Prisliste

Gældende fra 1. august 2018

Renault ZOE

MOTOR

BATTERI

hk

CO2
(g/km)1

FORBRUG
(Wh/km)2

RÆKKEVIDDE
(km)3

GEAR

GRØN
AFGIFT

LIFE
253.880 kr.

R90

41 kWh

92

0

168

317 km

Automat

330 kr

R110

41 kWh

108

0

178

311 km

Automat

330 kr

INTENS

273.880 kr.

Alle priser i denne prisoversigt er anført inkl. batteri, moms og leveringsomkostninger (3 980 kr inkl. moms). Grøn ejerafgift er pr. halvår. 1 Under kørsel, bortset fra sliddele. 2Godkendt forbrug ved
blandet WLTP-cyklus. 3Maksimal opnået rækkevidde i blandet WLTP-cyklus. Maksimal opnået rækkevidde afhænger af kørestil samt ydre påvirkninger som terræn og temperatur.

OPLADNING
Med den integrerede Caméléon™-lader er det muligt at lade Renault ZOE hvor du end befinder dig:
– Hjemme anbefaler vi, at du lader via din wallbox, som giver den bedst mulige opladning
– I det offentlige rum findes der forskellige lademuligheder, f.eks. på parkeringspladser, ved indkøbscentre,
på arbejdspladsen eller hos din Renault-forhandler
– Derudover kan du oplade din Renault ZOE i et almindeligt stik (230V) ved hjælp af Flexi-kablet

INFRASTRUKTUR

HVOR?

EFFEKT

LADETID
41 kWh BATT.

Flexi-kabel & 230V-stik

Alle almindelige stik

2,3 kW

25:00

3,7 kW

15:00

7,4 kW

7:25

11 kW

4:30

22 kW

2:40

43 kW

2:40

Wallbox / Ladestander

Ladestander (Hurtigladning)

Hjemme
Arbejdsplads
Offentligt rum
Offentligt rum

Installationen af en wallbox derhjemme skal
foretages af en af vores "Z.E. Ready"-partnere.
Renault anbefaler Clever, der tilbyder et bredt
udvalg af wallboxe og tilbehør.
Læs mere på www.clever.dk.

Cirka opladningstid fra 0% til 100% af batteriets kapacitet ved mildt vejr. Den faktiske opladningstid kan blive påvirket af faktorer som elnet, udetemperatur osv.

Standardudstyr LIFE
SIKKERHED
– Blokeringsfri bremser (ABS) med
elektronisk bremsekraftfordeler (EBD)
– Airbags foran og i siderne (hoved bryst),
fører og passager
– Automatisk tænding af katastrofeblink i
tilfælde af nødopbremsning
– Dæktryksmåler
– Dynamisk stabilitetskontrol (ESC) med
understyringskontrol och antispin (ASR)
– Højdeinstillelige sikkerhedsseler for
– ISOFIX-beslag på sidebagsæde og
passagerforsæde
– Nakkestøtte på alle siddepladser
KØRSEL
– Ecomode for reduceret energiforbrug
– Hastighedsbegrænser og Cruise Control
– Hill Start Assist

– Højde- og dybdeindstilleligt rat
KOMFORT
– Automatisk klimaanlæg (ECC) med
kombineret filter
– El-ruder for
– Ergonomiske forsæder med indbyggede
nakkestøtter
– Foropvarmning af kabine
– Varme i forsæde
UDVENDIGT
– 15" stålfælge med hjulkapsler "Arobase"
– Dækreparationssæt
– Dørhåndtag foran i karosserifarve
– Michelin Energy™ E.V. dæk
INDVENDIGT
– Interiør i lysegråt
– Stofindtræk "Fortunate" i sort
m. detaljer i hvid

– Nedfældeligt bagsæde, 1/1
UDSYN, BELYSNING
– El-sidespejle m. varme
– Halogenlygter
– LED-kørelys
AUDIO, MULTIMEDIA
– R-Link multimediesystem:
7" touchscreen, radio 4x35W, TomTom®
navigation (kort over Skandinavien),
Bluetooth® audio-streaming og håndfri
telefoni, USB, AUX-in, dataforbindelse,
Renault R-Link store og Android Auto™.
SPECIELT TIL ELBIL
– Fodgængeradvarsel "Z.E. Voice"
– Ladekabel (med pose) til wallbox og
offentlige ladestationer
– My Z.E. Inter@ctive: Fjernstyring af
batteriets opladning og foropvarmning

Ekstraudstyr LIFE
– Metallak

4.900 kr

– Radio "3D Sound by Arkamys™" med DAB+

2.900 kr

– Metal speciallak

5.900 kr

– 16" alufælge "Bangka", sort og blankpolerede

4.900 kr

– Citypakke: parkeringssensor bag,
regn- og lyssensor

4.500 kr

– Komfortpakke: håndfrit nøglekort, el-ruder bag,
singletouch-funktion og anti-pinch i førerside

4.500 kr

Standardudstyr INTENS = LIFE + …
KØRSEL
– Parkeringssensor bag med bakkamera
KOMFORT
– El-ruder for m. singletouch-funktion og
anti-pinch ved førerside
– El-ruder bag
– Håndfrit nøglekort (adgang, start,
fjernlåsning)
– Solskærm med spejl

UDVENDIGT
– 16" alufælge "Bangka", sort
og blankpolerede
– Ekstratonede sideruder bag og bagklap
– Kromliste på kølergril
– Sidespejle i blanksort
INDVENDIGT
– Interiør i mørkegråt
– Rat og gearknop i læder

– Stofindtræk "Nateo" i sort
UDSYN, BELYSNING
– El-klapbare sidespejle
– Regn- og lyssensor
AUDIO, MULTIMEDIA
– Digitalradio (DAB+) med lydsystem
"3D Sound by Arkamys™"

Ekstraudstyr INTENS
– Metallak

4.900 kr

– Bose® lydsystem, med subwoofer og 6 højttaler

4.900 kr

– Metal speciallak

5.900 kr

– Stofindtræk og interiør med ”Blueberry” detaljer

2.900 kr

– 17" alufælge "Tech-Run"

3.500 kr

– Splitbagsæde 1/3 - 2/3

Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler.
Version 13/08-2018 - Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup - www.renault.dk

0 kr

