Renault ZOE

ZOE som du aldri før
har opplevd den
ZOE har fått et svært uttrykksfullt utseende. I
tillegg til de flytende linjene som har slått så
godt an, kommer ZOE nå også med C-formede
LED-lykter, tåkelys og en kraftigere grill. Bak
lyktene har fått større særpreg med LED-lys og
en design som får bilen til å virke bredere. Under
panseret, som har fått en ny og større logo,
finner du en ny og kraftigere motor* som forsterker kjøregleden. Med den nye B-modusen
senkes farten raskere når du løfter foten fra
gasspedalen, og du kan dermed redusere bruken
av bremsepedalen.
* Avhenger av versjon.

En boble av komfort
Når du nærmer deg Zoe med handsfree-kortet i
lommen, åpner den døren til et univers av ny
teknologi og brukervennlighet. Bilen setter
en ny standard for komfort, og i Zen-versjonen
er setetrekkene i tekstil av 100 % resirkulert*
materiale. Den er dessuten ekstremt godt lyd
isolert. Instrumentpanelet er moderne og
ergonomisk med en ny førerskjerm på 10’’. Dermed får du all informasjonen du trenger mens
du kjører. De praktiske betjeningsknappene på
det nye rattet gir deg bokstavelig talt fingerspisskontroll over bilen. Plassen til smarttelefon
under girspaken er utstyrt med en induksjons
lader for trådløs lading**. Midt i bilen finner du
det nye EASY LINK-systemet med en stor skjerm
på hele 9,3”**, som gjør navigasjon enkelt og
problemfritt.
* I Zen-versjonen er setene laget av 100 % resirkulert stoff, i
Intens-versjonen finner du en blanding av stoff og skinn
imitasjon.
** Avhenger av versjon og utstyrsnivå.

Ganske enkelt elektrisk

Lengre, friere
Grenser er til for å flyttes. Derfor er ZOEs rekkevidde på hele 395 km WLTP*. Mange vil kunne
kjøre hele uken på én lading. Du kan selv sjekke
forbruket og hvor mye energi som gjenvinnes
når du bremser, ved å ta en kikk på økonometeret på 10’’-skjermen foran deg.
* Avhenger av versjon og utstyrsnivå.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Testprosedyre som gir tall for forbruk og kjørelengde som
ligger tett opptil tallene ved reelle kjøreforhold.

Lad enkelt
Skal du ut på lengre turer, er ZOE utstyrt med
CCS-Combo-kontakt. Med den lader du raskt på
DC-hurtigladestasjoner og får ytterligere 150 km
rekkevidde på kun 30 minutter! Takket være den
smarte innebygde Caméléon®-laderen kan ZOE i
motsetning til de aller fleste andre elbiler også
utnytte hele effekten på de mange 22kW AC-
ladestasjonene du finner langs veien.
Lading har blitt enklere enn noensinne.

Gleden ved
å kjøre elektrisk
ZOE vil gi deg stor kjøreglede. Med sin elektriske
R135-motor* på 135 hk (100 kW) er ZOE svært
dynamisk. Du får en toppfart på 140 km/t, slik at
det blir enklere å kjøre forbi på motorveien. En
ny og avslappende kjøreopplevelse. Gi girspaken
(E-shifter) et dytt, så går du over i B-modus. Da
vil du senke farten betraktelig når du løfter foten
fra gasspedalen. Dette gir en mer avslappende
kjøreopplevelse med mindre bruk av bremse
pedalen.
* Avhenger av versjon.

Naviger fritt
Takket være det nye multimediesystemet EASY
LINK med 9,3’’-skjerm*, som er kompatibelt
med Android Auto™ og Apple CarPlay™, kan du
lytte til spillelistene dine, benytte deg av favoritt
appene dine og ringe under sikre forhold.
Ettersom navigasjonssystemet* er direkte tilkoblet TomTom, mottar du mye informasjon i
sanntid: Trafikktetthet, værmeldinger, ladestasjoner m.m.
Med funksjonen Map Auto-Update** oppdateres kartene automatisk.
Er du i tvil om adressen du skal til?
Skriv ganske enkelt inn to eller tre ord. Det er
tilstrekkelig for å finne frem til adressen via
Google. Du vil garantert sette pris på de nettilkoblede løsningene om bord – enkelt, raskt og
brukervennlig.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.
Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.
* Avhenger av versjon og utstyrsnivå.
** Denne tjenesten er gratis i 36 mnd. og krever deretter abonnement.

