
Renault ZOE
300 km rekkevidde*

Batterigaranti 8 år/160 000 km**

*WLTP.   **Min. 66% kapasitet.









Rekkevidde  
på 300 km*

Ingen CO2-utslipp, ingen motorstøy, ingen giring.  Renault ZOE er 
med på å definere den nye generasjonen av el biler. De myke, 
 bølgende linjene og den store, forkrommede  Renault-logoen gir 
bilen et unikt utseende. Nye lakkfarger, lys signatur med LED- 
teknologi og dørhåndtak som er skjult i  vindusrammen på bak-
dørene, er bare noen elementer i designet som vil falle i smak 
hos de fleste. Og den lange rekkevidden, som nå er oppe i hele 
300  km* (eller inntil 200  km vinterstid), gjør  bilen enda mer 
 attraktiv og unik.

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon. WLTP er forkortelse for 
 Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, og er en testprosedyre 
for forbruk. Erstatter den tidligere normen NEDC.



Så enkelt  
som bare ZOE
Hverdagen blir enklere med Renault ZOE. Elmotoren er stillegående, 
 automatgirkassen gir høy kjørekomfort, og de mange  lade    mulig  hetene 
gjør ZOE til et praktisk alternativ uansett hvor du skal. For å gjøre til-
værelsen enda mer behagelig og gi deg én be kymring mindre har bilen 
estimert reell rekkevidde på 300 km*. Den lyse og  trivelige kupeen innbyr 
til gode kjøreopplevelser, og med R-Link-konsollen har du tilgang til 
smarte, nettbaserte funksjoner. Kort sagt er ZOE en bil som har mye  
å by på!

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon.







Bli bedre kjent med  
Renault ZOE
Helelektriske Renault ZOE er etter vår oppfatning det ultimate frem-
komstmiddelet per i dag. Alt er gjort for at bilen skal ha best mulig 
 rekkevidde og by på optimal sikkerhet og komfort ute på veien.



Ny R110-motor og Z.E. 40-batteri
Litiumionbatteriet på 41 kWh, utviklet av Renault, bygger på innovativ teknologi som gir dobbelt så stor kapasitet med samme fysiske størrelse som før.  
Som det forrige batteriet er det enkelt å lade, det er vedlikeholdsfritt og det er resirkulerbart. Batteriet på 41 kWh er plassert under gulvet for å gi bilen et 
lavest mulig tyngdepunkt og tar dermed heller ikke opp plass i kupeen eller bagasjerommet. 

Med smidige, stillegående motorer er det en fryd å kjøre Renault ZOE. De smarte, kompakte og pålitelige motorene er behagelige å kjøre. Det høye dreie-
momentet sørger for direkte og jevn igangkjøring. Avhengig av versjon er effekten fra 92 hk (68 kW) til 108 hk (80 kW) med den nye R110-motoren, men 
alle versjonene gir samme lange rekkevidde.



Teknologien bak rekkevidden

* Avhengig av type ladestasjon.

Optimert rekkevidde:
Takket være de innovative Range OptimiZer-funksjonene er Renault ZOE en av de beste på rekkevidde av de rimelige elbilene.  1. Nytt system for gjen
vinning av bremseenergi. Uavhengig av førerens kjørestil tilføres batteriet strøm når føreren bremser eller senker farten.  2. Varmepumpe. Ett system, to 
funksjoner: Kjøling – varmepumpen kan, akkurat som et hvilket som helst moderne klimaanlegg, brukes til å kjøle ned kupéluften. Varme – varmepumpen 
kan selvsagt også varme opp luften i kupeen.  3. Michelin Energy™ EVdekk. Dekkene er spesialutviklet for ZOE og har svært lav rullemotstand, noe som 
kan øke bilens rekkevidde (ikke tilgjengelig til 17” felger).

Lading av batteriet:
4. Kameleonteknologi. Kameleonladeren tilpasser seg automatisk den tilgjengelige ladeeffekten og gir maksimal batterikapasitet på minimalt med tid. En 
halvtime* er nok for å oppnå en rekkevidde inntil 80 km.

