RENAULT
ZOE
E-TECH
100 % elektrisk

det vesentlige
inntil 392 km
WLTP*
rekkevidde

rask
lading

tilkoblede
tjenester

reiseplanlegger

11 systemer
for kjøreassistanse

* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): denne nye standarden gir mer
realistiske resultater sammenlignet med den gamle NEDC-standarden.

elegant design

Renault Zoe’s stil har fått enda mer karakter. I tillegg til de myke
linjene har Zoe 100 % LED C-formede hovedlys og en mer distinktiv grill.
Karosserilinjene fortsetter ut i baklysenes nye LED -design.

1. høyde- og lengdejusterbart ratt
2. resirkulert materiale i setetrekk
og interiørdetaljer

1

en boble av velvære
Tilkoblet verden, men Renault Zoe er først og fremst knyttet til deg. Så
snart du nærmer deg, låser den opp dørene og gir nøkkelfri inngang
til en verden som kombinerer teknologi og enkelhet. I kupéen finner
du nye komfortstandarder med resirkulerte materialer i seter og på
dashbord og dørsider*, samt ekstremt fokus på støydemping. Det
digitale instrumentpanelet er ytterligere forbedret når det gjelder
modernitet og generell ergonomi med sin nye 10” førerskjerm. Den viser
all informasjonen du trenger rett foran øynene dine mens du kjører, mens
multifunksjonsrattet og betjeningen lar deg kontrollere bilen
med fingertuppene.
* Zen setetrekk av 100 % tekstil basert på resirkulert materiale, Intens setetrekk kombinerer
dette med detaljer i imitert skinn.

2

1. ”e-shifter” elektronisk girspak med valg
mellom D og B kjøremodus
2. 10” førerskjerm med de viktigste systemene
for kjøreassistanse og alle spesifikke
elbil-innstillinger

1

reis lengre med
større frihet
Med en rekkevidde på opptil 392 km WLTP* tilbyr Renault Zoe friheten du
trenger. Nyt en unik, livlig og fleksibel kjøreopplevelse takket være R135
100kW elmotoren (135 hk, Intens utstyrsnivå). For en enda mer avslappet
kjøreopplevelse i tettbygde strøk, bytt til regenerativ bremsemodus. Når
du aktiverer B-modus regenereres energi til lading av batteriet så snart
du tar foten av gasspedalen. Denne mer intense motorbremsingen letter
kjøringen ved å redusere behovet for å bruke bremsepedalen ved
forsiktig bremsing.
* WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): denne nye standarden gir
mer realistiske resultater sammenlignet med den gamle NEDC-standarden.
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1. hjemmelading med Zoe-tilpasset
wallbox/hjemmelader
2. CCS combo ladekontakten i bilens front for
både DC hurtiglading og AC-lading med
Type2-kontakt
3. offentlig lading på DC hurtigladestasjoner,
og mellomhurtige AC22 ladestasjoner

1

fleksibel lading

2

På lengre turer lar Zoe’s CCS combo -kontakt deg lade på
DC-hurtigladestasjoner og gjenopprette opptil 150 km kjørelengde
på bare 30 minutter. Og takket være Chameleon® ladeteknologien
kan Zoe som en av svært få bilmodeller utnytte opptil hele 22 kW
effekt fra AC-ladestasjoner.

3

1. hovedmeny - navigasjon, radio,
musikk, telefon, apper etc.
2. 3D navigasjonsgrensesnitt med
Google addressesøk

1

intuitiv betjening

2

På midtkonsollen finner du en 7” eller 9,3” berøringsskjerm med høy
oppløsning. Innebygget navigasjon* med direkte tilkobling til TomTomtjenester, gir deg en mengde informasjon i sanntid: trafikktetthet, områder
som krever ekstra oppmerksomhet, vær, plassering og tilgjengelighet
av ladepunkter, etc. Sammen med det 10” digitale instrumentpanelet gir
9,3” skjermen en av de største displayflatene i klassen.
* innebygget navigasjon ikke tilgjengelig på Life utstyrsnivå

