Noul

Renault ZOE

ZOE mai special
ca niciodată
Noul Renault ZOE își exprimă stilul cu și mai mult
caracter. Designul fluid și liniile elegante sunt
completate de farurile 100% LED, cu semnătura
„C-Shape” specifică mărcii Renault, proiectoare
de ceață și o grilă față distinctivă. Stopurile
evidențiază identitatea 100% electrică a Noului
Renault ZOE grație unui fascicul de lumină LED.
Contururile sale sculptate care converg către
un logo supradimensionat, iar sub capotă un
motor nou și mai puternic, sporește plăcerea de a
conduce. Noul ‚B Mode’ îmbogățește experiența
permițând o decelerare sporită pentru o utilizare
redusă a pedalei de frână.

Un spațiu confortabil
Ultra conectat la lumea înconjurătoare, Noul
Renault ZOE este conceput cu prioritate pentru
tine. De îndată ce te apropii de ZOE, cardul tău
de acces mâni-libere, deschide ușile unui univers
care combină tehnologia cu simplitatea. Interiorul
reinventează noi standarde de confort cu tapițeria
și ornamente din materiale reciclate 100%*, cu o
atenție specială acordată izolării fonice. Panoul
de bord este acum mai modern, iar utilizarea sa
este mai facila datorita noului ecran pentru șofer
cu diagonala de 10”. Acesta furnizează toate
informațiile de care ai nevoie atunci când ești la
drum, în timp ce noul volan și functiile sale de
control te ajuta să manevrezi autovehiculul cu
ușurință. Compartimentul pentru smartphone,
localizat sub schimbătorul de viteze, este dotat cu
funcția de încărcare wireless. În centru, ecranul
de 9,3” al sistemului EASY LINK îți permite să
navighezi mai facil ca niciodată.
*scaunele liniei de echipare Zen sunt din material reciclat
100%, iar cele ale liniei de echipare Intens combină acest
material cu imitația de piele.

Mergi mai departe,
cu mai multă libertate
Limitele sunt făcute să fie depășite. Noul model
Renault ZOE își crește autonomia până la 395 km,
conform protocolului WLTP*. Conduci toată
săptămâna și încarci o singură dată, complet
relaxat. Gestionează consumul și recuperarea
de energie chiar atunci când încetinești, datorită
afișajului de pe ecranul de 10” al șoferului.
*în funcție de versiuni și de echipament.
WLTP (Proceduri de testare armonizate mondial pentru
autovehiculele ușoare): acest protocol măsoară consumul și
autonomia care sunt foarte apropiate de cele constatate în
condiții reale de utilizare.

Încarcă oriunde
cu ușurință
Gata să te însoțească în toate activitățile tale
zilnice, Noul Renault ZOE poate fi acum reîncărcat
oriunde mergi. Acasă, conectează ZOE la un
Wallbox de 7,4 kW și când te vei trezi dimineață
o vei găsi complet încărcată. În plus, Noul Renault
ZOE are o nouă priză CCS (combined charging
system = sistem de încărcare combinat) adecvată
pentru utilizarea în stațiile rapide de încărcare și
poate recupera până la 150 km de autonomie pe
traseu în doar 30 minute. Datorita încărcătorului
inteligent Caméléon®, ZOE se adaptează la
curentul disponibil la toate stațiile publice de
încărcare cu CA (până la 22 kW) pentru a beneficia
de o perioadă optimă de încărcare pentru stația
care este utilizată. Pentru a-ți ușura viața, Noul
Renault ZOE afișează pe ecranul de 9,3” EASY
LINK toate stațiile de încărcare disponibile în
apropierea ta sau la destinație precum și tipul
de curent furnizat.
Niciodată n-a fost mai simplă reîncărcarea.

Condusul
unei mașini electrice
este o plăcere
Dacă îți place să conduci ZOE, atunci experiența
la volanul Noului Renault ZOE va fi o bucurie
absolută. Dat fiind noul său motor electric de
100 kW (135 hp), R135, Noul Renault ZOE îți oferă
o performanță dinamică și mai spectaculoasă.
Poate atinge viteza maximă de 140 km/h, ceea
ce face ca depășirile să fie mai ușoare. Descoperă
o stare de relaxare complet nouă. Cu ajutorul
controlului one-touch al schimbătorului de
viteze (E-shifter), treceți la ‚B Mode’ și activați
decelerarea sporită prin simpla eliberare a pedalei
de accelerație, pentru o experiență mai relaxată,
care utilizează mai puțin pedala de frână.

