Prislista

Gällande från 1:a september 2018

Renault ZOE

MOTOR

R90

R110 - Ny!
1
2

BATTERI

HK

RÄCKVIDD
(KM)1

CO2
(G/KM)

FÖRBRUK.
(WH/KM)2

VÄXELLÅDA

41 kWh

92

317 km

0

168

Automat

41 kWh

108

311 km

0

178

BATTERIÄGANDE

LIFE

HYRA

249 990 kr

KÖP

329 990 kr

INTENS

BOSE®

HYRA

268 990 kr

287 990 kr

KÖP

348 990 kr

367 990 kr

INTENS

BOSE®

HYRA

208 990 kr

227 990 kr

KÖP

288 990 kr

307 990 kr

Automat

Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning). Räckvidden i verkliga förhållanden (vintertid-sommartid): 200 km-300 km.
Enligt WLTP körcykeln (blandad körning)

PRISER EFTER BONUS TILL KLIMATBONUSBILAR3
MOTOR

R90

R110 - Ny!

3

BATTERI

HK

RÄCKVIDD
(KM)1

CO2
(G/KM)

FÖRBRUK.
(WH/KM)2

VÄXELLÅDA

41 kWh

92

317 km

0

168

Automat

41 kWh

108

311 km

0

178

BATTERIÄGANDE

LIFE

HYRA

189 990 kr

KÖP

269 990 kr

Automat

Renault ZOE modellår 2018 kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid 1/7-2018 gällande statliga bonus på 60.000 kr så länge anslag finns. Bonus
till klimatbonusbilar är ett statligt incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen. Läs mer på
www.transportstyrelsen.se.
Läs mer om andra möjliga elbilsrelaterade statliga stöd som t.ex. ladda-hemma stödet och klimatklivet stödet på www.naturvardsverket.se.

BATTERIHYRA ELLER BATTERIKÖP – Välj lösningen som passar dig bäst!

Ägare av batteriet

BATTERIHYRA

BATTERIKÖP

Renault

Kunden

Kostnad för batteriet

Månadshyra (se nedan)

Ingår i bilenspris

Garanti på batteriet

Gäller under hela fordonets livstid.
Minst 75% laddkapacitet garanterad.

8 år / 160 000 km.
Minst 66% laddkapacitet garanterad.

Ingen risk på batterirestvärde

Kunden står för batterirestvärde

Gäller under hela fordonets livstid
(inkl. vid urladdat batteri)

Gäller under 8 år / 160 000 km

Batterirestvärde
Vägassistans

BATTERI MÅNADSHYRA (VID VAL AV BATTERIHYRA)
Z.E. FLEX
KÖRSTRÄCKA
41 kWh BATTERI

Z.E. UNLIMITED

7 500 km/år

10 000 km/år

12 500 km/år

15 000 km/år

17 500 km/år

OBEGRÄNSAD

699 kr

799 kr

899 kr

999 kr

1 099 kr

1 199 kr

Z.E. Unlimited gäller endast privatpersoner. Ingen bindningstid. Möjlighet att när som helst ändra körsträckan under avtalstiden. Hitta fler körsträckor samt allmänna villkor på www.renault.se

UPPLADDNING
Tack vare den integrerade Caméléon™-laddningsteknik, är det möjligt att ladda Renault ZOE var du än befinner dig:
– Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse.
– På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser, på
arbetsplatsen eller hos din Renault återförsäljare.
– Dessutom kan du ladda Renault ZOE i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln.

Standardutrustning LIFE
SÄKERHET
– 5-års garanti
– ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans
– Automatisk låsning av dörrar under körning
– Automatisk nödbromssignal (pulserande
bromsljus) vid kraftig inbromsning
– Bälteslarm på samtliga platser
– Däcktrycksövervakning
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med
understyrningskontroll och antispinn (ASR)
– ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt
passagerarplatsen fram
– Krockkuddar fram förare & passagerare samt
sidokrockkuddar (huvud / bröst)
– Nackstöd på samtliga sittplatser bak,
höjdjusterbara
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara
KÖRNING
– Eco-läge för reducerad energiförbrukning
– Farthållare / fartbegränsare

– LED-instrumentpanel med ekonometer,
batterimätare och hastighetsmätare
– Ratt, justerbar i höjd och djupled
– Starthjälp i backe
KOMFORT
– Automatisk klimatanläggning (ECC)
med kombinerat luft/kolfilter
– Elektriska fönsterhissar fram
– Eluppvärmda framsäten
– Ergonomiska framsäten
med integrerade nackstöd
– Föruppvärmning av kupén
EXTERIÖR
– 15" plåtfälgar med hjulkapsel "Arobase"
– Däckreparationskit
– Dörrhandtag i karossfärgen
– Michelin Energy™ E.V. lågfriktionsdäck
INTERIÖR
– Inredningsstil i ljusgrå
– Textilklädsel "Fortunate", svart med
vita detaljer

