Renault ZOE

Ниво на оборудване

Двигател и батерия

Life
Intens
Ultimate

R90 Long Range
R110 Long Range
R110 Long Range

Код версия

Цена с ДДС

LIF MB 18RP
INT MF 18RP
ULT MF 18RP

63 490 лв.*
66 990 лв.*
72 490 лв.*

*Посочените версии и цени важат само за автомобили на склад. Моля, свържете се с вашия дилър за подробна оферта и наличности.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Стандартно оборудване
LIFE

Сигурност
ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението
HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
Предни, фронтални въздушни възглавници
Предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача, предпазващи таза и гръдния кош
Възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина
Три триточкови предпазни колана на задната седалка
Сигнализация за непоставени предпазни колани
Два задни подглавника, регулируеми по височина
Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места
Автоматично активиране на аварийните светлини при внезапно спиране и удар
Автоматично заключване на вратите на автомобила при движение
Система за следене налягането в гумите
Дистанционно централно заключване
Дневни LED светлини отпред
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Ремонтен комплект за спукана гума
Екстериор
Стоманени джанти 15'' с декоративни тасове Vivastella
Дръжки на вратите в цвета на купето
Интериор
Тъмна текстилна тапицерия
Текстилни стелки
Тонирани стъкла
Функционалност и Мултимедия
R-Link аудио-навигационна система с вграден 7" сензорен дисплей с карта на България, с възможност за мултимедийно възпроизвеждане
(аудио, фото и видео) и визуализация на различни елементи свързани с управлението на автомобила + Радио MP3, Bluetooth (телефония +
аудио стрийминг), USB & AUX, с управление от волана
Система за еко режим на шофиране
Автоматичен климатик
Карта Renault за дистанционно заключване/отключване на автомобила
Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала
Предни електрически стъкла с функция против прищипване
Kруиз-контрол / ограничител на скоростта
Кабел за зареждане 16A за свързване с wall-box или зарядна станция тип Мode 3 Type 2
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INTENS (включва LIFE +)
Сигурност
Три задни подглавника, регулируеми по височина
Екстериор
Алуминиеви джанти 16'' Limited
Интериор
Тъмна текстилна тапицерия
Тонирани стъкла със сив оттенък
Функционалност и Мултимедия
R-Link аудио-навигационна система с вграден 7" сензорен дисплей с карта на Европа, с възможност за мултимедийно възпроизвеждане (аудио,
фото и видео) и визуализация на различни елементи свързани с управлението на автомобила + Радио MP3, Bluetooth (телефония + аудио
стрийминг), USB & AUX, с управление от волана
Аудио система Arkamys 3D sound
Импулсно управляемо предно електрическо стъкло на водача
Задни електрически стъкла с функция против прищипване
Електрически, отопляеми, електрически сгъваеми странични огледала
Автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд и светлина)
Заден паркинг сензор + камера за паркиране на заден ход с визуализация
Карта Renault "Свободни ръце" за безконтактно отключване / заключване и стартиране на автомобила

ULTIMATE (включва INTENS +)

Интериор
Арматурно табло в кафяв цвят
Кафяв кожен салон
Функционалност и Мултимедия
Йонизатор на въздъх
Отопляеми предни седалки
Озвучителна система Bose® Surround System®
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Допълнително оборудване
Цена с ДДС

LIFE

Код

Kарта на Европа,
Автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд и светлина)
Заден паркинг сензор
Заден паркинг сензор + камера за паркиране на заден ход
Карта Renault "Свободни ръце", задни електрически стъкла, предно импулсно електрическо стъкло
за водача.
Алуминиеви джанти 16'' Limited
Цвят металик

MAPSUP
ALEVA
RDAR01
RDAR02
SOP02C LVAREL
LVAVIP
RALU16
PM

200 лв.
290 лв.
390 лв.
590 лв.

PERG01 DRAP09

490 лв.

PERG02 DRAP10

490 лв.

PM

690 лв.

390 лв.
690 лв.
690 лв.