Best mulig utnyttelse av batterikapasiteten:
5. Forhåndsinnstillinger for kupétemperatur og batteri. Innstillingene kan gjøres fra R-Link-konsollen eller mobilappen Z.E. Services. Når ZOE står til 
 lading, kan du programmere varme- eller kjølefunksjonen til å slå seg på til et bestemt tidspunkt. Da oppnår også batteriet optimal temperatur, slik at du er 
sikret optimal ytelse og rekkevidde – sommer som vinter.  6. ECOmodus. I ECO-modus reduseres ytelsen og varme- eller kjøleeffekten for å sikre størst 
mulig rekkevidde.
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R-Link:  
Mobil til fingerspissene
Hold deg på nett med Renault ZOE. Via berørings skjermen på 
Renault R-Link multimediesystem kan du planlegge reisen, høre 
på favorittmusikken din og laste ned apper fra R-Link Store  (apper 
for nyheter, reiser, spill etc.)*. Systemet er kompatibelt med 
 Android Auto™ og gir deg tilgang til appene** på mobiltelefonen 
fra multimedie skjermen på 7”. I tillegg gir Z.E. Trip deg oversikt 
over  ladestasjoner i nær heten eller på bestemmelsesstedet, slik 
at du kan slappe av og nyte kjøreturen.

* Appene krever internettilkobling og er tilgjengelige avhengig av land. 
** App’er som kan brukes når man kjører: Liste over tilgjengelige apper på  
Android Auto™. Android Auto™ er et varemerke som tilhører Google Inc. 
Android Auto™ er ikke tilgjengelig i alle markeder.







Oversikt over bilens  
rekkevidde og ladestatus

Installerer du appen Z.E.  Services på smarttelefonen din, har du 
 alltid oversikt over bilens rekkevidde og ladestatus. Med My Z.E. 
 Inter@ctive kan du også starte eller programmere ladingen samt 
aktivere innstillingene for kupétemperatur uten å være i nærheten 
av bilen. ZOE gir deg full kontroll!



Perfekt lyd
For at du skal kunne oppleve lyd i sin reneste form, er Zoe til-
gjengelig med et eksklusivt lydanlegg fra Bose® bestående av 
hele seks  avanserte høyttalere og en kompakt basshøyttaler. De 
to diskanthøyttalerne på 2,5 cm er plassert på dashbordet og gir 
klar og  balansert lyd. To mellomtonehøyttalere i fordørene og to 
høytt alere i bakdørene sørger for fyldig klang. Basshøyttaleren i 
bagasje rommet kompletterer lydbildet med dyp og naturtro bass. 
Resultatet er enestående lydopplevelser i bilen.









ZOE hjelper deg
Renault ZOE har mange nyttige hjelpefunksjoner. Førerassistentsystemene kan gjøre kjøreturen både tryggere og mindre anstrengende, og ZOE har også 
hjelpefunksjoner for folk utenfor bilen. Blant annet varsler Z.E. Voice eventuelle fotgjengere om at du kommer kjørende, ved hastigheter under 30 km/t. Velg 
mellom tre forskjellige lyder avhengig av omgivelsene. Teknologien utvikler seg stadig. Det er bra både for ZOE og for din kjøreopplevelse og sikkerhet.

Parkeringssensor bak
Med parkeringssensor går parkeringen som en lek. Et lydsignal varsler deg når du nærmer 
deg en eventuell hindring bak bilen.

Ryggekamera
Med ryggekameraet er ikke lenger rygging noe problem. Ryggekurven med forstørrede bilder 
av området rett bak bilen vises på multifunksjonsskjermen.



Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)
Den elektroniske stabilitetskontrollen gjør ZOE mer stabil ved vanskelige kjøreforhold.

Bakkestartassistanse
Ved bakkestart holdes bremsetrykket automatisk i to sekunder, slik at det blir 
enklere å kjøre i gang.





Rene linjer
Med 16” lettmetallfelger i original design gir Renault ZOE et 
solid inntrykk der den står klar til å smyge seg lydløst ut på 
veien. I fronten har den helelektriske bilen fått en lang og 
smal lyssignatur som understreker ZOEs særpreg. Bak-
lyktene er transparente med blå kanter – de røde lysene blir 
først synlige når de slås på. Bumerang-fasongen gjenspeiler 
bilens energiske personlighet og gjør at ZOE skiller seg ut, 
også utseendemessig.





