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* Enligt NEDC.

400 km räckvidd* 
Vart tar det dig?

Renault ZOE







Inga CO2-utsläpp, inget motorbuller och inget växlande – Nya 
Renault ZOE förändrar ditt bilkörande för alltid. Exteriört präglas 
bilen av mjuka och harmoniska linjer som sveper bakåt från den 
stora, kromade logotypen mitt fram. Det enhetliga utseendet 
förstärks ytterligare av de dolda handtagen på bakdörrarna och 
den speciella ljussignaturen med LED. Lägg till det ett urval av 
helt nya lackkulörer och en räckvidd på hela 400 km* (motsvarar 
en faktisk räckvidd på 300 km på sommaren och 200 km på 
vintern), så får du en ännu mer oemotståndlig skapelse. En unik 
bil för dig som vågar gå din egen väg. 

* Enligt NEDC

Ännu unikare, nu med 
400 km räckvidd*





Nya Renault ZOE vilar tryggt på sina 16-tums lättmetallfälgar, 
redo att ljudlöst glida iväg. Framtill en smal ljussignatur i perfekt 
samklang med 100 % eldrivna ZOE. Bakpartiet får en elegant 
avrundning i de transparenta baklyktorna med blå detaljer, 
medan de bumerangliknande bromsljusen ger ytterligare en 
vink om ZOEs energifyllda temperament.

Ren design



Livet blir lättare med Nya Renault ZOE. Dessutom är den vackrare, 
mjukare och tystare. En ren njutning att köra, bland annat tack vare 
automatväxellådan. Lätt att ladda dessutom. Med ZOE kommer 
du alltid dit du vill. För att underlätta din vardag ytterligare har vi 
lyckats öka räckvidden till nästan det dubbla! Och den ombonade 
och ljusa kupén bjuder dig att ta plats bakom ratten och upptäcka 
nya vägar. En smart bil, alltid uppkopplad och uppdaterad tack vare 
R-Link-konsolen.

ZOEnkelt







Nu kan du njuta av ännu mer, helt eldriven körglädje i din Nya 
Renault ZOE. Vidga dina vyer i Nya ZOE, nu med 41 kWh-
batteri. Det ger en räckvidd på hela 400 km*, vid normal körning 
motsvarar det 300 km på sommaren och 200 km på vintern. 
Större rörlighet, mer flexibilitet och fritt fram för spontana 
avstickare. Finn lugnet i tystnaden!

Ny räckvidd – 
större frihet



Alltid uppkopplad, alltid uppdaterad i Nya Renault ZOE! Via 
pekskärmen på Renault R-LINK kan du planera din körning, kolla 
dina mejl, lyssna på dina favoritlåtar och ladda ner appar via 
R-LINK Store (nyheter, resor, spel, e-post, sociala medier m.m.)*. 
Med Z.E. Trip visar du alla laddningsstationer i närheten eller vid 
din slutdestination så att du slipper oroa dig för det när du kör.

*Kräver dataanslutning

Håll stenkoll på 
resande och räckvidd 
med R-LINK







Nya ZOE är lätt att leva med: du laddar den hemma i garaget, ute på gatan, utanför kontoret, i köpcentret, vid mataffären eller på rastplatsen invid 
motorvägen. Nu lanserar vi nya Z.E. Pass*, ett kort som ger dig tillgång till över 30 000 laddstationer i hela Europa. Laddningen går snabbt och smidigt: 
Caméléon-tekniken anpassar sig efter tillgänglig maxeffekt (både enfas och trefas) och justerar automatiskt laddtiden efter vilket laddningsuttag som 
används. På en halvtimme kan du ladda upp till 80 km i faktisk räckvidd.

* Utvecklad av Bosch Software Innovations GmbH för Renault. Lanseras under 2017.

Ladda ZOE överallt









Nya Renault ZOE var elektrisk redan på ritbordet och är utan tvivel 
marknadens bästa lösning för en smidig och helt eldriven vardagslogistik. 
Allt har gjorts för att optimera räckvidden och underlätta laddningen.  
Allt för att ge dig en oöverträffat säker och bekväm biltillvaro.

