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Renault ZOE

Den nye ZOE
redesigner mobilitet!

ZOE som aldrig før
Den nye ZOE udtrykker sin stil med end nu
mere karakter. Den nye ZOE tilføjer mærkets
C-formede signaturlys komplet i LED, tågelygter
og en mere markant kølergrill til sine vellykkede
bløde linjer. Baglygterne får mere karakter med
en LED-lysbjælke, der strækker sig hen over hele
karrosseriet. Under motorhjelmen med dens
skulpturelle konturer, der smelter sammen til
et større logo, øger en ny, mere kraftfuld motor
køreglæden. Den nye B-indstilling forbedrer
oplevelsen ved at tillade øget deceleration,
så bremsepedalen ikke skal bruges så meget.

En boble af velvære
Den nye ZOE er fuldt forbundet med den
omgivende verden, men den er først og fremmest
forbundet med dig. Så snart du nærmer dig ZOE,
åbner dit håndfri kort dørene til et univers, som
kombinerer teknologi med enkelhed. Som en ægte
kokon genopfinder interiøret nye standarder for
komfort med indtræk og indlæg fremstillet af
hundrede procent genbrugt stof, hvor der er lagt
særlig vægt på lydisolering. Instrumentpanelet
er yderligere optimeret hvad angår moderne
design og overordnet brugbarhed med dets
nye 10” brede førerskærm. Det giver dig alle de
informationer, du har brug for under kørslen, og det
nye rat og dets funktionelle betjeningselementer
giver dig mulighed for at styre bilen med
fingerspidserne. Smartphoneholderen, som er
placeret under gearvælgeren, er udstyret med en
induktionsoplader for trådløs opladning. I midten
giver det helt nye EASY LINK-systems 9,3” brede
skærm dig mulighed for at navigere mere smidigt
end nogensinde før.

Ganske enkelt elektrisk

Kør længere med
større frihed
Grænser er til for at blive nedbrudt. Den nye ZOE
udvider sin rækkevidde, så den nu er 393 km iht.
WLTP*. Kør hele ugen på en enkelt opladning
med fuldstændig ro i sindet. Styr forbruget og
genindvindingen af energi, når du decelererer,
takket være effektbesparelsesmåleren på den
10” store førerskærm.
*WLTP-rækkevidde (Worldwide Harmonized Light vehicles Test
Procedure, blandet cyklus: 57% bykørsel, 25% forstadskørsel,
18% kørsel på lande- og motorvej), for ZOE Go-versionen udstyret
med 15” fælge.

Foretag opladning
overalt helt ubesværet
Den nye ZOE kan nu genoplades overalt, så den
er klar til at følge dig under alle dine daglige
aktiviteter. Du kan tilslutte ZOE til en 11 kW wallbox
på bopælen, og når du vågner om morgenen,
er den fuldt opladet. Desuden er den nye ZOEs
nye CCS-stik (kombineret ladesystem) velegnet til
brug i lynopladningsstationer, og det kan genoplade
strøm til 150 kilometers rækkevidde på kun
30 minutter. Takket være dens intelligente
Caméléon®-oplader tilpasser den sig efter den strøm,
der er tilgængelig på alle offentlige ladestationer
med vekselstrøm (op til 22 kW), så du kan drage
fordel af den optimale genopladningstid for
den station, der anvendes. For at gøre dit liv
nemmere viser den nye ZOE alle ladestationer på sin
EASY LINK-widescreen på 9,3”, som er tilgængelige
i nærheden eller ved din destination, ligesom den
også viser deres effekt.
Genopladning har aldrig været mere enkelt.

Forvandler elektrisk
kørsel til en fornøjelse
Hvis du elsker at køre i ZOE, vil kørsel i den nye ZOE
være en absolut fornøjelse. Med sin nye elmotor
R135 med en effekt på 100 kW (135 hk) tilbyder
den Nye ZOE dig endnu mere spektakulær og
dynamisk performance. Den når en tophastighed
på 140 km/t og gør overhaling legende let. Oplev en
helt ny sindsro. Ved at bruge one touch-betjeningen
på gearvælgeren (E-gearvælger) kan du skifte
til B-tilstand og aktivere øget deceleration ved
ganske enkelt at slippe speederen, hvilket giver
en mere afslappet køreoplevelse med mindre brug
af bremsepedalen.