Renault ZOE

300 km rekkevidde*

Nå med batterigaranti
8 år/160 000 km**

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon.
** Min. 66% kapasitet.
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Chromo zoneFarger

Hvit Glacier (S-369)

Lilla Blueberry (M-LNJ)

Hvit Nacré (M-QNC)

Grå Titanium (M-KPN)

Rød Bourgogne (M-NPK)

Grå Highland (M-KQA)

Blå Foudre (M-RQG)

S = standardlakk. M = metallic-lakk.
Lilla Blueberry og Sort Stjerne er ikke tilgjengelig på versjon Life.  
Hvit Nacré er en spesiell metallic-lakk. Bildene kan avvike noe fra virkeligheten.

Sort Stjerne (M-GNE)



15” «Aerobase» hjulkapsler

Utstyrsversjoner
LIFE EASY CHARGE

STANDARDUTSTYR
• 15’’ stålfelger med «Aerobase» hjullkapsler
• ABS med EBD, elektronisk bremsekraftfordeling
• Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med understyrings-

kontroll (CSV)
• Antispinnfunksjon (ASR)
• Automatisk tenning av nødblink ved  panikkbremsing
• Z.E. Voice: Varsellyd for fotgjengere ved sakte kjøring
• Bakkestartassistanse
• LED kjørelys – halogen hovedlys
• Automatisk klimaanlegg ECC med kombinert filter 
• Cruise Control og hastighetsbegrenser
• Forvarming av kupé 
• R-LINK: 7’’ touchskjerm , radio 4x35W,  

TomTom navigasjon (kart over Skandinavia) 
Bluetooth, Audio-streaming, USB, AUX,  
Android Auto™

• Radio 3D Sound by Arkamys™ m/DAB+
• Eco mode for å redusere energiforbruket
• Elektriske vindusheiser foran 
• Elektrisk regulerbare sidespeil m/ varme
• Ratt justerbart i høyde og lengde
• Varme i seter foran, 3-trinns justering
• Forseter med integrerte nakkestøtter

• Høyderegulerbare nakkestøtter på sideplassene bak
• Isofix-fester på sideplassene bak og på  

passasjers forsete
• Manuell barnesikring av dørlås
• Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
• Kollisjonspute på sidene (hode og bryst) for fører og 

passasjer foran
• Renault nøkkelkort
• Lett tonede sideruter bak
• Dørhåndtak foran i karossifarge
• Reparasjonskit for dekk
• Michelin Energy™ E.V. dekk
 
Z.E. UTSTYR/LADING
• Wallbox/hjemmelader, inkludert montering(1)

• Sjekk av el. anlegget av en autorisert elektriker  
(ved valg av wallbox)

• Kabel for lading med wallbox/hjemmelader
• Z.E. Connect: Opplysninger i reell tid om batteriets 

ladetilstand(2)

• Z.E. Inter@ctive: Fjernstyring av batteriets lading og 
forvarming(2)

EKSTRAUTSTYR
• Metallic lakk
• 16’’ aluminiumsfelger 
• Parkeringssensor bak + lys- og regnsensor 
• Handsfree nøkkelkort + el. vinduer bak,  «one-touch» og 

klemsikring på el. vinduer førersiden 
• Kart over Europa til TomTom

(1)  I enkelte tilfeller vil det være behov for utstyr og 
oppgraderinger som ikke er inkludert i installasjonen.  
I disse tilfellene tilkommer det ekstra kostnader for å 
fullføre installasjonen (f.eks. montering av overspen-
ningsvern, luftstrekk av kabler, graving av kabelgrøfter, 
avstander over 15 meter eller behov for lift, kjøre - 
avstand fra forhandler over 50 km/1 time).

(2) Krever abonnement etter gratis prøvetid.