1. smarttelefonspeiling kompatibelt med både
Android Auto™ og Apple CarPlay™
2. My Renault app

naviger som du vil

1

2

Takket være Easy Link multimediesystemet med 7” eller
9,3” berøringsskjerm, kompatibelt med Android Auto™ og
Apple CarPlay™, kan du lytte til spillelistene dine, navigere gjennom
favorittappene dine og ringe og motta samtaler. Dra nytte av
My Renault-appen som gjør livet ditt enklere. Med denne appen kan
du umiddelbart finne ut hvor Zoe er parkert. Planlegg turen på forhånd
og send destinasjonen til din Zoe - navigasjonssystemet beregner
ruten din. På veien finner du ladepunktene som er tilgjengelige i nærheten
eller på destinasjonen. Når du har parkert, åpner du ”siste kilometer”tjenesten på smarttelefonen din og lar deg bli guidet trinn for trinn
helt frem til din endelige destinasjon.
Android Auto™ er et registrert varemerke for Google Inc.
Apple CarPlay™ er et registrert varemerke for Apple Inc.

11 førerassistentsystemer*

For sikrere og mer avslappet kjøring.

trafikkskiltgjenkjenning med hastighetsvarsling

filholderassistent

blindsonevarsling

Bli varslet hvis fartsgrensen overskrides. Det kamerautstyrte
systemet samler, sammenligner og analyserer skiltdata med
informasjon fra navigasjonssystemet og holder deg informert
via instrumentpanelet.

Dette systemet er aktivt mellom 70 km/t og 140 km/t og
korrigerer rattet for å bringe bilen tilbake i kjørefeltet hvis du
krysser en filoppmerking uten å aktivere blinklyset.

Dette systemet er aktivt i hastigheter over 15 km/t og
varsler deg med lyssignaler dersom det oppdager
kjøretøyer i blindsonen.

parkeringssensorer foran og bak

parkeringssensorer på sidene

handsfree parkingringsassistent

Sensorer foran og bak på bilen gjør parkeringen enklere
gjennom å varsle når du nærmer deg en hindring.

Sensorer gjør parkeringen enklere gjennom å varsle når du
nærmer deg en hindring.

Dette systemet forenkler parkeringen ved både å måle om
en parkeringsluke er stor nok, og å overta rattet ved selve
parkeringsmanøveren. Alt du trenger å gjøre er å styre
gass/brems.

* tilgjengelig avhengig av modell/utstyrsversjon - se prisliste eller kontakt en Renault-forhandler for oppdatert informasjon.

regenerering

elektronisk stabilitetskontroll (ESP)

cruise control/hastighetsbegrenser

Regenerativ bremsing gjør at batteriet kan lades ved å
gjenvinne energi så snart du tar foten av gasspedalen. I
B-modus er denne bremsingen kraftigere, og lar deg kjøre
på en måte som krever mindre bruk av bremsepedalen.

Systemet hjelper deg å beholde kontrollen over kjøretøyet i
kritiske kjøresituasjoner., f.eks. når du brått må svinge unna
hindringer, eller ved tap av veigrep i en sving.

Justér hastigheten din med knappene på rattet og angi
en maksimal hastighet for å overholde fartsgrensene.

filskiftevarsling

bakkestartassistent

Varsler føreren dersom en filoppdelingslinje krysses uten at
blinklyset er aktivert.

Bakkestartassistenten holder bremsetrykket automatisk i
2 sekunder for å gi deg tid til å løfte foten fra bremsepedalen
og trykke på gasspedalen. Systemet aktiveres når stigningen
overstiger 3%.

farger

Hvit Glacier (S-369)

Hvit Quartz (M-QNY)

Grå Highland (M-KQA)

Grå Titanium (M-KPN)

Blå Celadon (M-RQT)

Sort Stjerne (M-GNE)

Blå Nocturne (M-RRE) (kommer 2022)

Flammerød (M-NNP)

Lilla Blueberry (M-LNJ)

M: metallic lakk. S: standardlakk. Bildene kan avvike fra virkeligheten.

