Renault ZOE

Podaljšan doseg do
400 km po NEDC,
nove ugodnosti
Izkoristite užitek v povsem električni vožnji še dlje, za kar poskrbi
ZOE z novim akumulatorjem Z.E. 40. Pozabite na razdalje ob
novem dosegu do 400 km po NEDC* oziroma do 300 km v
dejanskih razmerah. Bodite mobilni na povsem svoboden način
in se odpravite na izlete konec tedna brez načrtovanja. V tišini
in brez skrbi!

* NEDC: novi evropski vozni cikel, ki predstavlja evropski standard za merjenje izpustov in porabe goriva/energije.

Napolnite svoj
ZOE kjerkoli
Povsem preprosto! ZOE lahko napolnite kjerkoli: doma,
na poti, na parkirišču pred pisarno, v nakupovalnih
središčih ali na avtocestnih postajališčih.
Za preprostejše polnjenje se polnilnik Caméléon prilagodi
glede na razpoložljivo moč (do 43 kW*) in čas polnjenja
nastavi v skladu s polnilnim priključkom v uporabi. Na
ta način lahko s 30-minutnim polnjenjem dosežete do
120 km v dejanskih razmerah. Preprosto!
* Glede na motor.

R-LINK, vaša
mobilnost na
dosegu roke
Ostanite povezani z Zoejem! Njegov multimedijski sistem
Renault R-LINK Evolution in 7" zaslon na dotik omogočata
načrtovanje poti, dostop do elektronske pošte, poslušanje
priljubljene glasbe in prenašanje aplikacij s spletne trgovine
R-LINK Store. Z aplikacijo ZE TRIP* lahko preverite
razpoložljive polnilne priključke v svoji neposredni bližini
ali na poti do svojega cilja in tako potujete povsem brez
skrbi. Prek aplikacije MY ZE INTER@CTIVE na svojem
pametnem telefonu lahko preverite tudi razdaljo, ki jo
lahko prevozite, nastavite polnjenje in sprožite delovanje
klimatske naprave v svojem novem Zoeju.
* Na voljo kasneje.

ZOE BOSE,
100 % električen,
100 % oplemeniten
S serijo BOSE vas ZOE popelje še dlje. Več sloga z novo
sivo kovinsko barvo Itrij, posebnimi 16" platišči Limited; več
prefinjenosti z zelo skrbno izdelanimi podrobnostmi: armaturna
plošča v oker sivi, posebni notranji okrasni dodatki, ročica
parkirne zavore v usnju, preproge višjega razreda spredaj
in zadaj. Prav posebna skrb je bila posvečena oblazinjenju v
rjavem polanilinskem usnju po strogem izboru kož, z izjemno
prijetnim občutkom na otip. Z novim Zoejem BOSE elektrika
še nikoli ni bila v takšno zadovoljstvo!

Okus za podrobnosti
Zoe BOSE kot biser izbora daje tudi velik poudarek na dobrem
počutju z izjemnim udobjem v potniškem prostoru: sprednja
ogrevana sedeža v elegantnem in prefinjenem okolju ponujata
3 temperaturne stopnje. Voznikov sedež ima ročno nastavljiv
ledveni predel za prilagoditev obliki telesa vsakega posameznika.
Konzola multimedijskega sistema R-LINK Evolution s svojimi
številnimi funkcijami prav tako spada v to usklajeno celoto, kot
tudi vrhunski avdio sistem Premium BOSE®. Z njegovimi odličnimi
in zmogljivimi 6 zvočniki ter globokotonskim zvočnikom je vsaka
nota predvajana z največjo natančnostjo. Ljubiteljem glasbe bo
zagotovo zelo všeč!

Renault ZOE

Doseg do 400 km*
100 % električno vozilo
Pozabite na akumulator

* Po standardu NEDC.

Za nova doživetja z vozilom Renault ZOE obiščite
spletno stran www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal
zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico,
da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda
ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse
pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING, januar 2018.
Renault priporoča

Avtorji fotograﬁj : Arnaud Taquet & Anthony Bernier.

Renault ZOE
Cenik vozil
01.09.2018

ZOE R

LIFE R90
Z.E. 40

LIMITED R110
Z.E. 40

BOSE R110
Z.E. 40

BL - Najem baterije

23.790 €

25.890 €

28.490 €

FP - Nakup baterije

32.290 €

34.390 €

36.990 €

LIMITED Q90
Z.E. 40

BOSE Q90
Z.E. 40

ZOE Q
BL - Najem baterije

--

26.290 €

28.890 €

FP - Nakup baterije

--

34.790 €

37.390 €

R - Normalno polnjenje baterije
Q - Hitro polnjenje baterije
Z.E. 40 - akumulatorska baterija kapacitete 41kWh

Cenik mesečnega najema baterije Z.E. 40
Letno število prevoženih kilometrov

7.500 km

10.000 km

12.500 km

15.000 km

17.500 km

20.000 km neomejeno*

69 €

79 €

89 €

99 €

109 €

119 €

Cena najema baterije vključuje 22% DDV in Pomoč na cesti **.