17” «Tech Run» 
aluminiumsfelger med  
diamantfinish

INTENS EASY CHARGE

STANDARDUTSTYR UTOVER LIFE
• 16’’ aluminiumsfelger «Bangka»
• Handsfree nøkkelkort
• Ryggekamera og parkeringssensor bak
• Regn- og lyssensor
• Elektriske vindusheiser bak 
• Helsort interiør (seter/dashbord/dørsider) 
• Ratt i skinn
• Elektrisk innfellbare sidespeil
• Solskjerm med speil (fører- og passasjerside)

EKSTRAUTSTYR
• Metallic lakk
• Blueberry setetrekk + interiør (lilla interiørdetaljer  

rundt luftedyser, girspak og høyttalere foran, samt  
stripe på dashbord) 

• 17’’ aluminiumsfelger «Techrun»
• Kart over Europa til TomTom

16’’ aluminiumsfelger 
«Bangka»

Utstyrsversjoner

INTENS kan bestilles som SUPERCHARGE(1)

• Hjemmelader 11 kW i stedet for 3,6 kW

(1)  Koster ekstra. 11 kW ladepunkt krever 3 fas og stor nok kapasitet på hovedsikringer og strømnett – 3,6 kW ladepunkt foreslås dersom 11 kW ikke er tilpasset.



17” «Optemic» 
aluminiums felger

STANDARDUTSTYR ICONIC UTOVER INTENS
• BOSE® lydanlegg, subwoofer med WaveGuide® teknologi
• 17” aluminiumsfelger «Optemic»
• Seter i tekstil/imitert skinn

EKSTRAUTSTYR
• Metallic lakk
• Kart over Europa til TomTom

Iconic kan bestilles som SUPERCHARGE(1)

• Hjemmelader 11 kW i stedet for 3,6 kW

(1) Koster ekstra. 11 kW ladepunkt krever 3 fas og stor nok kapasitet på hovedsikringer og strømnett – 3,6 kW ladepunkt foreslås dersom 11 kW ikke er tilpasset.

ICONIC EASY CHARGE

Utstyrsversjoner



BAGASJEROMSVOLUM (dm3)  
Høyde under hattehyllen 338
Med nedfelt baksete, lastet til taket 1225

DIMENSJONER (mm)
A Akselavstand 2588
B Utvendig lengde 4084
C Overheng foran 839
D Overheng bak 657
E Sporvidde foran 1511

 
F Sporvidde bak 1510

G Total bredde over pyntelister/
med sidespeil 1730/1945

H Høyde uten last 1562

H1 Høyde uten last med 
åpen bakluke 2028

J Innlastingshøyde uten last 724
K Bakkeklaring med last 120
L Kupélengde 1678

 
Y1 Bredde bagasjeromsåpning nederst 899

Y2 Innvendig bredde mellom 
hjulhusene 1007

Z Høyde bagasjeromsåpning 685

Z1 Maks. lastelengde med 
nedfelt baksete 1426

Z2 Høyde under hattehylle 622
Z3 Lastelengde bak baksete 580

 
M Albuebredde foran 1384
M1 Albuebredde bak 1390
N Kupébredde, skulderbredde foran 1365
N1 Kupébredde, skulderbredde bak 1320

P Takhøyde foran ved 
14° vinkel på seteryggen 904

Q Takhøyde bak ved 
14° vinkel på seteryggen 826

Y Maks. bredde bagasjeromsåpning 941

Dimensjoner



Standard- og ekstrautstyr
LIFE INTENS ICONIC

AKTIV OG PASSIV SIKKERHET
ABS-bremser • • •
Kollisjonsputer foran til fører og passasjer • • •
Kollisjonspute for passasjer foran kan deaktiveres • • •
Sidekollisjonsputer foran (hode/bryst) • • •
Automatisk tenning av nødblink ved nødoppbremsing • • •
Nakkestøtter bak som kan reguleres i høyden • • •
Høyderegulerbare trepunkts sikkerhetsbelter foran, med beltestrammere • • •
Tre trepunkts sikkerhetsbelter bak med beltekraftbegrensere • • •
Automatisk låsing av dørene under kjøring (kan deaktiveres) • • •
Dynamisk stabilitetskontroll (ESP) med antispinn (ASR) og understyringskontroll (CSV) • • •
Isofix festesystem på sideplassene bak og på passasjersetet foran • • •
Cruise Control og hastighetsbegrenser • • •
Z.E. Voice fotgjengervarsling • • •
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBV) • • •
Manuell barnesikring av dørene • • •
Dekktrykksensor • • •