Navighează în funcție
de preferințele tale
Ascultă-ți playlist-ul preferat, navighează prin
aplicațiile favorite și efectueaza apeluri în
siguranță, cu ajutorul noului sistem multimedia
EASY LINK și a ecranului de 9,3”, precum și
afisajului compatibil Android Auto™ sau Apple
CarPlay*.
Direct conectată la serviciile TomTom, navigația la
bord îți oferă o multitudine de informații în timp
real: trafic, zone de pericol, meteo, localizare,
disponibilitatea stațiilor de încărcare și multe
altele.
Actualizează-ți harta automat cu funcția Map
Auto-Update (Autoactualizare hărți).
Nu ești sigur în legătură cu destinația?
Nu ai nevoie decât de două sau trei cuvinte cheie
pentru a o găsi cu ajutorul funcției Google de
căutare de adrese. Simplu, rapid și ușor, te vei
bucura de mobilitate.
*Serviciile Android Auto nu sunt disponibile momentan în
România. Serviciile Apple Car Play sunt oferite fără suport
tehnic și garanţii din partea producătorului. Android Auto™
este marcă înregistrată Google Inc. Apple CarPlay™ este
marcă înregistrată Apple Inc.

Mai simplu și mai sigur
Nu mai ești singur la volan. Beneficiază acum de asistență la condus pentru optimizarea manevrelor și siguranța sporită. Realizează cele mai bune parcări
fără a atinge volanul, grație sistemului EASY PARK ASSIST de asistență la parcare. Camerele de la bord vor identifica limitele de viteză, iar sistemul
Speeding alert (alerte viteză) te va avertiza dacă depășesti limitele de viteză legale. Noul Renault ZOE depistează orice autovehicul care se află în unghiul
mort sau se apropie de acesta și te avertizează prin intermediul unui semnal luminos în oglinzile laterale. Sistemul de avertizare la trecerea involuntară
peste liniile de separare a benzilor de circulație (Lane Keeping Assist) îți corectează traseul în cazul în care depășești în mod neașteptat banda de circulație.
Noul Renault ZOE îți ușurează viața cu ajutorul unei experiențe și mai avansată din punct de vedere tehnologic.
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CARLAB Gamă de culori

Blanc Glacier (1)

Gris Titanium (2)

Violet Blueberry (2)

Gris Highland (2)

Bleu Celadon (2)

Bleu Foudre (2)

Blanc Quartz (2)

Rouge Flamme (2)

Noire Etoilé (2)
(1) Vopsea nemetalizată.
(2) Vopsea metalizată.

CARLAB Design interior

LIFE

ZEN (LIFE +)

INTENS (ZEN+)

• Baterie Z.E 40 kWh (versiunea Z.E.40)
• Baterie Z.E 52 kWh (versiunea Z.E.50)
• Cutie de viteze automată cu schimbator de viteze electronic
"e-shifter" și B mode*
• Asistență la frânarea de urgență
• Cruise Control și limitator de viteză
• ABS (Anti-locking braking system)
• Aer condiționat manual
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite
• Jante din oțel 15"
• Airbag frontal șofer și pasager față
• Scaun șofer ajustabil
• Tapițerie textilă de culoare neagră
• Scaun șofer ajustabil
• Airbag-uri față laterale
• ESP (Sistem de stabilitate electronică a vehiculului)
• Cablu de încărcare AC 2 - 22 kW "All Grid Cameleon"
• Ștergătoare cu senzori de ploaie
• Card de acces și demaraj tip hands-free
• Volan din spumă
• Carcasă oglinzi retrovizoare exterioară de culoare neagră
• Geamuri față electrice
• Geamuri spate manuale
• Kit reparație pneuri
• EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat, cu ecran tactil 7",
radio, Bluetooth (audio streaming și handsfree), funcție replicare
smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB
• Sistem de prindere ISOFIX
• Lumini față Full LED, cu semnătură luminoasă C-Shape
• Sistem de monitorizare presiune pneuri
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Aer condiționat automat
Jante din aliaj 16", design AERODESIGN
Tapițerie textilă: materiale reciclate 100%
Volan piele ecologică "soft touch"
Carcase oglinzi retrovizoare în ton cu caroseria
Asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA)
Încărcare cu inducție smartphone
Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition)
Asistent Adaptiv pentru faza lungă (AHL - Auto High Low beam)
Banchetă spate rabatabilă
Parasolare cu oglinda și iluminare