Med MY Renault kan du
administrere bilen med en app!
Forenkle hverdagen med ZOE og MY Renault-appen1):
Lokalisering av bilen.2) Finn igjen din ZOE ved å la MY Renault-appen vise vei dit den
står parkert.
Visualiser disponibel rekkevidde og finn frem til ladestasjonene rundt deg eller ved
bestemmelsesstedet.
Ruteplanlegger. Planlegg kjøreruten på smarttelefonen: Appen legger automatisk inn
stopp ved første ladestasjon. Ett klikk er nok for å sende ruten som er foreslått, til
Google Maps – du kan deretter vise den på skjermen i din ZOE takket være funksjonen
for speiling av smarttelefon.
Rute for den siste kilometeren.3) Når du har parkert, starter du navigasjonen fra
smarttelefonen og lar den vise vei til fots fram til den endelige destinasjonen.
Sjekk ladestatus og resterende rekkevidde i sanntid.
Start eller programmer lading2) av ZOE til en tid av døgnet når strømprisen er lav, for
å spare penger.
Aktiver eller programmer klimaanlegget2) eller varmeapparatet i forkant for å sette
deg inn i en bil med ideell temperatur.
Disse tjenestene er gratis i 36 mnd. og krever deretter abonnement.
Tilgjengelig om kort tid.
3)
Kun tilgjengelig på modeller utstyrt med EASY LINK-navigasjon.
1)
2)

Enda enklere,
enda sikrere
Du er ikke lenger alene bak rattet. Førerassistent
systemer* optimaliserer parkeringsmanøvere og
ivaretar sikkerheten. Foreta perfekte lukeparkeringer uten å røre ved rattet takket være EASY
PARK ASSIST-systemet*. Kameraene i bilen leser fartsgrensene og varsler deg hvis du kjører
for fort*. Videre oppdager ZOE eventuelle kjøretøy i blindsonen og varsler deg med et blinkende
lys i sidespeilene*. Skulle du krysse fil
opp
merkingen uten å gi signal, vil førerassistent
systemet korrigere bilens kurs og styre den på
plass i filen igjen*. ZOE forenkler tilværelsen
med stadig ny teknologi.
* Avhenger av versjon og utstyrsnivå.

Carlab
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Seter og felger En gjennomført stil
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CARLAB Farger

Hvit Glacier (S-369)

Hvit Quartz (M-QNY)

Grå Highland (M-KQA)

Grå Titanium (M-KPN)

Blå Celadon (M-RQT)

Lilla Blueberry (M-LNJ)

Flammerød (M-NNP)

Sort Stjerne (M-GNE)
S = standardlakk. M = metallic-lakk.
Bildene kan avvike noe fra virkeligheten.

CARLAB Utstyrsversjoner

LIFE
Sikkerhet
• Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
• Kollisjonsputer på sidene foran
• Bakkestartassistent
• Blokkeringsfrie bremser (ABS) med panikkbrems
assistanse
• Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) med antispinn
(ASR) og understyringskontroll (CSV)
• Tåkelys foran
• Automatisk tenning av nødblink ved panikkbremsing
• Automatisk aktivering av kjørelys og vindusviskere
• Tre hodestøtter bak, regulerbare i høyden
• Sentrallås og automatisk låsing av dørene under kjøring
• Isofix-fester på sideplassene bak og på passasjersete foran
• Reparasjons- og luftfyllingssett til dekk
• System for overvåking av dekktrykk
• «Z.E. Voice», varsellyd for fotgjengere
Kjøring og førerassistentsystemer
• Kjørecomputer som viser gjennomsnittlig og aktuelt
forbruk
• Cruisekontroll med hastighetsbegrenser og
betjeninger på rattet
• 10” førerskjerm som kan tilpasses
• E-shifter-girspak med B-modus
(økt energigjenvinning)

