nasledujúcich farebných
kombinácií: s bielym lemovaním
a modrým nápisom, so sivým lemovaním a bielym nápisom, s bielym
lemovaním a bielym nápisom.
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4

5

5. Vnútorné osvetlené kryty predných
prahov dverí.
Moderné a ostré línie spolu
s výraznou maskou definujú
novú dizajnovú identitu vozidla
Renault Zoe. Na vás zostáva
doladiť ho k dokonalosti. Interiér
získa jedinečnú atmosféru
vďaka rafinovanému osvetleniu
vnútorných prahov dverí.

lexikón

E-Tech
100 % elektrická, hybridná alebo dobíjacia
hybridná technológia vyvinutá spoločnosťou
Renault.
rekuperačné brzdenie
Systém rekuperácie energie pri brzdení, ktorý
predlžuje dojazd vozidla: kedykoľvek vozidlo
spomalí, časť kinetickej energie sa premení
na elektrinu. Akumulátor sa dobíja, keď vodič
uvoľní nohu z plynového pedálu alebo mierne
zošliapne brzdový pedál.
posilnená domáca zásuvka
Riešenie domáceho nabíjania, ktoré je
účinnejšie než obyčajná domáca zásuvka.
Umožňuje výkonnejšie (3,6 kW pri posilnenej
zásuvke oproti 2,3 kW pri štandardnej zásuvke)
a bezpečnejšie nabíjanie (vo vybavení je
prúdový chránič).
domáca nabíjacia stanica
Prináša oveľa vyššiu intenzitu ako štandardná
domáca zásuvka, čím zaisťuje efektívnejšie
a rýchlejšie nabíjanie. Umožňuje bezpečnejšie
domáce nabíjanie vďaka svojim systémom na
riadenie nabíjania a ochranu proti prepätiu.

flexi-charger
Nabíjací kábel, ktorý je možné použiť na
pripojenie vozidla k domácej elektrickej
zásuvke. Nabíjačka Flexi-charger je navrhnutá
na príležitostné domáce nabíjanie a mala by
byť, ak je to možné, zapojená do špeciálne
uzemnenej elektrickej zásuvky.
mode 2
Tento kábel na domáce použitie je
potrebný na nabíjanie elektrického vozidla
prostredníctvom bežných zásuviek.
mode 3
Tento kábel je potrebný na nabíjanie
elektrických vozidiel zo zariadení Wallbox
alebo z verejných nabíjacích staníc.
užitočná kapacita
Množstvo energie obsiahnuté v akumulátore,
ktorú môže vozidlo využiť. Hodnota vyjadrená
v kilowatthodinách (kWh).
kWh
Skratka pre kilowatthodiny. Jednotka energie,
ktorá zodpovedá 1 kW výkonu spotrebovaného
v priebehu jednej hodiny.
kW
Skratka pre kilowatty. Jednotka slúžiaca
na meranie výkonu motoru vozidla, či je
elektrické, alebo poháňané spaľovacím
motorom. V kilowattoch je možné tiež merať
výkon nabíjania jednosmerným prúdom (DC)
alebo striedavým prúdom (AC).

Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka spoločnosti Apple Inc.
Google je značka spoločnosti Google LLC.

striedavé nabíjanie
Striedavé nabíjanie nízkym až stredným
výkonom (max. 22 kW). Toto je spôsob
nabíjania, ktorý sa najčastejšie vyskytuje
v domácnostiach alebo vo väčšine verejných
nabíjacích staníc.
jednosmerné nabíjanie
Rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom
(minimálne 50 kW). Vyžaduje konkrétnu
rýchlonabíjaciu stanici dostupnú iba vo
verejnej sieti.
My Renault
Aplikácia spoločnosti Renault spojená s vašim
vozidlom, ktorú si môžete stiahnuť do telefónu
z Google Play alebo App Store. Môžete ju
použiť na vyhľadanie nabíjacích staníc
v okolí, nájdenie svojho vozidla, naplánovanie
nabíjania a cesty v predstihu, zobraziť
zostávajúci dojazd a prednastaviť teplotu
v priestore pre cestujúcich.

recyklácia pre udržateľnú budúcnosť

Keď si vyberiete 100 % elektrický Renault Zoe E-Tech, urobíte so spoločnosťou Renault niečo pre udržateľnú budúcnosť.
Celý životný cyklus vozidla je optimalizovaný tak, aby sa obmedzila naša stopa. Od použitia 33 % recyklovateľných
materiálov na konštrukciu až po recykláciu akumulátorov na opakované použitie.