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă
Oglinzi cu reglaj electric, încălzite, rabatabile automat
Proiectoare de ceață
Tapițerie textilă: materiale reciclate 100% și piele sintetică pe
părțile exterioare
Oglindă retrovizoare electrocrom
Geamuri electrice față, cu impuls
Geamuri electrice spate
EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat, cu navigație, ecran
tactil 7", Bluetooth (audio streaming și handsfree), funcție
replicare smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB
Jante din aliaj 16", design diamantat AERODESIGN
Sistem de asistență pentru unghiul mort
Front Park Assist (senzori față - spate)
Alertă pentru depășirea vitezei legale (Over Speed Prevention)
Cameră video pentru marșarier

* B mode este un nou mod de conducere în care șoferul utilizează mai puțin frâna. Șoferul poate comuta între B mode și D mode printr-o simplă apăsare pe e-shifter. B mode facilitează condusul, mai ales în oraș sau în zone cu viteze reduse.

CARLAB Tapițerie

Combinație de imitație de piele și material
reciclat Recytex

Material negru

Material reciclat Recytex

Piele neagră*
*Piele bovină

Jante

Capace de roți 15”

Jante de aliaj 16”

Jante din aliaj design diamantat Elective 16”

Jante din aliaj design diamantat Elington 17”

Încarcă oriunde
cu ușurință
Gata să te însoțească în toate activitățile tale
zilnice, Noul Renault ZOE poate fi acum reîncărcat
oriunde mergi. Acasă, conectează ZOE la un
Wallbox de 7,4 kW și când te vei trezi dimineață
o vei găsi complet încărcată. În plus, Noul Renault
ZOE are o nouă priză CCS (combined charging
system = sistem de încărcare combinat) adecvată
pentru utilizarea în stațiile rapide de încărcare și
poate recupera până la 150 km de autonomie pe
traseu în doar 30 minute. Datorita încărcătorului
inteligent Caméléon®, ZOE se adaptează la
curentul disponibil la toate stațiile publice de
încărcare cu CA (până la 22 kW) pentru a beneficia
de o perioadă optimă de încărcare pentru stația
care este utilizată. Pentru a-ți ușura viața, Noul
Renault ZOE afișează pe ecranul de 9,3” EASY
LINK toate stațiile de încărcare disponibile în
apropierea ta sau la destinație precum și tipul
de curent furnizat.
Niciodată n-a fost mai simplă reîncărcarea.

MOTORIZĂRI
Motorizare
Tip de baterie
Protocol de omologare

AUTONOMIE

Medie autonomie conform WLTP (km)

MOTOR

Tehnologie motor electric
Putere maximă kW CEE (CP) / în regim (tr/min)
Cuplu maxim Nm CEE (Nm) / în regim (tr/min)

BATERIE

Capacitate (kWh)
Tehnologie
Tensiune totală (volți)
Număr de module/celule
Greutate baterie (kg)

TIMP DE ÎNCĂRCARE 0 - 100%

Încărcător
Priză domestică 2.3 kW (10A) (0-100%)
Priză Green-Up (16A)/ wallbox 3,7 kW (0-100%)
7,4 kW (bornă monofazică 32 A) (0-100%)
11kW (bornă trifazică 16 A) (0-100%)
22 kW (bornă trifazică 32 A) (0-100%)
Încărcare rapidă DC 50 kW (0-80%)

CUTIE DE VITEZE

Tip de cutie de viteze
Număr de rapoarte A.V.