utstyrsversjoner

Life
Ƥ Full LED hovedlys
Ƥ Automatisk klimaanlegg
Ƥ Nøkkelkort med «handsfree»
låsing/opplåsing - «nærhetssensor»
Ƥ LED baklys
Ƥ Regn- og lyssensor
Ƥ ABS med EBD, elektronisk bremsekraftfordeling
Ƥ Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med
understyringskontroll (CSV)
Ƥ Antispinnfunksjon (ASR)
Ƥ Automatisk tenning av nødblinkanlegg
ved panikkbremsing
Ƥ Bakkestartassistanse / Auto Hold-funksjon
Ƥ Z.E. Voice: Varsellyd for fotgjengere ved
sakte kjøring
Ƥ EasyLink 7” touchskjerm, DAB+ radio,
Apple CarPlay™ / Android Auto™ kompatibel
Ƥ Cruise Control og hastighetsbegrenser
Ƥ Varme i seter foran, 3-trinns justering
Ƥ Nedfellbar bakseterygg (hel 1/1)

Ƥ Automatisk parkeringsbrems
Ƥ Ratt justerbart i høyde og lengde
Ƥ «E-shifter» girspak med valgbar B-mode
(kraftigere motorbrems)
Ƥ Eco mode for å redusere energiforbruket
Ƥ Elektriske vindusheiser foran
Ƥ Elektrisk regulerbare sidespeil m/varme
Ƥ Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
(kollisjonspute på passasjersiden kan kobles ut)
Ƥ Kollisjonsputer på sidene for fører og passasjer
Ƥ Høydejusterbare sikkerhetsseler foran
Ƥ 3 høyderegulerbare nakkestøtter bak
Ƥ Isofix-fester på sideplassene bak og på
passasjersete foran
Ƥ Manuell barnesikring av dørlås
Ƥ Dørhåndtak foran i karosserifarge
Ƥ Reparasjonskit for dekk
Ƥ 15’’ stålfelger med «Eole» hjulkapsler
Ƥ Lett grønntonede ruter bak
Ƥ Seter i sort tekstil «Fortunate»
Ƥ Felter på dashbord i sort tekstil «Fortunate»

EKSTRAUTSTYR:
Ƥ Komfortpakke: Parkeringssensorer bak +
elektriske vindusheiser bak og «one-touch»
betjening av el. vindu førersiden foran
Ƥ Tåkelys foran
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seter

Sort tekstil «Fortunate» (Life)

Recytex tekstil av resirkulerte
materialer (Zen)

Miks av imitert skinn / Recytex tekstil av
resirkulerte materialer (Intens)

16” aluminiumsfelger «Elective» (Zen)

16” diamantslipte aluminiumsfelger
«Elective» (Intens)

felger

15” stålfelger med hjulkapsler
«Éole» (Life)

17” diamantslipte aluminiumsfelger
«Elington» (ekstrautstyr Intens)

motorer
Batteristørrelse
Antall seter
Rekkevidde og forbruk
Rekkevidde ved blandet kjøring ihht WLTP (km)(1)(2)
Sertifisert forbruk v/ blandet kjøring ihht WLTP (Wh/km)
Oppgitt rekkevidde gjelder for dekkdimensjon(3)
Motor
Elektromotor type
Maks. effekt kW (hk) / ved turtall (o/min)
Maks. dreiemoment Nm / ved turtall (o/min)
Batteri
Brukskapasitet (kWh)
Teknologi
Totalspenning (volt)
Antall moduler/celler
Vekt (kg)
Ladetid(4)
Lading
Vanlig stikkontakt 2,3 kW (énfase 10A) (0–100 %)
Tilpasset Wallbox 3,6 kW (énfase 16A) (0-100 %)
Tilpasset Wallbox 7,4 kW (énfase 32A) (0-100 %)
Wallbox/Ladestasjon 11 kW (trefase 16A) (0-100 %)
Ladestasjon 22 kW (trefase 32A) (0-100 %)
Hurtiglading DC 50 kW (0–80 %)
Girkasse
Type girkasse
Antall gir forover
Ytelse
Topphastighet (km/t)
0–50 km/t, 0–100 km/t, 80–120 km/t (s)
Styring
Servostyring
Svingradius mellom fortauskanter (m)
Hjul og dekk
Standardfelger (”)
Dekkdimensjon 15” - Michelin Primacy 4
Dekkdimensjon 16” - Michelin Primacy 4
Dekkdimensjon 17” - Michelin Primacy 4
Bremser
Foran:
Bak:
Vekt (kg)
Egenvekt (inkl. fører 75 kg), fra
Maks. vogntogvekt
Maks. tillatt totalvekt
Nyttelast, fra (kg)
Maks. tilhengervekt med/uten brems