Komfort og interiør
• Automatisk klimaanlegg med Eco-funksjon
• Elektriske vindusheiser på begge sider foran
• Renaults handsfree nøkkelkort med automatisk
opplåsing av dørene når du nærmer deg bilen
• Elektriske sidespeil med oppvarming
• Oppvarmet ratt i skinn, regulerbart i høyde og lengde
• Hanskerom med «soft-close»
• Holder til 1,5 l flaske i dørene foran
Lyd og multimedia
• EASY LINK 7”: Radio med høyoppløselig 7”
berøringsskjerm, kompatibel med Android Auto™ og
Apple CarPlay™, 6 høyttalere, Bluetooth®, 2 USB-
kontakter, 1 AUX-inngang
• Digital radio (DAB+ og tradisjonell FM/AM)
RENAULT EASY CONNECT – tilleggstjenester
• 4G-tilkobling med datapakke inkludert i 3 år
• Nettbaserte tjenester* via MY Renault-appen:
Ladenivå, temperatur i kupeen, ruteplanlegger
• Auto-Update-tjeneste – inkludert i 3 år (for EASY
LINK-kompatible systemer): Automatisk, trådløs
oppdatering av multimediesystemet med automatiske
systemforbedringer.

Z.E.-spesifikt utstyr
• Combo CCS DC-lader (50 kW)
• Innebygget adaptiv Caméléon™ AC lader 1-3 fas,
2 - 22 kW
• ECO-modus, aktiveres med egen knapp
• Økonometer, batterimåler og kilometerteller på
instrumentpanelet
• Programmering av lading og kupetemperatur ved
hjelp av multimediesystemet EASY LINK
• Ladekabel Mode 3 Type 2

Ekstrautstyr
• Elektriske vindusheiser bak + «one-touch» betjening
av el. vindu førersiden foran
• Metallic-lakk
• Parkeringssensorer bak

Eksteriørdesign
• Full LED hovedlys med C-shape kjørelys
• 15’’ stålfelger med «Éole» hjulkapsler med
Michelin Primacy 4 E dekk
• Dørhåndtak i samme farge som karosseriet
Interiørdesign
• Setevarme i fører- og passasjersetet foran
• Sorte setetrekk av tekstil i utførelsen «Fortunate»
• Innfellinger på dashbord
* Nettbaserte tjenester og oppdateringer 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.

ZEN (LIFE+)
Aktiv og passiv sikkerhet
• Filskiftevarsler og filholderassistent
• Automatisk veksling mellom fjern- og nærlys
• Trafikkskiltgjenkjenning med informasjon på
førerskjermen
Komfort og innredning
• Lomme bak på seteryggen på passasjersiden
• Bakseterygg som kan felles ned 1/3–2/3

Eksteriørdesign
• 16’’ «Elective» lettmetallfelger med
Michelin Primacy 4 E dekk
• Speilhus i samme farge som karosseriet
Interiørdesign
• Seter i resirkulert grå tekstil «Recytex»
• Innfellinger på dashbordet og på innsiden av dørene i
grå tekstil «Recytex»

Lyd og multimedia
• 2 USB-porter ved baksetene
• Trådløs lader til smarttelefon integrert i midtkonsollen
(sjekk kompatibiliteten med smarttelefonen din)

* Nettbaserte tjenester og oppdateringer er gratis i 36 mnd. og krever deretter abonnement.

Ekstrautstyr
• Ryggekamera + parkeringssensorer foran og bak
• Pack NAVI: EASYLINK 7” med navigasjon, kompatibel
med Android Auto™ og Apple CarPlay™, trafikkskiltgjenkjenning med varsling for fartsgrense
• Nettbaserte navigeringstjenester* – 3 års oppdatering
er inkludert: Google-søk etter interessepunkter,
trafikkinfo i sanntid, værmeldinger, lokalisering av
ladestasjoner (forskjellig fra land til land)
• Metallic-lakk