Cena prekoračitve km: 0,05€/km (z DDV)
Cena neporabljenih km: 0,05€/km (z DDV)
Minimalni km na leto: 7.500 km
Zavarovalna vrednost baterije: 7000€ (brez DDV)
* Velja samo za fizične osebe
** Pomoč na cesti 24ur na dan / 7 dni v tednu / 365 dni v letu
Asistenca začne veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe o poslovnem najemu baterije in traja ves čas trajanja pogodbe.
Pravica do storitve avtomatično preneha z dnem prenehanja oziroma izteka pogodbe.
V primeru izgube električne energije med vožnjo ali okvare vozila, se vozilo brezplačno odvleče do najbližje polnilne postaje v radiju 80 km,
oziroma do najbližjega pooblaščenega servisa v primeru okvare vozila.
Prednosti najema baterije
Z najemom baterije ste brez skrbi.
Ko kapaciteta baterije pade pod 75 % izhodiščne polnilne zmogljivosti, vam jo Renault pooblaščeni serviser Z.E. zamenja brezplačno.
Ko baterija ni več uporabna, jo podjetje Renault reciklira.
Osnovna cena vozila je zaradi možnosti najema baterije nižja, strošek pa je razdeljen na mesečne obroke skozi celotno življenjsko dobo vozila.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.
Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

Renault ZOE
Serijska oprema
Serijska oprema LIFE

Varnost
Sistem proti blokiranju koles - ABS
Sistem za nadzor stabilnosti - ESP
Sistem proti zdrsu pogonskih koles - ASR
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Pomoč pri speljevanju v klanec
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
Možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
Stranski varnostni blazini spredaj
Tritočkovni varnostni pasovi na vseh sedežih
Opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika
Zategovalniki za varnostne pasove spredaj
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX na sovoznikovem
in stranskih sedežih zadaj
Sistem samodejnega zaklepanja med vožnjo
Samodejni vklop vseh štirih utripalk ob močnem zaviranju
Vzglavnika zadaj

Udobje
Daljinsko centralno zaklepanje
Kartica Renault za odklepanje in zagon vozila
12 V vtičnica spredaj
Avtomatska klimatska naprava
Volan nastavljiv po višini in globini
Naslon zadnjih sedežev poklopljiv 1/1
Električni pomik prednjih stekel
Ogrevano zadnje steklo

Vožnja
Regulator in omejevalnik hitrosti
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
Funkcija načina vožnje ECO

Multimedija
Multimedijski sistem R-Link Evolution z zsalonom na dotik 7" s
funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB
+ navigacijski sistem TOMTOM
+ kartografija Adriatik
+ spletna povezava

Dodatki
Sistem Z.E. Voice: zvočni opozorilnik za pešce
Kit za popravilo pnevmatik
Polnilni kabel 6m - priključek Mennekes

Dizajn
Halogenski žarometi
LED dnevne luči
Oblazinjenje v blagu Life v črni barvi
Zunanji ogledali v svetleči črni barvi
Tonirana stekla (spredaj zelena, zadaj siva)
Okrasni pokrovi koles 15" Vivastella
15" pnevmatike za električna vozila Michelin Energy™

Serijska oprema LIMITED
Dodatno na opremo LIFE
Vožnja / Varnost
Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
Dizajn
Volan in ročica menjalnika v usnju črne barve
Ročice vrat v notranjosti v svetleči črni barvi
Oblazinjenje v blagu Limited
Zunanja ogledala v sijaj črni barvi
Platišča iz lahke litine 16'' Celsium

Udobje
Kartica Renault Z.E. za prostoročno odklepanje in zagon vozila
Električni pomik zadnjih stekel
Impulzni pomik voznikovega stekla s funkcijo proti priprtju
Samopoklopljiva zunanja ogledala
Multimedija
Radio Arkamys z DAB sprejemnikom

Serijska oprema BOSE
Dodatno na opremo LIMITED
Vožnja / Varnost
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj + kamera za vzvratno vožnjo
Udobje
Aktivni osvežilec zraka
Gretje sedežev spredaj
Senzor toksičnosti

Dizajn
Premium usnjeno oblazinjenje
Platišča iz lahke litine 16'' Limited - temna
0
Multimedija
Radio in sistem 7 zvočnikov z ojačevalcem BOSE
0