R110

R135

52 kWh

52 kWh
5

392
174
15”

380
181
16”
Synkron med rotorvikling

80 (108) / 3,395 til 10,886
225 / 500 til 3,395

100 (135) / 4200 til 11,163
245 / 1,500 til 3,600

52

52
Lithium-ion
400
12/192
326

Adaptiv énfase/trefase, AC fra 2 kW til 22 kW og DC opp til 50 kW
ca 34t 30min
ca 20t
ca 9t 30min
ca 6t
ca 3t
ca 1t 10min
Girkasse med ett reduksjonsgir
1
135
3.9 - 11.4 - 9.3

140
3.6 - 9.5 - 7.1
Ja (elektrisk)
10.56

15” (Life),
16” (Zen)
185/65 R15 95T

16” (Intens)
17” (Intens, ekstrautstyr)
195/55 R16 91T

-

215/45 R17 91 V (foran) / 205/45 R17 88 V (bak)
Ventilerte skiver Ø280 mm
Ventilerte skiver Ø260 mm

1,577

1,617
1,988
1,988

397

371
Ikke tillatt / Ikke tillatt

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): denne testprosedyren gir resultater som er nærmere virkelige kjøreforhold enn den gamle NEDC-testprosedyren. (2) Den oppgitte WLTP-verdien gjelder den versjonen
som oppnår lengst rekkevidde med respektive motor. Ekstrautstyr kan påvirke testresultatet. (3) Dekkdimensjon og -type kan påvirke bilens rekkevidde. (4) Ladetider, og hvor lang tid det tar å oppnå en gitt rekkevidde, påvirkes bl.a av
temperatur, batteriets tilstand, ladestasjonens reelle effekt, kjørestil og batteriets ladenivå.

rekkevidde

rekkevidde
Renault Zoe har en rekkevidde på inntil 392 km iht WLTP(1).
I likhet med drivstofforbruket til en bensin- eller dieselbil påvirkes
Renault Zoes rekkevidde av flere variabler som bl.a. topografi, hastighet,
bruk av varme og klimaanlegg samt kjørestil. For eksempel kan du på en
kjørerute i tettbygde strøk normalt oppnå rundt 392 km(1) i en mild sesong
og 250 km i en kald sesong. Dette er grunnen til at vi gir deg muligheten til å
sjekke rekkevidden din i instrumentpanelet, og sjekke energiforbruket ditt
i sanntid. Merk også at den WLTP-sertifiserte rekkevidden varierer mellom
modellversjoner og valgt ekstrautstyr.

lading
Når du lader Renault Zoe er ladeeffekten høyest når batteriet er helt eller
nesten helt utladet. Ladehastigheten reduseres deretter ettersom ladenivået
nærmer seg 100%. Ladestyrken avhenger også av faktisk effekt
på ladepunktet, temperaturen og batterislitasjen.

(1) Ved testsyklus for blandet kjøring iht. WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures). WLTP-sertifiseringsprotokollen gjør det mulig å måle forbruk og rekkevidde på en mer realistisk
måte i forhold til relle kjøreforhold, enn den gamle NEDC-protokollen. Oppgitt rekkevidde gjelder for modellversjon Life med standard utstyr og norske spesifikasjoner. Oppgitt rekkevidde vil variere
mellom modellversjoner og kan også påvirkes av ekstrautstyr.

tilbehør

1. Dobbelt gulv med plass til kabler
Aldri mer kabler som ligger løst
i bagasjerommet. Forhøyet gulv
i bagasjerommet - uttakbart og
hengslet, med håndtak - slik at du
lettere får tak i innholdet. Kan også

brukes til å holde orden på småting
(for eksempel sikkerhetssettet).

1

2. Armlene foran Gir bedre
kjørekomfort og et ekstra
oppbevaringsrom. Kjekt til
oppbevaring av småting og
småpenger. Finnes i tre utgaver:
Sort stoff, Wealthy Rover-stoff
(samme som setetrekkene –
Recytex); sort skinnimitasjon.