Nya Renault ZOE  
i genomlysning  
Ligg steget före



Renault har tagit fram ett nytt litiumjonbatteriet på hela 41 kWh. Tack vare innovativ teknik har kapaciteten kunnat fördubblas, utan att göra batteriet 
större. I övrigt har det nya batteriet samma egenskaper som föregångaren på 22 kWh: lätt att ladda, oavsett kvarvarande batteritid, underhållsfritt och 
återvinningsbart. För att bilen ska få en lägre tyngdpunkt är batteriet placerat under golvet. Det betyder samtidigt att 41 kWh-batteriet varken påverkar 
rymligheten i kupén eller bagagerumsvolymen. 

Motorn R90 är tyst och följsam och gör Nya Renault ZOE ännu roligare att köra. Den är smart, kompakt och driftsäker. Eftersom det mycket höga 
vridmomentet är tillgängligt redan från start kan du dessutom glädja dig åt distinkta och kraftfulla accelerationer. Effekten på 68 kW både ökar räckvidden 
och minskar laddtiden.

Nytt batteri på 41 kWh



Teknologi i räckviddens tjänst

Optimera din räckvidd:
Tack vare innovativa Range OptimiZer kan nya Renault ZOE erbjuda en av de bästa räckvidderna i klassen. 1. Den senaste generationens regenerativa bromsning. Batteriet laddas automatiskt  
när föraren bromsar eller saktar ner, oavsett körstil. 2. Värmepump. Ett system, två funktioner: I AC-läget kyler pumpen luften i kupén lika bra som vilken modern klimatanläggning som helst,  
medan den i värmeläget istället sprider en behaglig och naturlig värme. 3. Däcket Michelin Energy™ EV. Det här däcket är resultatet av ett utvecklingsprojekt där Michelin med utgångspunkt i 
ZOE tagit fram ett däck speciellt för elbilar. Det har ett mycket lågt rullmotstånd och bidrar på så vis till att optimera räckvidden (finns inte för 17-tumsfälgar). 

Fyll med räckvidd:
4. Caméléon-teknik. Den gör skäl för namnet: precis som en kameleont anpassar den sig efter omgivningen, eller rättare sagt efter olika laddningseffekter, för att alltid ge bilen ett maximalt 
energitillskott på kortast möjliga tid. 30 minuter* räcker för att plussa på räckvidden med 80 km.

Maximera din räckvidd:
5. Förvärmning av kupé och batteri. Du kommer åt att ställa in temperaturen både från R-Link-konsolen i bilen och med appen Z.E. Services i din telefon. När din ZOE är ansluten till eluttaget 
kan du ställa in att värmen eller klimatanläggningen ska sätta igång vid ett visst klockslag. Då regleras samtidigt batteritemperaturen så att batteriprestanda och räckvidd alltid är på topp,  
både vinter och sommar. 6. ECO-läge. I Eco-läget minskas klimatanläggningens eller värmesystemets toppar för att öka räckvidden.
*Beroende på laddningsuttag och motortyp.
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Via din smartphone kan du med appen Z.E. Services kontrollera både 
räckvidd och laddningsnivå hos din ZOE, utan att du ens behöver 
vara i närheten. Och med MY Z.E. Inter@ctive kan du starta eller 
programmera laddningen på håll och även sätta igång förvärmningen 
av kupén. ZOE lyder både röstkommandon och knapptryckningar!

Ansluten i alla 
bemärkelser



För att återge varenda not precis som det var tänkt består  
premium-ljudanläggningen från Bose® av sex effektstarka högtalare 
och en kompakt bashögtalare. De båda diskanthögtalarna på 2,5 cm 
är placerade på instrumentbrädan för att balansera ljudbilden 
och göra de höga tonerna rättvisa. De fyra övriga högtalarna  
är placerade i fram- och bakdörrarna och ger ett fylligt ljud. I bagaget 
sitter en subwoofer som fullkomnar den musikaliska upplevelsen 
med djupa och realistiska bastoner. En perfekt ljudkvalitet.

En skräddarsydd 
ljudupplevelse
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Chromo zone

Vit "Glacier" (369 - S) Vit "Nacré" (QNC - M)

Grå "Givré" (KNV - M) Grå "Yttrium" (KPQ - M)

S = Solidlack M = Metalliclack

Vissa lackfärger kan endast fås med vissa utrustningsnivåer.