CARLAB Utstyrsversjoner

INTENS (ZEN+)
Aktiv og passiv sikkerhet
• Parkeringsassistent (Easy Park Assist) med sensorer
foran, bak og på sidene samt ryggekamera
• Blindsonevarsler – oppdager farer i blindsonene.
Varsel i sidespeilene
• Fartsgrensevarsler
• Innvendig speil med automatisk dag/natt-funksjon
Komfort
• Sidespeil med elektrisk innfellingsfunksjon
Lyd og multimedia
• EASY LINK 9,3” med navigering og fartsgrensevarsling
– Radio og navigering med høyoppløselig 9,3”
berøringsskjerm med antirefleks – Kompatibel med
Android Auto™ og Apple CarPlay™ – 6 høyttalere,
Bluetooth®, 2 USB-porter, 1 AUX-inngang – Nettbaserte
navigeringstjenester* – Kart over Europa –
Auto-Update-tjeneste

RENAULT EASY CONNECT – tilleggstjenester
• Nettbaserte navigeringstjenester – 3 års oppdatering
er inkludert: Google-søk etter interessepunkter,
trafikkinfo i sanntid, værmeldinger, drivstoffpriser
(forskjellig fra land til land)
Eksteriørdesign
• Kromdetaljer i grillen
• Ekstra tonede ruter bak
• 16’’ «Elective» lettmetallfelger med diamantfinish og
Michelin Primacy 4 E dekk
Interiørdesign
• Setetrekk i mix resirkulert materiale
grå «Recytex»/sort imitert skinn
• Innfellinger på dashbordet og på innsiden av dørene i
grå tekstil «Recytex»

* Nettbaserte tjenester og oppdateringer 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.
** Kuskinn.

Ekstrautstyr
• BOSE® lydanlegg med subwoofer
• Seter i sort skinn «Riviera»** (inkluderer felter på
dashbord i imitert skinn og justerbar korsryggstøtte
førersete)
• 17’’ «Elington» lettmetallfelger med diamantfinish og
Michelin Primacy 4 dekk
• Metallic-lakk

CARLAB Seter

Versjon Life.
Sort tekstil «Fortunate».

Versjon Intens.
Mix grå tekstil av resirkulert materiale «Recytex» og sort imitert skinn.

Versjon Zen.
Grå tekstil av resirkulert materiale «Recytex».

Ekstrautstyr for INTENS.
Sitteflater i sort skinn «Riviera»*, øvrige deler
i imitert skinn.

* Kuskinn.

Hjulkapsler og felger

15” stålfelger med hjulkapsler «Éole».

16” aluminiumsfelger «Elective».

16” diamantslipte
aluminiumsfelger «Elective».

17” diamantslipte
aluminiumsfelger «Elington».

Utstyr BOSE® lydanlegg (ekstrautstyr INTENS)

Imponerende lydkvalitet
For å sikre en renest mulig lydgjengivelse har det avanserte lyd
anlegget fra Bose® seks kvalitetshøyttalere og en kompakt basshøyttaler. De to diskanthøyttalerne er på 2,5 cm og er integrert i
dashbordet, der de sikrer en klar og balansert lyd. I tillegg gir to
høyttalere foran i dørene og ytterligere to i bakdørene en fyldig og
kraftig lydgjengivelse. Basshøyttaleren er plassert i bagasjerommet
og gir naturtro og dype basstoner. Resultatet er enestående lydopplevelser i bilen.

CARLAB Lading

Lad ZOE hjemme hos deg selv

Lading av ZOE på utendørs ladestasjoner

Til hjemmelading av elbil trenger du en fagmessig utført installasjon for å sikre forskriftsmessig og

3. Det blir stadig flere ladestasjoner: På parkeringsplasser ved kjøpesentre, i parkeringshus, på

trygg lading. Det er mange løsninger å velge i, så du finner garantert en som passer dine behov.

bensinstasjoner, på firmaparkeringer og selvfølgelig også langs gatene i byene våre.
Ved disse kan du benytte deg av semihurtiglading med opptil 22 kW og oppnå en ekstra rekke-

1. Lading av ZOE kan gjøres med en standard stikkontakt* som er i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter i landet der du bor. Bruk denne løsningen hvis du ønsker å forlenge rekke
vidden, men ikke finner noen ledig ladestasjon/-kontakt. Du kan sikre deg 36 km ekstra rekke
vidde på rundt 3 timer, for eksempel mens du er på besøk hos venner.
2. For raskere og mer stabil lading anbefaler vi at du installerer en Wallbox på 3,6 eller 11 kW**,
som under gunstige forhold kan gi deg fulladet batteri på cirka 6 t 35 min (11 kW). Den må installeres av en kvalifisert fagperson.