PERFORMANȚE

Viteză maximă (km/h)
0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s)

CONSUM CICLU URBAN CEE nr. 93/116 *
Consum (Wh/km)

DIRECȚIE

Asistată
Ø de bracaj între trotuare (m)
Număr de rotații de volan

PNEURI

Dimensiuni pneuri

FRÂNE
Față
Spate

AERODINAMICĂ

SCx
Rezervor carburant (l)

MASE (kg)

Masă proprie rulantă
Masă maximă autorizată (MMAC)
Sarcină utilă (SU) ( Life fără opțiuni /Intens toate opțiunile)
Masă maximă remorcabilă cu frânare/fără frânare

R110

R110

R135

Z.E. 40
WLTP

Z.E. 50
WLTP

Z.E. 50
WLTP

300

395

395

Sincron cu rotor bobinat
80 (108) / 3.395 până la 10.886
225 / 500 până la 3.395

Sincron cu rotor bobinat
80 (108) / 3.395 până la 10.886
225 / 500 până la 3.395

Sincron cu rotor bobinat
100 (135) / 4.200 până la 11.163
245 / 1.500 până la 3.600

40
Litium - ion
400
12 / 192
305

52
Litium - ion
400
12 / 192
326

52
Litium - ion
400
12 / 192
326

Adaptiv mono - trifazic de la 2 până la 22 kW
25h
15h
7h25
4h30
2h40
1h40 (80 % din baterie)

Adaptiv mono - trifazic de la 2 până la 22 kW
34h30
16h10
9h25
6h
3h
1h10 (80 % din baterie)

Adaptiv mono - trifazic de la 2 până la 22 kW
34h30
16h10
9h25
6h
3h
1h10 (80 % din baterie)

Cutie de viteze automată cu reductor
1

Cutie de viteze automată cu reductor
1

Cutie de viteze automată cu reductor
1

135
3,9 - 7,6 - 11,4

135
3,9 - 11,4 - 9,3

140
3,6 - 9,5 - 7,1

173 - 178

173 - 178

173 - 179

Da, electric
10,56
2,73

Da, electric
10,56
2,73

Da, electric
10,56
2,73

185/65 R15 și 195/55 R16

185/65 R15 și 195/55 R16

185/65 R15 și 195/55 R16

Discuri ventilate 280
Discuri ventilate 260

Discuri ventilate 280
Discuri ventilate 260

Discuri ventilate 280
Discuri ventilate 260

0,75
0

0,75
0

0,75
0

1500
1954
425 / 454
Neautorizată

1502
1988
425 / 474
Neautorizată

1502
1988
425 / 474
Neautorizată

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare
specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în
trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.).
Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori
NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesati https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html .

CARLAB Service

Renault îți este alături
Îți suntem mereu alături ca să îți ușurăm viața și să investești
cât mai puțin timp. Pentru modelul tău Renault îți punem
la dispoziție o programare facilă în service prin intermediul
site-ului, precum și informații despre devize detaliate, oferte
promoționale, asigurare și asistență, programul personalizat MY
Renault. Profită de soluțiile noastre simple, rapide și adaptate
nevoilor tale.
Primii pași
Găsești toate informațiile de care ai nevoie:
- pe website-ul nostru: oferte de produse/servicii/metode de
finanțare, programare test drive
- în rețeaua noastră de distribuție, te vei întâlni cu echipele
comerciale și tehnice.
Renault Service, fără surprize
Nu lăsa neprevăzutul să te surprindă, datorită garanției extinse,
a asigurărilor și a asistenței Renault care te protejează în orice
moment.
MY Renault, partenerul tău de zi cu zi
Profită de un spațiu personalizat online în care dispui de
recomandări, oferte, avantaje exclusive, memento pentru
programul de service.
Renault Service, service fără griji
Contractele de service Renault Service îți pun la dispoziție o
ofertă completă, calculată în funcție de nevoile tale.
Accesorii pe măsura mașinii tale Renault
Găsești în gama noastră de accesorii tot ce ai nevoie ca să-ți faci
mașina și mai atrăgătoare, și mai practică, și mai confortabilă.

Continuați experiența Renault ZOE
pe www.renault.ro

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, martie 2020. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. În cadrul politicii de
îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la
cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a
primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate
drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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