Naviger efter dine
præferencer
Lyt til din playliste, brows igennem dine
favoritapplikationer og foretag opkald sikkert takket
være det nye EASY LINK-multimediesystem og dets
widescreen-display på 9,3”, der er kompatibelt med
Android Auto™ eller Apple CarPlay™.
Med direkte opkobling til TomTom-services
tilbyder navigationssystemet i bilen dig et utal af
informationer i realtid: risikozoner, vejr, lokation,
ladestationers tilgængelighed og meget andet.
Opdater dine kort automatisk med den automatiske
kortopdateringsfunktion.
Er du usikker på destinationsadressen?
Alt du behøver er to eller tre søgeord til at finde
den ved hjælp af Google-adressesøgning. Du vil
elske din nye opkoblede mobilitet, som er enkel,
hurtig og smidig.
Android Auto™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc.
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke tilhørende
Apple Inc. Android Auto vil blive tilgængelig senere, afhængig
af om Google tilbyder det i dit land.
Billedet viser EASY LINK multimediesystem med 9,3” skærm.

Med MY Renault kan du styre
din bil på afstand!
Min bils lokation. Find ud af, hvor din nye ZOE holder parkeret med din MY Renault app,
som guider dig frem til bilen.
Se rækkevidden, og lokaliser tilgængelige ladestationer i nærheden eller ved din
destination.
Rejseplanlægning. Forbered din rejse på din smartphone straks: Applikationen inkluderer
automatisk stop ved ladestationer og tager højde for opladningsvarighed, når den beregner
dit ankomsttidspunkt. Du skal blot klikke en gang for at sende den foreslåede rute til
Google Maps og derefter til skærmen i din nye ZOE takket være smartphone-overførslen.
Ruteplan for den sidste kilometer Når du har parkeret bilen, kan du aktivere navigationen
fra din smartphone og blive guidet frem til din endelige destination*.
Tjek batteriets opladningsstatus og resterende batterilevetid i realtid.
Start eller planlæg opladning af din nye ZOE, så den udføres i tidsrum med lav belastning
af elnettet, så du sparer penge.
Aktiver eller programmer klimaanlæg eller opvarmning på forhånd, så du kan nyde at
opholde dig i en kabine med en perfekt temperatur.
*Kun tilgængelig på modeller, der er udstyret med EASY LINK-navigation.

Endnu mere enkelt,
endnu mere sikkert
Du er ikke længere alene i bilen. Nu får du hjælp af
førerassistenter, som optimerer kørselsmanøvrer
og tager hånd om din sikkerhed. Foretag perfekte
parkeringer uden at skulle betjene rattet takket
være EASY PARK ASSIST-systemet. Kameraer
i bilen identificerer hastighedsgrænser for
dig, og hastighedsalarmen informerer dig om
overskridelse af den viste hastighedsgrænse. Den
nye ZOE registrerer alle køretøjer, som befinder
sig i eller nærmer sig din blinde vinkel, og gør
dig opmærksom på disse via en advarselslampe
i sidespejlene. Vognbaneassistenten korrigerer
bilens retning, hvis du uventet bevæger dig væk
fra den vognbane, du kører i. Den nye ZOE gør
dit liv nemmere med en endnu mere teknologisk
avanceret køreoplevelse.