* Lading i vanlig stikkontakt avhenger av kvaliteten og forskriftsmessigheten til den elektriske installasjonen.
Be en kvalifisert fagperson om å kontrollere dette.
** Wallbox-utstyret og -installatøren må være sertifisert Z.E. Ready versjon 1.2 eller nyere for å sikre lading i
samsvar med spesifikasjonene for ZOE og den elektriske installasjonen. Z.E. Ready er et registrert varemerke
som tilhører Renault.

vidde på 60 km på 30 minutter eller hurtiglading 50 kW som gir over 150 km på 30 minutter.

Rekkevidde
ZOE har en rekkevidde på opptil 395 km WLTP*. Med WLTP (Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedures) kan man måle forbruk og rekkevidde med resultater som ligger
tett opptil reelle brukstall. Akkurat som med drivstofforbruket i en forbrenningsmotor påvirkes den nye Renault ZOEs rekkevidde av flere variabler ved faktisk bruk: Stigning, hastighet, bruk av varmeapparat og klimaanlegg og kjørestil er de viktigste faktorene.

For eksempel kan du ved kjøring i bynære strøk ha en rekkevidde på 395 km* om sommeren,
mens du om vinteren kan komme til å ha 250 km* til rådighet. Derfor gir vi deg full kontroll
over rekkevidden via instrumentene om bord, ikke minst økonometeret, som viser
strømforbruket i sanntid. Rekkevidden varierer for øvrig med modellversjon og bilens utstyr.

Lading
Når du kobler ZOE til laderen, er ladeeffekten i kW maksimal når batteriet er helt
eller nesten utladet. Ladehastigheten synker deretter gradvis etter hvert som
ladenivået nærmer seg 100 %. Den faktiske ladeeffekten avhenger for øvrig av
utgangseffekten til ladestasjonen, temperaturen og hvor lenge batteriet har vært
i bruk.

Ladeeffekt (kW)

Hurtiglading

Standard lading

Batteriets ladenivå (%)

* Avhenger av versjon og utstyrsnivå. Rekkevidden er godkjent basert på testing av biler med europeiske spesifikasjoner. Biler solgt på det nordiske markedet kan ha et høyere utstyrsnivå, hvilket kan redusere rekkevidden noe.

CARLAB Dimensjoner

CARLAB Tekniske data
Batteritype
Antall seter

REKKEVIDDE OG FORBRUK

Rekkevidde ved blandet kjøring WLTP1)
Oppgitt rekkevidde gjelder for dekkdimensjon
Gjennomsnittlig reell rekkevidde sommer/vinter2)
Forbruk ved blandet kjøring (Wh/km) ihht godkjent testprosedyre

R110

395
15”
375/240
172

386
16”
375/240
177

MOTOR

Elektromotorens teknologi
Maks. effekt hp (kW EU)/ved maks. turtall (o/min)
Maks. dreiemoment Nm EU (Nm)/ved maks. turtall (o/min)

Synkron med rotorvikling

108 (80)/fra 3395 til 10 886
225/fra 500 til 3 395

BATTERI

Brukskapasitet (kWh)
Teknologi
Totalspenning (volt)
Antall moduler/celler
Batterivekt (kg)
Lader (AC)
Vanlig stikkontakt 2,3 kW (énfase 10 A) (0–100 %)
Wallbox 3,6kW (énfase 16A) (0-100%)/Wallbox-kontakt
Wallbox 7,4 kW (énfase 32 A) (0–100 %)
Wallbox/Ladestasjon 11 kW (trefase 16A) (0-100%)
Ladestasjon 22 kW (trefase 32A) (0-100%)
Hurtiglading DC 50 kW (0–80 %)