– 1/1 fällbart baksäte
SIKT, STRÅLKASTARE
– El-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar
– Halogen dubbelstrålkastare
– LED-varselljus
LJUD, MULTIMEDIA
– R-Link multimediasystem: 7" pekskärm, radio
4x35W, TomTom® navigering, Bluetooth®
ljudstreaming och handsfree telefoni, USB,
AUX-in, dataanslutning, TomTom LIVEtjänster (gratis i 36 månader), och Android
Auto™.
ELBILSSPECIFIKT
– My Z.E. Inter@ctive: fjärrstyrning av
batteriuppladdning och föruppvärmning från
kompatibel smartphone
– Uppladdningskabel (med Z.E. väska) till
laddbox och offentliga uppladdningsstationer
– Z.E. Voice: extern fotgängarvarningssignal
aktiv i hastigheter < 30 km/h

Tillval LIFE
– Metalliclack

4 900 kr

– FlexiCharge (230V) kabel - Säljs som tillbehör

4 990 kr

– Metallic speciallack

5 900 kr

– 16" aluminiumfälgar "Bankga"

4 900 kr

– Citypaket: Parkeringsradar bak, regn- och ljussensor

3 500 kr

– Digitalradio m. ljudsystem "3D Sound by Arkamys™"

2 900 kr

– Komfortpaket: Elfönsterhissar fram och bak (m.
klämskydd & pulsfunktion på förarsidan), Renault
nyckelkort med handsfreefunktion

3 500 kr

Standardutrustning INTENS - utöver Life
KÖRNING
– Parkeringsradar bak med kamera
KOMFORT
– Elfönsterhissar bak
– Klämskydd och pulsfunktion på
förarens fönsterhiss
– Nyckelkort med handsfreefunktion
– Solskydd med sminkspegel

EXTERIÖR
– Kromlist på kylargrillen
– 16" aluminiumfälgar "Bangka", svart med
polerad framsida
– Mörktonade rutor bak
– Ytterbackspeglar i blanksvart
INTERIÖR
– Inredningsstil i mörkgrå

– Läderklädd ratt och växelspaksknopp
– Textilklädsel "Nateo" i svart
SIKT, STRÅLKASTARE
– El-infällbara ytterbackspeglar
– Regn- och ljussensor
LJUD, MULTIMEDIA
– Digitalradio (DAB+) med ljudsystem
"3D Sound by Arkamys™"

Tillval INTENS
– Metalliclack

4 900 kr

– Blueberry textilklädsel + interiör pack

1 900 kr

– Metallic speciallack

5 900 kr

– FlexiCharge (230V) kabel - Säljs som tillbehör

4 990 kr

– 17" aluminiumfälgar "Tech Run"(1)

2 900 kr

– Bose® ljudsystem, med subwoofer och 6 högtalare

4 900 kr

– 1/3 - 2/3 fällbart baksäte

0 kr

Standardutrustning BOSE® - utöver Intens
KOMFORT
– Luftjoniserare
– Svankstödjustering på förarsäte
EXTERIÖR
– 16" aluminiumfälgar "Bangka", svart
med grå polerad framsida

– Bose® emblem på framskärmarna
INTERIÖR
– Bose® instegslister
– Inredningsstil i ljusgrå
– Läderklädsel i brun med vita detaljer
– Läderklädd handbroms

LJUD, MULTIMEDIA
– Bose® ljudsystem, med subwoofer och
6 högtalare

Tillval BOSE®
– Metalliclack

4 900 kr

– FlexiCharge (230V) kabel - Säljs som tillbehör

4 990 kr

– Metallic speciallack

5 900 kr

– 17" aluminiumfälgar "Tech Run"

2 900 kr

Garanti på fordonet: 5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som
inträffar först. Garanti på elektrisk drivlinan (motor och reduktionsväxel): 5 år / 100 000 km, vilket som inträffar först. Garanti på batteriet med batterihyra: litiumjonbatteriet hyrs separat med
en batterigaranti som gäller under hela hyreskontraktet. Läs mer på www.renault.se. Garanti på batteriet med batteriköp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 66%
laddkapacitet garanterad under garantitiden.
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar
har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
Version 18/08-2018 - Renault Nordic AB - Box 1028 - 164 21 Kista - Sverige - www.renault.se.