Carlab
Farver Farverne på den nye ZOE

Kreativt værksted Interiør og polstring
Fælge Flere stilfulde valg
Dimensioner Aktuelle mængdere
Motorer Tekniske data
Udstyr og muligheder Komplette lister
Tilbehør Lad udstyret matche din stil

CARLAB Farver

Hvid "Glacier" (O)

Hvid "Quartz" (M)

Blå "Celadon" (M)

Lilla "Blueberry" (M)

Grå "Highland" (M)

Grå "Titanium" (M)

Rød "Flamme" (M)

Sort "Etoile" (M)
O=Opak maling
M=Metallak
Billeder uden for kontrakt

CARLAB Indtræk

Hjulkapsler og fælge

15” Eole fælge

16” Elective aluminiumsfælge

16” Elective diamond-cut
aluminiumsfælge

17” Elington diamond-cut
aluminiumsfælgeage

Sæder og indtræk i 100%
genanvendt stof "Recytex" (grå)

Udstyr BOSE®

Music Box

Sæder og indtræk i mix af 100% genanvendt
stof Recytex (grå) og dellæder "Riviera" (sort)

Sæde i sort læder* "Riviera"

Det eksklusive Bose®-audiosystem omfatter seks kraftfulde højttalere
og en kompakt subwoofer og leverer lyd i sin reneste form. De to
diskanthøjttalere på 2,5 cm på instrumentpanelet sikrer en ren,
afbalanceret lyd og de to højttalere i fordørene samt yderligere to i
bagdørene udsender en fyldig, dyb lyd. Subwooferen i bagagerummet
fuldender lydoplevelsen med en realistisk og dyb baslyd. Perfekt
akustisk kvalitet.

Sæder og indtræk i stof Fortunate (sort)
*Okselæder

CARLAB Opladning
Rækkevidde
Den nye ZOE har en rækkevidde på op til 393 km iht. WLTP*. WLTP-certificeringsprotokollen
måler resultater for forbrug og rækkevidde, som ligger meget tæt op ad de værdier, der gælder
under reelle kørselsbetingelser. På samme måde som for brændstofforbruget i en bil med
forbrændingsmotor afhænger rækkevidden under reelle kørselsforhold af mange forskellige
faktorer for den nye ZOE, hvor de vigtigste er vejens jævnhed, hastighed, brug af varme- eller
klimaanlæg og kørestil.

Generelt bør du eksempelvis kunne køre omkring 375 km i varmt vejr og 240 km i koldt vejr.
Derfor giver vi dig nogle værktøjer, så du kan styre bilens rækkevidde ved hjælp af instrumenterne
i instrumentpanelet - her menes især effektbesparelsesmåleren, som oplyser dig om bilens
energiforbrug i realtid. Derudover varierer den godkendte rækkevidde af version og bilens udstyr.
*WLTP-rækkevidde (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure, blandet cyklus: 57% bykørsel, 25%
forstadskørsel, 18% kørsel på lande- og motorvej), for ZOE Go-versionen udstyret med 15” fælge.

Opladning

Opladning af den nye ZOE ved din bopæl

Opladning af den nye ZOE på ladestationer

Hvis en elbil skal kunne oplades ved bopælen kræver det, at en autoriseret elektriker installerer

3. Ladestationer bliver gradvist mere almindelige: ved indkøbscentre og andre parkeringspladser,

særligt udstyr for at garantere at alle krav bliver overholdt og sikret for korrekt opladning.

tankstationer langs motorvejen, firmaparkeringspladser og selvfølgelig i byens gadenet. Renaults

Der er flere forskellige muligheder, så du kan vælge den, der passer bedst til dine behov.

netværk råder allerede over næsten 400 ladestationer, og det er muligt at anvende disse til
hurtigere opladning med op til 22 kW, så man opnår 60 kilometers rækkevidde ved 30 minutters

1. For en hurtigere genopladning anbefaler vi, at du installerer en Wallbox, som giver dig en

opladning (se vilkår og betingelser hos forhandleren). Der er også mulighed for hurtigladning

hurtig og sikker opladning uden at overbelaste den øvrige del af din el-installation. Oplad din

med op til 50kW og få 150km rækkevidde på kun 30 minutter.