Renault ZOE
Cenik opcij
LIFE

LIMITED

BOSE

PK10A2

400€

S

S

PK10A3

400€

S

S

Notranja personalizacija v modri barvi
- Elementi na armaturni plošči, obroba zvočnikov in menjalnika v modri barvi
- Oblazinjenje v blagu Limited v kombinaciji črne in modre barve

PERG01
DRAP09

-

200€

-

Notranja personalizacija v vijoličasti barvi
- Elementi na armaturni plošči, obroba zvočnikov in menjalnika v vijoličasti barvi
- Oblazinjenje v blagu Limited v kombinaciji črne in vijoličaste barve

PERG02
DRAP10

-

200€

-

Platišča iz lahke litine 16˝ Celsium

RALU16

-

S

-

Platišča iz lahke litine 16˝ Limited

RALU16

300€

-

S

Platišča iz lahke litine 17˝ Tech Run

RALU17

-

300€

300€

PAKETI
Paket UDOBJE
- Kartica Renault Z.E. za prostoročno odklepanje in zagon vozila
- Električni pomik zadnjih stekel
- Impulzni pomik voznikovega stekla s funkcijo proti priprtju
Paket EASY
- Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
- Senzor za dež in avtomatski vklop luči
DIZAJN

Enoslojna barva

0€

0€

0€

Kovinska barva

400€

400€

400€

Posebna kovinska barva

500€

500€

500€

VARNOST/UDOBJE
Predpriprava za alarm

ALAR06

50€

50€

50€

Varnostno zaklepanje (1)

SUPCPE

100€

100€

100€

Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj + kamera za vzvratno vožnjo

RDAR02

-

290€

S

Gretje sedežev spredaj

OGSED

200€

200€

S

Radio Arkamys z DAB sprejemnikom

RAD06D

0€

S

S

Radio in sistem 7 zvočnikov z ojačevalcem BOSE

RAD07D

-

450€

S

Kartografija Evrope

MAPSUP

120€

120€

120€

CABDO2

99€

99€

99€

MULTIMEDIJA

DODATKI
Polnilni kabel za domačo uporabo (navadna vtičnica in nadometna vtičnica)
(1) Na voljo skupaj s predpripravo za alarm (ALAR06).

Renault ZOE
Dizajn
OBLAZINJENJE
Oblazinjenje v blagu Life v črni barvi
Oblazinjenje v blagu Limited v Titanium črni barvi
Oblazinjenje v blagu Limited v kombinaciji črne in modre barve
Oblazinjenje v blagu Limited v kombinaciji črne in vijolične barve
Premium usnjeno oblazinjenje
NOTRANJOST
Notranjost v temni barvi
BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Ledeniško Bela
KOVINSKA BARVA
Črna Etoile
Siva Titanium
Modra Thunder
POSEBNA KOVINSKA BARVA
Rdeča Intens
Vijolična Blueberry
Biserno bela
Siva Itrij

Platišča iz lahke litine
16˝ Celsium

LIMITED

BOSE

CUIR01

S
-

S
O
O
-

S

HARM01

S

S

S

369

O

O

O

GNE

O
O

O
O
O

O
O
O

KPQ

O
O
-

O
O
O
-

O
O
O
O

RTOL15

S
O
-

S
O

S
O

S = Serija

O = Opcija

- = Ni na voljo

DRAP07
DRAP08
DRAP09
DRAP10

KPN
RQG
NPK
LNJ
QNC

PLATIŠČA
Okrasni pokrovi koles 15" Vivastella
Platišča iz lahke litine 16˝ Celsium
Platišča iz lahke litine 16˝ Limited
Platišča iz lahke litine 16˝ Limited - temna
Platišča iz lahke litine 17˝ Tech Run

Okrasni pokrovi koles
15" Vivastella

LIFE

RALU16
RALU16
RALU16
RALU17

Platišča iz lahke litine
16˝ Limited

Platišča iz lahke litine
16˝ Limited - temna

Platišča iz lahke litine
17˝ Tech Run

Renault ZOE
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA
MOTOR
Tip električnega motorja
Največja moč CEE kW(KM) / pri obratih (o/min)
Največji navor CEE Nm / pri obratih (o/min)
Gorivo
Prenos moči

Q90

R90

R110

sinhronski eletromotor
65 (88) / 3.000 do 11.300
220 / 250 do 2 500

68(92) / 3000 do 11300
80(108) / 3395 do 10980
220 / 250 do 2 500
225 / 1500 do 3395
električna energija
samodejni prenos moči z reduktorjem