2

3. Terskellister med innstigningslys
En elegant og moderne detalj
som blir synlig hver gang du
åpner dørene. Det hvite, dempede
innstigningslyset er et blikkfang
både om natten og om dagen.
Aluminiumsfinishen signert Renault
beskytter når du går inn og ut av
kjøretøyet. Selges parvis.

4. Premium tekstilmatter. Premium
matter med elegant finish.
Beskytter gulvet i kupéen.
Spesialtilpasset Zoe,
2 festepunkter, enkle
å rengjøre.

3
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standard- og ekstrautstyr
AKTIV OG PASSIV SIKKERHET
Kollisjonsputer foran og på sidene for fører og passasjer
Bakkestartassistanse
ABS-bremser med panikkbremsassistanse
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med antispinnfunksjon (ASR) og understyringskontroll (CSV)
Tåkelys foran
Regn- og lyssensor
Automatisk tenning av nødblink ved panikkbremsing
3 høyderegulerbare nakkestøtter bak
Sentrallås og mulighet for automatisk låsing av dørene under kjøring
Isofix-fester på sideplassene bak og på passasjersete foran
Reparasjonskit for dekk
Z.E. Voice: Varsellyd for fotgjengere ved sakte kjøring - velg mellom 3 varsellyder
KJØRING OG FØRERASSISTENTSYSTEMER
Cruise Control og hastighetsbegrenser
10” førerskjerm som kan tilpasses
Parkeringssensorer bak
Ryggekamera
Parkeringssensorer foran og bak
Parkeringsassistent (Easy Park Assist) med parkeringssensorer foran, bak og på sidene
Filskiftevarsler med filholderassistent
Blindsonevarsling med varselsymbol i sidespeilene
Automatisk nær-/fjernlys
Trafikkskiltgjenkjenning m/ varsling for fartsgrense
Automatisk avblendbart bakspeil
KOMFORT OG INTERIØR
Automatisk klimaanlegg
Oppvarmet ratt i skinn
Elektriske vindusheiser foran
Elektriske vindusheiser bak + «one-touch» betjening av el. vindu førersiden foran
Sentrallås - nøkkelkort med «handsfree» låsing/opplåsing - nærhetssensor
Elektrisk regulerbare sidespeil m/ varme
Elektrisk innfellbare sidespeil
Air Quality Sensor (AQS)
Varme i seter foran, 3-trinns justering
OPPBEVARING
Ratt justerbart i høyde og lengde
Hanskerom med «soft-close»
Holdere til 1,5 l flasker i dørene foran
Lomme på seterygg passasjersete
Nedfellbar bakseterygg
Delt bakseterygg 1/3 - 2/3
MULTIMEDIA
Easy Link 7” – DAB+ radio med høyoppløst 7” touchskjerm, kompatibel med Android Auto™ og Apple CarPlay™ – Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX
EASY LINK 7” med navigasjon – DAB+ radio med høyoppløst 7” touchskjerm, kompatibel med Android Auto™ og Apple CarPlay™ –
Trafikkskiltgjenkjenning med varsling for fartsgrense – 6 høyttalere, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX, nettbaserte navigasjonstjenester, Europakart
EASY LINK 9,3” med navigasjon – DAB+ radio og navigasjonssystem med høyoppløst 9,3” touchskjerm med antirefleks-finish, kompatibel med
Android Auto™ og Apple CarPlay™ – 6 høyttalere, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX, nettbaserte navigasjonstjenester, Europakart
2 USB-kontakter bak
12V uttak
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RENAULT EASY CONNECT - NETTBASERTE TJENESTER
Bil tilkoblet 4G, med datapakke inkl., i 3 år
Nettbaserte navigasjonstjenester - 3 år inkludert: Google-søk etter points of interest, live trafikkinfo, vær, områder som krever årvåkenhet
(avhenger av land)*
Nettbaserte tjenester fra MY RENAULT-app: Ladestatus, forvarming av kupe, ruteplanlegger*
3 års gratis automatisk oppdatering av nettbaserte tjenester (for kompatible EasyLink systemer): Automatisk trådløs oppdatering av
multimediesystemet med forbedringer. For Easylink-systemene med navigasjon: I tillegg automatisk kartoppdatering
Z.E.-SPESIFIKT UTSTYR
Eco Mode-knapp
Forbruksmåler, batterinivå og visning av estimert rekkevidde
Programmering av lading og forvarming/kjøling av kupé fra EASY LINK systemet i bilen
Caméléon™ AC lading 1-3 fas, 2 - 22kW
Hurtiglading Combo CCS DC 50kW
Ladekabel (6,5m) med Type2-kontakt
DESIGN
Full LED hovedlys med C-shape kjørelys
Kromdetaljer i grill
Ekstra tonede ruter (bakre sideruter og bakrute)
15” stålfelger med «Éole» hjulkapsler, Michelin Primacy 4 E dekk
16” aluminiumsfelger «Elective» i sølv, Michelin Primacy 4 E dekk
16” diamantslipte aluminiumsfelger «Elective» i sølv og sort, Michelin Primacy 4 E dekk
17” diamantslipte aluminiumsfelger «Elington» i sølv/sort, Michelin Primacy 4 dekk
Skivebremser bak
Metallic lakk
Dørhåndtak i bilens farge
Sidespeil i sort
Sidespeil i samme farge som karosseriet
INTERIØR
Oppvarmet ratt i skinn
Setetrekk i sort tekstil «Fortunate»
Setetrekk i grått 100% resirkulert materiale «Recytex»
Setetrekk i mix grått resirkulert materiale «Recytex»/sort imitert skinn
Innfellinger på dashbord i sort stoff
Innfellinger på dashbord og i dørsider i resirkulert materiale «Recytex»
Ƥ = standardutstyr o = ekstrautstyr - = ikke tilgjengelig