ZOE hjemme med en wallbox der kan lade med op til 22kW og bliv fuld opladt på kun 3 timer,

Find alle ladestationer ved hjælp af dit EASY LINK-multimediesystem(3), på MY Renault-appen

alt afhængig af din installation. Den skal monteres af en autoriseret tekniker. Wallboxen fås i

eller på websitet Renault.dk.

en vandtæt udgave til udendørs installation(1).
(1) Wallbox-udstyret og installatøren skal være certificeret til Z.E. Ready version 1.4 eller gældende senere version

2. Det er altid muligt at genoplade ZOE ved at slutte FlexiChargekablet til et 220V-stik.

for at garantere en genopladning, der overholder specifikationerne for ZOE og el-installationen. Z.E. Ready er
et varemærke tilhørende Renault. (2) Den supplerende opladning ved at slutte Flexi Charger til et standardstik

F.eks. hvis du er på besøg hos nogle venner eller på weekend, og der ikke er tilgængelige

afhænger af el-installationens kvalitet og overensstemmelse. Få denne kontrolleret af en faguddannet tekniker.

ladestandere. Herved kan du genvinde en rækkevidde på 30 km på ca. 3 timer. Det skal installeres

(3) Kun tilgængelig på modeller, der er udstyret med EASY LINK-navigation.

af en autoriseret elektriker(2).

Opladningskapacitet (kW)

Hurtig opladning

Standard opladning

Når du tilslutter din nye ZOE for at genoplade den, er ladeeffekten i kW størst, når
batteriet er helt eller næsten helt afladet. Opladningshastigheden mindskes så
gradvist, efterhånden som batteriet nærmer sig 100 procent opladning. Ladeeffekten
afhænger også af den strøm, der leveres af ladestationen, temperaturen og hvor
slidt batteriet er.
Batteristatus (%)

CARLAB Tilbehør

1. Gulv med dobbeltbund for kabelopbevaring
Det er fuldt integreret i bagagerummet og tilbyder
flere rum med tilstrækkelig plads til opbevaring af
to ladekabler.
Et rum er specielt udviklet til at beskytte
BOSE-subwooferen.
Ikke flere sammenfiltrede kabler og ikke mere rod
i bagagerummet.
Løft bagagerumsbunden for nemmere adgang til
genstandene heri.
Det udtagelige gulv er hængslet og udstyret med et
håndtag for nem adgang til indholdet.
Det giver dig også mulighed for at opbevare små
genstande (fx sikkerhedssæt), hvis det kun rummer
et kabel, eller hvis der ikke forefindes en
BOSE-subwoofer.

2.

2. Armlæn foran
Forbedrer kørekomforten og giver ekstra
opbevaringsplads.
Plads til opbevaring af små genstande.
Fås i to udgaver: sort kunstlæder, Recytex-stof.
3. Ladestation til hjemmebrug
Denne ladestation giver dig mulighed for at oplade
bilen op til seks gange hurtigere end et almindeligt
stik. Oplad bilen hurtigere end din egen infrastruktur
giver mulighed for uden at overbelaste den.
Ladestationen styrer tidspunkter med høj og lav
belastning af elnettet, kan fjernstyres og giver dig
mulighed for at overvåge strømforbruget i realtid.

1.

4. Dørpaneler med lys
Elegance og moderne design hver gang du åbner
døren. Hvidt lys med tidsforsinkelse i bilens
dørpaneler vækker opmærksomhed både dag og
nat. Dørpanelernes finish i aluminium med Renault
logoet beskytter også bilens døre. Sælges i par.

4.

3.

CARLAB Kvalitet

CARLAB Service

« Lige fra designfasen i vores designstudier til produktionsfasen og distributionsfasen via vores netværk er det, der driver
os, vores søgen efter innovative løsninger af høj kvalitet. »
Laurens van den Acker - Directeur Design Industriel - Groupe Renault
Kontinuerlig forbedring
Renault er pioner og førende inden for elektrisk mobilitet i Europa, og vi har opnået en unik forståelse for vores kunders behov og forventninger. ZOE er blevet forbedret
kontinuerligt siden bilens lancering i 2012. Med udgangspunkt i en faktisk rækkevidde på 150 km blev dens rækkevidde udvidet til 300 km under reelle kørselsbetingelser,
da den nye ZOE med Z.E 40 batteri. blev introduceret i 2017. Et år senere blev ZOE yderligere forbedret med en ny R110-motor for endnu større alsidighed og en optimeret
køreoplevelse. I dag tager den mest solgte elbil i Europa næste skridt med yderligere forandringer.