Adaptiv énfase/trefase fra 2 til 22 kW
ca. 34 t 30 min
ca. 20 t 10 min
ca. 9 t 25 min
ca. 6 t
ca. 3 t
ca. 70 min

GIRKASSE

Type girkasse
Antall gir forover
Topphastighet (km/t)
0–50 km/t, 0–100 km/t, 80–120 km/t (s)
SCx

Girkasse med ett reduksjonsgir
1
135
3,9 – 11,4 – 9,3

STYRING

Servostyring
Svingradius mellom fortauskanter (m)
Antall omdreininger på rattet

HJUL OG DEKK
Referansefelger (’’)
Dekkdimensjoner

BREMSER

Foran:
Bak:

VEKT (kg)

Egenvekt, fra
Vogntogvekt
Maks. tillatt totalvekt
Foran/bak, begrenset av maks. tillatt totalvekt
Maks. tilhengervekt med/uten brems

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

52
Litiumion
400
12/192
335

LADETID3)

YTELSE

R135

Z.E. 50
5

140
3,6 – 9,5 – 7,1

0,75
ja (elektrisk)
10,56
2,73

15’’ (LIFE); 16“ (ZEN)
Dekk Michelin Primacy 4 E 15’’: 185/65 R15
16’’: 195/55 R16

16“ (ZEN, INTENS); 17’’ (INTENS)
Dekk Michelin Primacy 4 E 16’’: 195/55 R16
17’’: Dekk Michelin Primacy 4. 215/45 R17 (foran), 205/45 R17 (bak)
Ventilerte skiver Ø280
Ventilerte skiver Ø260
1 502
1 988
1 988
1 048/940
Ikke godkjent/ikke godkjent

Rekkevidden er godkjent basert på testing av biler med europeiske spesifikasjoner. Biler solgt på det nordiske markedet kan ha et høyere utstyrsnivå, hvilket kan redusere rekkevidden noe.
Avhenger av versjon og utstyrsnivå.
3)
Faktisk ladetid avhenger bl.a av ladestasjonens reelle utgangseffekt, utetemperatur og batteritemperatur.

1)

2)

CARLAB Standard- og ekstrautstyr
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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
Trafikkskiltgjenkjenning m/ varsling for fartsgrense
Automatisk avblendbart bakspeil

KOMFORT OG INTERIØR		
Automatisk klimaanlegg med Eco-funksjon og luftkvalitetssensor (AQS)
Oppvarmet ratt i skinn*, justerbart i høyde og lengde
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
Varme i seter foran, 3-trinns justering
Førersete med justerbar korsryggstøtte

OPPBEVARING
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™ – 6 høyttalere, 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
Trådløs lader til smarttelefon integrert i midtkonsollen (sjekk kompatibiliteten med smarttelefonen din)
Bose® Sound System, DAB+ radio, 2 neodyniumhøyttalere, 2 wideband-høyttalere bak, 2 neodynium-diskanthøyttalere,
en Nd™ Richbass™ basshøyttaler i et 6,2 l Waveguide-kabinett plassert i bagasjerommet
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
Hurtiglading Combo CCS DC 50kW
Innebygget adaptiv Caméléon™ AC lader 1-3 fas, 2 - 22kW
Eco Mode-knapp
Forbruksmåler, batterinivå og visning av estimert rekkevidde
Programmering av lading og forvarming/kjøling av kupé fra EASY LINK systemet i bilen
Mode 3 Type 2 ladekabel (6,5m)

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
Girspak i skinn*
Setetrekk i sort tekstil «Fortunate»
Setetrekk i grått 100% resirkulert materiale «Recytex»
Setetrekk i mix grått resirkulert materiale «Recytex»/sort imitert skinn
Seter i sort skinn «Riviera». (Inkluderer felter på dashbord i imitert skinn og justerbar korsryggstøtte førersete)*
Innfellinger på dashbord i sort stoff
Innfellinger på dashbord og i dørsider i resirkulert materiale «Recytex»
Innfellinger på dashbord og i dørsider i sort imitert skinn

• = standardutstyr; ¤ = ekstrautstyr; - = ikke tilgjengelig.
*
Kuskinn.
**
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.