Z.E. 40

AKUMULATORSKA BATERIJA

Litij-ionska
400
41
305

Tehnologija
Skupna napetost (volt)
Neto kapaciteta (kWh)
Teža akumulatorja (kg)
Polnilnik, prilagodljiv eno- ali trifazno

2 do 43 kW

2 do 22 kW

Čas polnjenja:
Domača vtičnica 10-A
3kW: 14-A (Green-Up)
3kW : 16-A enofazni Wallbox
22 kW : 32-A trifazna polnilna postaja
43 kW : 63-A trifazna polnilna postaja

30+ ur
18 ur
15 ur 30 min
2 uri 40 min
65 min (80%)

25 ur
16 ur
15 ur
2 uri 40 min
1 uro 40 min (80%)

ZMOGLJIVOSTI
135
18,9 - 35,5

Najvišja hitrost (km/h)
400 m - 1.000 m zavorna pot (s)
0-50 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s)

4,1 - 8,6 - 13,2

3,9 - 7,6 - 11,4

PORABA IN IZPUSTI
CO2 (g/km) ***
Doseg po NEDC * (km)
Doseg opazovan pri pogojih obmestne vožnje:
pozimi / pri višjih temperaturah (km)

0
370

403

180 / 280

200 / 300

KRMILNI MEHANIZEM
Servo volan
Obračalni krog med pločniki (m)
Število obratov volana

Da (električen)
10,56
2,73

OSI
Tip prednje / zadnje osi
Premer prednje/zadnje preme (mm)

Pseudo-McPherson/prilagodljiva os
23/25

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Standardna platišča in pnevmatike
Opcijska platišča in pnevmatike

LIFE; 15'' 185/65 R15
LIMITED, BOSE; 16'' 195/55 R16
LIMITED, BOSE; 17'' 205/45 R17

ZAVORE
ABS, ESP, ASR, EBA
Elektronska porazdelitev zavorne sile
Spredaj: ventiliran disk (premer(mm))
Zadaj: boben (premer(''))
Parkirna zavora

Da
Da
258
9
Ročna

MASE (kg)
Masa praznega vozila
Masa praznega vozila na prednji / zadnji osi
Največja dovoljena obremenitev vozila
Dovoljena obremenitev na prednji / zadnji osi
Priklop prikolice z zavorami / brez zavor

1480
872 / 608
1966
1030 / 966
Ni dovoljeno

Tako kot pri drugih vozilih, ne glede na vrsto goriva, je doseg vožnje odvisen od številnih dejavnikov: slog vožnje, vrsta potovanja, hitrost,
vremenski pogoji itd. Zato vam nudimo številne pripomočke za nadzor napolnjenosti akumulatorja, ki se nahajajo na armaturni plošči,
predvsem pripomoček za varčevanje z energijo, ki vam kaže, kolikšna je vaša trenutna poraba energije. Za optimizacijo dosega čim bolj
izkoristite sistem regenerativnega zaviranja za povrnitev energije in možnost eco načina ob uporabi gretja ali hlajenja. Za doseganje želene
temperature v vozilu lahko nastavite klimatsko napravo tako, da deluje takrat, ko se vozilo polni in tako ne prazni akumulatorja.
* NEDC: New European Driving Cycle, evropski standard za merjenje emisij in porabe, je standardizirana metoda za merjenje porabe na osnovi
identičnih testov za vse tipe vozil v Evropi, tako bencinske, dizelske, električne kot hibridne. S tem pa predstavlja objektiven kriterij za merjenje
razlik v zmogljivosti modelov vozil različnih proizvajalcev. Test je sestavljen iz dveh delov. Vozilo se postavi na merilne valje, kjer trikrat prevozi
razdaljo z enakimi urbanimi pogoji (po ECE-15), nato pa še enkrat s težjimi pogoji. Povprečje teh štirih krogov predstavlja teoretičen povprečni
doseg vozila z enim polnjenjem.
** Uradni doseg z enim polnjenjem po NEDC znaša 340/367 km z uporabo 17'' platišč.
*** Uradna poraba in emisije v skladu z veljavnimi predpisi.

Renault ZOE
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka

Oprema

Maloprodajna
cena z DDV

TECHNO
7711550108

Garmin 50LMT-D Drive Smart

244 €

7711783363

Vzvratna tablica Nextbase Android 10’

317 €

EASY
7711227502

Mreža za pritrditev prtljage - vodoravna

31 €

7711422533

Mreža za pritrditev prtljage - navpična

24 €

8201257253

Sedežne prevleke Montana - komplet

211 €

8201257247

Sedežne prevleke Montana - sprednje

183 €

8201256961

Korito prtljažnega prostora

42 €