* Noen av de nettbaserte tjenestene blir tilgjengelige på et senere tidspunkt. Disse tjenestene er gratis i 36 mnd. og krever deretter abonnement.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.
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dimensjoner & volum

904

826
2 028
1 562
157

120

838

2 588

661

4 087

1 384

1 506
1 787

1 386

1 037

1 489
1 945
Bagasjeromsvolum – VDA standard (dm3)
Bagasjeromsvolum under hattehylle
Bagasjeromsvolum med nedfelt bakseterygg
dimensjoner i (mm).

338
1,225

Renault og elektrisitet,
kontinuerlig innovasjon
I Frankrike er mer enn ett av to solgte elektriske kjøretøy en Renault, noe som
bekrefter konsernets banebrytende tilnærming og den mer enn ti år gamle
forpliktelsen til å utvikle enklere, mer behagelig og mer omfattende elektrisk
mobilitet. Renaulution-planen, lansert i slutten av 2020, bidrar til dette via
lansering av en hel rekke kjøretøyer og tjenester.
Som ledende på det europeiske markedet med mer enn 300 000 solgte
elektriske kjøretøyer, forbedrer vi kontinuerlig våre tilbud: økt rekkevidde,
utrulling av tilkoblede tjenester, optimalisering av ladeprosessen og
oppgradering av motorer og design.

For oss må elektriske kjøretøyer også svare på nye krav til bruk: Nesten 10.000
elektriske kjøretøyer er daglig tilgjengelig for bildeling i tjue byer i Europa.
Og vi har opprettet Mobilize-merkevaren for tjenester rundt mobilitet, energi
og datahåndtering.
I nær fremtid, med fremveksten av «smarte nett», vil toveis lading tilbakeføre
strøm til nettet når det er stort energibehov. Nok et skritt mot den sirkulære
økonomien, som styrker vårt oppdrag med å fortsette å være en av pionerene
for fremtidig mobilitet.

→ mer enn 300,000 Renault Zoe
produsert ved utgangen av
mai 2021

konfigurer din Renault Zoe på www.renault.no
Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Forbehold om trykkfeil. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin
policy for kontinuerlig forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy
og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige
(som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Garantier opphører når den første av de to vilkårene nås: 8 år/160 000 km (min. 66% kapasitet)
på batteriet, 5 år/100 000 km på bilen. Opplyst rekkevidde vil variere med kjørestil, temperatur, topografi, bruk av klimaanlegg etc. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren,
avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt.
Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS. - ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT/RBI Norge AS. 1. UTGAVE,
1. OPPLAG, SEPTEMBER 2021. RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00.
Publicis – Photo credits :
– Renault s.a.s. French simplified joint-stock company with capital of
€533,941,113.00 / 13-15, quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – Nanterre Trade & Companies Registry B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20.
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