INTENS
Вътрешен пакет за персонализация в синьо: декоративни елементи на арматурното табло, аераторите,
високоговорителите и скоростния лост в син цвят + тъмна текстилна тапицерия черно / синьо
*Не може да се поръчва в комбинация с цветове: Сив "Титан" и Тъмно червен
Вътрешен пакет за персонализация в тъмно лилаво "Боровинка": декоративни елементи на
арматурното табло, аераторите, високоговорителите и скоростния лост в тъмно ливал цвят + тъмна
текстилна тапицерия черно / тъмно лилаво
Цвят металик

Цветове:

Име
Ледниково бял
Перлено бял
Сив „Титан“
Тъмно червен
Син "Mълния"
Бисерно черен (не може да се поръчва за ниво на оборудване Е1 Life)
Сив "Givre" (не може да се поръчва за ниво на оборудване Е1 Life)
Тъмно лилав "Боровинка"
Сив "Yttrium" (може да се поръчва само за ниво на оборудване Ultimate)

Код
неметалик
металик
металик
металик
металик
металик
металик
металик
металик
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TEQNC
TEKPN
TENPK
TERQG
TEGNE
TEKNV
TELNJ
TEKPQ
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Технически характеристики
Двигател
Тип двигател
Максимална мощност к.с. (kW)
Максимален въртящ момент Nm
Батерия
Тип батерия
Капацитет (kWh)
Маса (кг)
Предавателна кутия
Едностепенна трансмисия
Максимална скорост (км/ч)
Ускорение от 0 до 50 км/ч (сек.)
Ускорение от 0 до 80 км/ч (сек.)
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
Разход на гориво
Смесен Wh / км
Автономност WLTP* (км)
Автономност смесен цикъл на шофиране: студен сезон / топъл сезон (км)
Време за зареждане на батерията ( стандартен порт ШУКО 10А 230V)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 3,7 кW 16A 230V)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 7,4 кW 16A 230V)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция 22 кW 32A, 380V)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция 22 кW 32A, 380V)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция 43 кW 63A, 380V)
CO2 емисии (г/км)
Емисии на CO2
Гуми
Гуми, съгласно оборудване
Размери (мм)
Междуосие
Дължина
Ширина без / с огледала
Височина
Маса (кг)
Маса при празен автомобил
Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.)
Полезен товар max (C.U.) (автомобил без допълнително оборудване)
Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
Максимално допустима маса на ремарке без спирачки
Обеми (кг)
Обем на багажника (m3 VDA)
Обем на багажника при сгъната задна седалка (m3 VDA)

R90 Long Range

R110 Long Range

Трифазен синхронен електромотор
92 (68)

108 (80)

220

225
Lithium - Ion

41

41

305

305
1
135

4,1

3,9

8,6

7,6

13,2

11,4

168
317
200 / 300
25 часа
15 часа
7 часа 25 мин.
2 часа 40 мин.
1 час 40 мин. (за 80% )
1 час 40 мин. (за 80%)

178
300
200 / 300
25 часа
15 часа
7 часа 25 мин.
2 часа 40 мин.
1 час 40 мин. (за 80% )
1 час 40 мин. (за 80%)
0

MICHELIN ENERGY ™ E-V: 185/65 R15 и 195/55 R16
2 588
4 084
1 730 / 1 945
1 562
1480
1965

1480
1966
338
1 225

*Разходът на електроенергия при движение и автономността на автомобила са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на
шофиране, както и други условия (пътна настилка, атмосферни условия, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.
*WLTP - Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure - Единен в световен мащаб цикъл за изпитване на леки и лекотоварни автомобили.

Дата на последна актуализация: 29.05.2019 г.
Снимките са илюстративни.
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата
информация в настоящата ценова листа.
Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и
повече кода).
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция на производителя : 5 години или 100 000 км
Гаранция електрически двигател и трансмисия: 5 години или 100 000 км
Гаранция батерия : 5 години или 100 000 км
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 100 000 км, което настъпи първо се прилага за нови автомобили с изключение на
таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили.
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