KOMFORT
Parkeringssensorer bak ¤ • •
Ryggekamera og parkeringssensorer bak - • •
Bakkestartassistanse • • •
Elektronisk klimaanlegg • • •
Elektriske vindusheiser foran • • •
Elektriske vindusheiser foran og bak med enkeltberøringsfunksjon og antiklem på førersiden ¤ • •
Solskjerm • - -
Solskjerm med speil (på fører- og passasjersiden) - • •
Forseter med integrerte nakkestøtter • • •
Interiør «Fortunate» i sort • - -
Interiør i sort - • •
Interiør i sort med lilla detaljer - ¤ -
Seter i tekstil og imitert skinn - - •
Høyde- og dybdejusterbart ratt • • •
Ratt i skinn(1) - • •
Armlener på sidene foran i imitert skinn - - •
Åpning og låsing av dører med Renault-nøkkelkort • • •
Renault-nøkkelkort med handsfree betjening - • •

SIKT – BELYSNING
Automatisk tenning av nærlysene (lyssensor) ¤ • •
Vindusviskere med regnsensor ¤ • •
Optiske bi-halogenlykter • • •
LED-kjørelys • • •



Elektriske, oppvarmede sidespeil • • •

OPPBEVARING
Hanskerom (7 l) • • •
Plass til 1,5 l flasker i fordørene • • •
Midtkonsoll foran med oppbevaring • • •

LYD, MULTIMEDIA
RENAULT R-Link: Integrert multimediasystem med 7" berøringsskjerm, Renault R-Link store og 
Android Auto™ • • •

TomTom® LIVE-tjenester og datatilkobling gratis i 36 måneder • • •
Kart over Europa ¤ ¤ ¤
Radio 4x35W, Bluetooth®USB-in, AUX-in, DAB+ • • -
Radio «3D sound by Arkamys™», dobbeltantenne, to boomerhøyttalere,  
to bicone-høyttalere bak og to diskanthøyttalere • • -

BOSE® lydanlegg, subwoofer med WaveGuide® teknologi, Bluetooth®, USB-in, AUX-in, DAB+ - - •

SPESIALUTSTYR TIL Z.E.
Range OptimiZer: Varmepumpe, ny generasjon motorbrems • • •
Økonometer, batterimåler og innebygd kilometerteller • • •
TFT-fargeskjerm med kjørecomputer og angivelse av kjørestil • • •
Knapp for Eco-modus • • •
Forhåndsregulering av temperaturen i kupeen (oppvarming eller avkjøling) via R-LINK • • •
Ladekontakt foran (ladedeksel under Renault-logoen) • • •
Kabel med Type2-kontakt for lading med med wallbox/hjemmelader. Samme kabel brukes for lading på 
nyere offentlige AC-ladestasjoner(2). (Offentlige ladestasjoner med vanlig stikkontakt(2) krever ekstra 
kabel som kan bestilles hos forhandler(2)) 

• • •

My Z.E. Connect: Kontroller ladenivået og aktuell status på smartphone eller på datamaskin  
(krever abonnement) • • •

My Z.E. Inter@ctive: Aktiver en timer fra en kompatibel smartphone for lading av bilen og forvarming av 
temperaturen i kupeen når bilen er koblet til en ladestasjon (krever abonnement) • • •

EKSTERIØR
15" hjulkapsler «Aérobase» og Michelin Energy™ E-V dekk • - -
16" «Bangka» aluminiumsfelger og Michelin Energy™ E-V dekk ¤ • -
17" «Tech Run» aluminiumsfelger med diamantfinish - ¤ -
17” «Optemic» aluminiumsfelger - - •
Reparasjonskit for dekk • • •
Metallic lakk ¤ ¤ ¤
Dørhåndtak foran i samme farge som bilen • • •

• = Standard     ¤ = Ekstrautstyr     - = Ikke tilgjengelig  
(1) Okseskinn.
(2) Krever TN-nett.