CARLAB Tilbehør

1.

1. Dobbelt gulv med plass til kabler
Fullstendig integrert i bagasjerommet. Flere rom av
ulike størrelse til 2 ladekabler.
Spesiallaget rom for beskyttelse av BOSE®-basshøyt
taleren.
Aldri mer kabler som ligger løst i bagasjerommet.
Forhøyet gulv i bagasjerommet, slik at du lettere får
tak i innholdet.
Uttakbart, hengslet gulv med håndtak som gjør det
enkelt å komme til innholdet.
Kan også brukes til å holde orden på småting (for
eksempel sikkerhetssettet) dersom du kun har én

kabel eller ikke har basshøyttaler fra Bose.

2.

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.
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.

3.

CARLAB Kvalitet
«Helt fra utviklingsprosessen starter i designstudioet til produktet kommer i salg hos forhandlerne,
og selvsagt gjennom hele produksjonsfasen, er det kvalitet som er rettesnoren vår.»
Laurens van den Acker – industridesignansvarlig i Renault-konsernet
Kontinuerlig forbedring
Renault er en pioner og leder innen elektrisk mobilitet i Europa og har opparbeidet seg en unik kunnskap om kundenes behov og forventninger. ZOE ble lansert i 2012 og har
siden da stadig blitt bedre. Med en faktisk rekkevidde på 150 km økte den kjøreradiusen til 300 km under reelle forhold da den i 2017 fikk det nye Z.E. 40-batteriet. Et år s enere
ble ZOE utvidet med den nye R 110-motoren og ble dermed enda mer allsidig og ga enda større kjøreglede. I dag er Europas bestselgende elbil fremdeles i endring og får
stadig lengre rekkevidde.
ZOE, lenger, raskere, enklere
ZOE er utstyrt med det nyskapende batteriet Z.E. 50, som nå gir den en rekkevidde på inntil hele
395 km WLTP. Den har også hurtiglading (likestrøm) (opptil 50 kW, noe som gjør at du kan «fylle på»
150 km på bare 30 min). Den er dessuten utstyrt med den allsidige Caméléon™-laderen på 22 kW. Den
er unik på markedet og gjør at du får utnyttet offentlige ladestasjoner med vekselstrøm fullt ut.
Samarbeid med TomTom og Google gjør det enkelt å finne adresser eller ladestasjoner ved hjelp av
navigering i sanntid. Kartene blir også automatisk oppdatert. MY Renault-appen drar nytte av
konsernets erfaring med tilkoblede tjenester.

ZOE gir deg en dynamisk og fredelig hverdag
ZOE er resultatet av Renault-ingeniørenes innsats for å optimalisere alle aspekter ved kjøretøyet. Med
over 100 000 ZOE-kjøretøy utstyrt med motorer produsert i Cléon, har Renaults ekspertise nå nådd et
enestående nivå. R135-motoren gir optimal ytelse og er svært allsidig på alle typer veier. Hovedgrunnen til å kjøpe ZOE er kjøreglede, og en akselerasjon som minner om en sportsbil, gir deg enda mer av
det. Samtidig gjør B-modus den enklere å kjøre ved å redusere bremsebruken, og de mange fører
assistansesystemene gjør bilkjøringen enda tryggere.

ZOE – kvalitet i alle aspekter
ZOE har en design som fremdeles forfører. Den er utelukkende utstyrt med LED-lys og har en ny
C-formet lyssignatur. Interiøret er like revolusjonerende.
ZOE er dristig og fullspekket av teknologi. Setetrekket og en del av kupeen består av en ny tekstiltype
som er 100% resirkulert* – en del av elbilens filosofi. De store skjermene er inspirert av smart
telefoner, har høy kontrast og lysstyrke og kan tilpasses fullt ut. I ZOE føler du deg som hjemme.

* Avhenger av versjon.

Opplev mer av 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 f orbedring 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.
FOTO: F. Ohm, Additive Studios, ©Renault Marketing 3D-Commerce - ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT/RBI Norge AS.
4. UTGAVE, 1. OPPLAG, OKTOBER 2020, OPPDATERT FOR WEB. RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00.