Renault ved din side
Vi er konstant ved din side for at gøre livet lettere for dig og

Den nye ZOE: længere, hurtigere, nemmere
Den nye ZOE fortsætter innovationen med Z.E. 50 batteri, som øger dens rækkevidde op til
393 km iht. WLTP*. Den introducerer også lynopladning (jævnstrøm) op til 50 kW, så rækkevidden
kan øges med 150 kilometer ved 30 minutters opladning. Denne feature understreger alsidigheden
ved bilens Caméléon™-oplader på 22 kW, som er den eneste på markedet, der får maksimalt udbytte
ud af offentlige ladestationer med vekselstrøm. Onlinenavigationen understøttes af partnerskaber
med TomTom og Google, og den gør det nemt at finde adresser eller ladestationer i realtid. Takket
være dens automatiske opdateringsservice Auto-Update opdateres dens kort altid automatisk.
MY Renault-appen har været i drift siden den forrige ZOE-generation, og den nyder godt af koncernens
ekspertise inden for onlinetjenester.
Den nye ZOE er dynamisk og afslappet i det daglige
Den nye ZOE er resultatet af et optimeringsarbejde, der er udført af Renault teknikere og som
omfatter alle aspekter omkring bilen. Renaults knowhow har nået et hidtil uset højdepunkt med
mere end 100.000 ZOE-modeller, der er udstyret med motorer produceret i Cléon i Frankrig. Den nye
R135-motor tilbyder optimale præstationer og maksimal alsidighed på alle vejtyper. Køreglæden — den
vigtigste grund til at købe ZOE — er blevet yderligere forbedret med accelerationskraft, der matcher
en sportsvogn i byen. Samtidig gør B-tilstanden kørslen nemmere ved at reducere brugen af bremsen.
Dine køreture bliver endnu mere sikre takket være flere forskellige kørselsassistentsystemer.

spare dig for tid til vedligeholdelsen af din Renault: tilbud og
aftaler online, faste priser, serviceaftaler, forsikring og vejhjælp,
personligt tilpasset MY Renault-program... udnyt vores enkle,
hurtige løsninger, der er tilpasset dine behov.

Dine første skridt
Find alle de oplysninger, du har brug for:
- på vores Internet-sites, tilbud på produkter/serviceydelser/
finansieringer, aftale om prøvekørsel...
- i vores forhandlernet, møder med vores salgs- og tekniske teams.
Renault Service, 100 % dækket
Forudse det uforudsigelige med vores garantiforlængelser,
forsikringer og Renault-vejhjælp, som er til din rådighed til enhver
tid.

Den nye ZOE er lig med kvalitet, der bliver lagt mærke til
ZOE er Renault brandets ikoniske model, og den fortsætter med at henrykke masserne med sit design.
Dens full LED-forlygter integrerer det C-formede signaturlys. Og revolutionen fortsætter i kabinen.
Den nye ZOE er dristig og teknologisk avanceret og afslører et hundrede procent genbrugt stof, som
omfatter indtrækket og en del af passagerkabinen og passer til elbilens filosofi. Widescreens, der henter
inspiration fra smartphone-universet, har fantastisk lysstyrke og kontrast og kan tilpasses helt efter
behov. Føl dig hjemme i den nye ZOE

MY Renault, partner i dagligdagen
Få dit eget. personligt tilpassede online-sted med råd, tilbud,
særlige fordele, påmindelse om vedligeholdelsesprogram, snarlige
aftaler...
Tilbehør, din skræddersyede Renault
Find alt, hvad du har brug for til at gøre din bil endnu mere attraktiv,

*WLTP-rækkevidde (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure, blandet cyklus: 57% bykørsel, 25% forstadskørsel, 18% kørsel
på lande- og motorvej), for ZOE Go-versionen udstyret med 15” fælge.

praktisk, komfortabel og personlig i vores tilbehørssortiment.

Forlæng oplevelsen i Renault ZOE
på www.renault.dk
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