zodpovedné akumulátory
Cieľom nízkouhlíkových akumulátorov, ktorými je 100 % elektrický
Renault Zoe E-Tech vybavený, je zníženie emisií CO2 pri výrobe
v spolupráci s dodávateľmi. Tieto akumulátory možno recyklovať
uprostred životného cyklu a využiť ako mobilné riešenie pre lode,
chladiace systémy alebo letiskové zariadenia.
V roku 2018 skupina Renault tiež uviedla na trh ABS (pokročilé
akumulátorové úložisko), stacionárne riešenie na ukladanie
elektriny. To umožňuje ukladať solárnu alebo veternú energiu do
akumulátorov, ktoré už nespĺňajú požiadavky kladené elektrickými
vozidlami. Pri predĺžení životnosti z 10 na 15 rokov sa tak akumulátor
modelu Renault Zoe stáva najlepším spojencom zelených energií.
Recyklácia na konci životnosti je poslednou fázou. Cieľom je obnoviť
čo najviac znovu použiteľných zdrojov pri minimálnej spotrebe
energie a vyrobiť nové akumulátory, z ktorých bude ťažiť váš
Renault Zoe.

recyklované materiály
Čalúnenie je vyrobené z tkaného recyklovaného materiálu. Až 8 m2
recyklovaných tkanín sa nachádza v priestore pre cestujúcich, na
sedadlách, dverných paneloch a paneli palubnej dosky. V celom
vozidle je 22,5 kg recyklovaných materiálov. 100 % z nich je z vlákien
z plastových fliaš. 100 % elektrický Renault Zoe E-Tech s viac
než 90 % recyklovateľných materiálov prispieva k prechodu na
ekologický model.

RENAULT CARE SERVICE
dlhý život pre vaše vozidlo
Servisné služby Renault Care Service ponúkajú
jednoduché a rýchle riešenia šité na mieru
potrebám vášho vozidla i rozpočtu.
Objavte servisné služby Renault Care Service!
Ušetríte čas i náklady na údržbu vášho vozidla. Iba
odborníci v autorizovanom servise Renault poznajú
vaše vozidlo dokonale.
Online servisné služby
Vážime si váš čas. Naša nová služba vám teraz
prináša inovatívne riešenie v podobe platformy
R-shopu. Tu si môžete v niekoľkých jednoduchých
krokoch vybrať servisné služby či produkty, zistiť
náklady a rezervovať si online návštevu v servise
v čase, ktorý vám vyhovuje.
Transparentná cenová ponuka
Chcete poznať vopred konečnú cenu za vybranú
službu, než si ju zarezervujete online? Cena, ktorú
vidíte, je tá, ktorú zaplatíte. Pozrite sa na našu
transparentnú cenovú ponuku v R-shope.
Udržiavaná výkonnosť
Na elektrický akumulátor vo vašom vozidle Renault
je poskytovaná záruka 8 rokov alebo 160 000 km na
minimálnu kapacitu 70 %.
Prispôsobte si svoje vozidlo Renault
Naša ponuka príslušenstva obsahuje všetko,
čo potrebujete, aby vaše vozidlo získalo viac
na charaktere. Vaša jazda bude praktickejšia
a pohodlnejšia.
My Renault
Majte stav vášho vozidla na dosah ruky
prostredníctvom jedinej aplikácie.

koncept vozidla
Renault Zoe Z.E.

bezterminálová inovácia
Koncept vozidla Renault Zoe Z.E., predstavený na frankfurtskom autosalóne
v roku 2009, oznamuje čoskorý vstup spoločnosti Renault na trh s elektrickými
vozidlami za dostupnú cenu. Koncept vozidla chce ukázať, že 100 % elektrické
vozidlo môže byť príťažlivé a atraktívne. Prostredníctvom 100 % elektrického
konceptu spoločnosť Renault demonštruje, ako šetriť energiu. Vďaka streche
pokrytej fotovoltaickými článkami môže koncept vozidla Zoe Z.E. rekuperovať
energiu a optimalizovať tak riadenie klimatizácie s cieľom predĺženia dojazdu.

2009
prispôsobená pre mesto
Koncept vozidla Renault Zoe Z.E. sa zameriava na mestských používateľov, ktorí
potrebujú dochádzať z domova do práce. Koncept vozidla stavia spoločnosť
Renault do roly priekopníka na rodiacom sa trhu elektrických vozidiel
s dojazdom, ktorý je už vhodný na každodenné použitie. 100 % elektrický
Renault Zoe E-Tech bude uvedený na trh v roku 2012.

ďalšie informácie získate
v online múzeu The Originals
Renault

svoj Renault Zoe si môžete nakonfigurovať na www.renault.sk
Zaisteniu presnosti a aktuálnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi
zásadami neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Renault
oznamované v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny predaja sa môžu verzie líšiť a niektoré vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie vám
poskytne najbližší predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie v akomkoľvek
formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault.
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