 LIFE INTENS ICONIC



R90 (Life) R110 (Intens/Iconic)
Antall sitteplasser 5 5
Batteritype Z.E. 40 Z.E. 40

REKKEVIDDE
Rekkevidde sommer inntil (km)(1) 298-317(2) 286-311(3)

Reell rekkevidde vinter inntil (km) 200 200

MOTOR
Teknologi, elektrisk motor Synkron med rotorvikling
Maks. effekt i kW CEE (hk)/ved maks. turtall (o/min.) 68 (92)/3000 -11 300 80 (108)/3 395 -10 980
Maks. dreiemoment i Nm CEE (Nm)/ved maks. turtall (o/min.) 220/ved 250-2500 225/ved 1500-3395

BATTERI
Utnyttbar kapasitet (kWh) 41
Teknologi Litiumion
Total spenning (volt) 400
Antall moduler/celler 12/192
Batteriets vekt (kg) 305

LADETID 0–100%(4)

Lader Adaptiv én-/trefase fra 2 til 22 kW
Vanlig stikkontakt (10 A) 25 t 
3,7 kW (énfase ladestasjon, 16 A) 15 t 
7,4 kW (énfase ladestasjon, 32 A) 7 t 25 min.
11 kW (trefase ladestasjon, 16 A) 4 t 30 min.
22 kW (trefase ladestasjon, 32 A) 2 t 40 min.
43 kW (trefase ladestasjon, 63 A) 2 t 40 min.

GIRKASSE
Type Girkasse med reduksjonsgir, ett trinn
Antall gir forover 1

YTELSE
Maks. hastighet (km/t) 135
0–50 km/t – 0–80 km/t – 0–100 km/t (s) 4,1 – 8,6 – 13,2 3,9 – 7,6 – 11,4

FORBRUK (93/116/EØF)(5)

Standardforbruk (Wh/km) 168,5-180,4 177,2 - 186,4
CO2 (g/km)(5) 0
Bykjøring / landeveiskjøring / blandet kjøring (l/mil)(5) 0/0/0

(1) WLTP: Forkortelse for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. WLTP er en standardisert målemetode der alle europeiske biler, både bensin- og dieselbiler, elbiler og hybridbiler, 
gjennomgår identiske tester. Standarden utgjør dermed et objektivt kriterium for å måle ytelsesforskjeller mellom modeller fra forskjellige merker. (2) Avhengig av hjuldimensjon. (3) Avhengig av dekk og 
hjuldimensjon. (4) Faktisk ladetid avhenger bl.a. av utetemperatur og batteritemperatur. Lave temperaturer gir lengre ladetid. (5) Forbruk og utslipp er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Tekniske data



R90 (Life) R110 (Intens/Iconic)
STYRING
Servostyring Ja (elektrisk)
Svingradius mellom fortauskanter (m) 10,56
Antall rattomdreininger 2,73

HJUL OG DEKK

Referansefelger

15“ (LIFE) 
16“ (LIFE) 
Michelin Energy™ E-V  
sommerdekk standard på alle

16“ (INTENS) 
17’’ (INTENS og ICONIC) 
Michelin Energy™ E-V  
sommerdekk standard på 16”

Dekkdimensjoner MICHELIN ENERGY™ E-V: 185/65 R15 og 195/55 R16 
MICHELIN PRIMACY : 205/45 R17

BREMSER
ABS Conti/Teves Ja
Panikkbremsassistent Ja
Elektronisk bremsekraftfordeler Ja
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) med understyringskontroll Ja (+ antispinn (ASR))
Foran: Hele skiver, ventilerte skiver, diameter (mm) Ventilerte skiver, 258
Bak: Tromler, hele skiver, ventilerte skiver, diameter Tromler, 9“
Parkeringsbrems Manuell

AERODYNAMIKK 
SCx 0,75

VEKT (kg)
Egenvekt 1 480 1 500
Egenvekt foran/bak 869/601 872/608
Maks. tillatt totalvekt 1 966 1 954
Nyttelast (R90 Life-modellen med/uten ekstrautstyr og  
R110 Intens-modellen med/uten ekstrautstyr) 425/486 425/454

Maks. tilhengervekt med/uten brems Ikke tillatt/ikke tillatt







Lading

Lad ZOE hjemme

For å lade opp en Zoe hjemme trenger du eget utstyr. En kvalifisert 
elektriker installerer utstyret, slik at installasjonen blir forskriftsmes-
sig og sikker. Det finnes en rekke tilgjengelige ladeløsninger – velg 
den som passer best for deg. 

1. Ved behov kan ZOE lades i en vanlig 220 V stikkontakt (1), for eksem-
pel når du er på besøk hos venner eller på hytta. (nødvendig kabel er 
ekstrautstyr).  Du kan da oppnå 30 km rekkevidde på rundt 3 timer.

2. Hvis du ønsker raskere lading kan du installere en Wallbox, som gir 
rask og trygg lading uten å påvirke det elektriske anlegget for øvrig.
Wallboks og installasjon er inkludert i prisen(2) på ZOE (spør forhand-
leren om mer informasjon om vilkår og betingelser).

Lad ZOE på en ladestasjon

3. Ladestasjoner med TN-nett blir det stadig flere av: Utenfor kjøpe-
senteret, i  parkeringshuset, på bensinstasjonen og på parkerings-
plassen til større bedrifter.  
Du søker raskt opp hvor de enkelte ladestasjonene befinner seg på   
www.renault.no, i Z.E. Trip-appen fra R-Link-konsollen og på nett-
stedene til  Renaults partnere.

Ved kalde forhold (utvendig temperatur under -15°C) anbefales det å:
• Parkere bilen hvor det ikke er lavere enn -5°C og før kjøring, bruke forvarmingsfunksjonen når den er tilkoblet lader for å optimere rekkevidden
• Lade bilen umiddelbart etter kjøring for å dra nytte av et varmere batteri og dermed kunne benytte optimal ladeeffekt (hurtigere lading)
• Unngå å bruke tidsinnstilt lading når bilen er parkert utendørs

(1) Kun med TN-nett. Lading via en vanlig stikkontakt avhenger av kvaliteten på det elektriske anlegget og at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Få en kvalifisert 
elektriker til å kontrollere dette. (2) Wallbox-utstyret og installatøren må være Z.E. Ready-sertifisert. Dette for å sikre at  ladingen skjer i henhold til ZOEs spesifikasjoner og er 
 forenlig med det elektriske anlegget. Z.E. Ready er et registrert  varemerke for Renault.

1. 2. 3.



Rekkevidde Lading
Bilens rekkevidde med R90- eller R110-motor er estimert til 
300 km ved reell bruk. I likhet med drivstofforbruket til biler 
med for brennings motor, påvirkes Renault ZOEs rekkevidde av 
flere forskjellige variabler, som igjen er delvis avhengig av føre-
ren. Stigningen på den tilbakelagte strekningen, hastighet, 
bruk av varmeapparat og klima anlegg og kjørestil er de viktig-
ste av dem. Det betyr at du for eksempel kan tilbakelegge 
rundt 300 km i bynære områder i mildt vær og 200 km i vinter-
vær. Vi har derfor gitt deg muligheten til å overvåke gjen-
værende  rekkevidde via bilens instrumenter, herunder et øko-
nometer som viser energiforbruket i sanntid.

Når du kobler ZOE til en ladestasjon vil ladehastigheten være 
størst inntil batteriet er ladet til ca. 80-90%. Deretter redu-
seres ladehastigheten gradvis etter hvert som batteriets lade-
nivå nærmer seg 100%. Ladetiden avhenger først og fremst 
av ladestasjonens effekt, men også av temperatur og batteri-
slitasje.





Større frihet:  
Nå med rekkevidde 

på 300 km*
Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE.  
Z.E. 40-batteriet gir ZOE enda flere bruksområder: Rekke-
vidden er nå oppe i hele 300  km under reelle kjøreforhold. 
Dermed har det blitt enklere enn noen gang å ta helgeturen 
på sparket. Stillheten får du med på kjøpet!

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon.







Opplev mer av Renault ZOE på 
www.renault.no
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