Fråga din återförsäljare eller bilkonfiguratorn på www.renault.se



Grå "Titanium" (KPN - M) Blå "Foudre" (RQG - M)

Svart "Étoilé" (GNE - M) Röd "Bourgogne" (NPK - M)



Kreativ verkstad
Life

15" plåtfälg med hjulkapsel 
"Arobase"

Textilklädsel "Fortunate"

STANDARDUTRUSTNiNG

SÄKeRHeT
 • 5-års garanti
 • ABS-bromsar med elektronisk 
bromskraft¬fördelning (EBD) och 
panikbromsassistans 

 • Automatisk låsning av dörrar  
under körning 

 • Automatisk nödbromssignal (pulserande 
bromsljus) vid kraftig inbromsning

 • Däcktrycksövervakning
 • Elektroniskt antisladdsystem (ESC)  
med understyrningskontroll och antispinn 
(ASR)

 • ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt 
passagerarplatsen fram

 • Krockkuddar fram förare & passagerare 
samt sidokrockkuddar (huvud / bröst)

 • Nackstöd på samtliga sittplatser bak, 
höjdjusterbara

 • Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara

KÖRNiNG
 • Eco-läge för reducerad energiförbrukning 
 • Farthållare / fartbegränsare
 • LED-instrumentpanel med ekonometer, 
batterimätare och hastighetsmätare 

 • Ratt, justerbar i höjd och djupled
 • Starthjälp i backe

KOMfORT 
 • Automatisk klimatanläggning (ECC)  
med kombinerat luft/kolfilter 

 • Elektriska fönsterhissar fram
 • Eluppvärmda framsäten
 • Ergonomiska framsäten med integrerade 
nackstöd

 • Föruppvärmning av kupén

eXTeRiÖR 
 • 15" plåtfälgar med hjulkapsel "Arobase"
 • Däckreparationskit
 • Dörrhandtag i karossfärgen
 • Michelin Energy™ E.V. lågfriktionsdäck
 • Mörktonade rutor bak

iNTeRiÖR 
 • Inredningsstil i ljusgrå 
 • Textilklädsel "Fortunate", svart med vita 
detaljer

SiKT, STRÅLKASTARe 
 • El-justerbara, uppvärmda 
ytterbackspeglar 

 • Halogen dubbelstrålkastare 
 • LED-varselljus

LJUD, MULTiMeDiA
 • R-Link multimediasystem: 7" pekskärm, 
radio 4x35W, TomTom® navigering, 
Bluetooth® ljudstreaming och handsfree 
telefoni, USB, AUX-in, Renault R-LINK 
store

 • TomTom LIVE-tjänster (TomTom Traffic, 
mobila fartkameror, väder, mm.) och 
dataanslutning, gratis i 12 månader.

eLBiLSSPeCifiKT 
 • My Z.E. Connect: fjärravläsning  
av batteriets laddstatus

 • Uppladdningskabel (med Z.E. 
väska) till laddbox och offentliga 
uppladdningsstationer 

 • Z.E. Voice: extern fotgängarvarningssignal 
aktiv i hastigheter < 30 km/h

TiLLVAL
 • Citypaket: Parkeringsradar bak, regn-  
och ljussensor

 • Komfortpaket: Elfönsterhissar fram  
och bak (m. klämskydd & pulsfunktion  
på förarsidan), Renault nyckelkort  
med handsfreefunktion 

 • 16" aluminiumfälgar "Bankga"
 • Digitalradio m. ljudsystem "3D Sound  
by Arkamys™"



16" aluminiumfälg 
"Bangka"

17" aluminiumfälg  
"Tech Run"

Textilklädsel "Nateo" i svart

STANDARDUTRUSTNiNG  
(UTÖVeR Life)

KÖRNiNG
 • Parkeringsradar bak med kamera

KOMfORT 
 • Elfönsterhissar bak
 • Klämskydd och pulsfunktion på förarens 
fönsterhiss

 • Nyckelkort med handsfreefunktion
 • Solskydd med sminkspegel 

eXTeRiÖR 
 • Kromlist på kylargrillen
 • 16" aluminiumfälgar "Bangka", svart med 
polerad framsida 

 • Ytterbackspeglar i blanksvart

iNTeRiÖR 
 • Inredningsstil i mörkgrå 
 • Läderklädd ratt och växelspaksknopp
 • Textilklädsel "Nateo" i svart

SiKT, STRÅLKASTARe 
 • El-infällbara ytterbackspeglar
 • Regn- och ljussensor

LJUD, MULTiMeDiA 
 • Digitalradio (DAB+) med ljudsystem "3D 
Sound by Arkamys™"

eLBiLSSPeCifiKT 
 • My Z.E. Inter@ctive: fjärrstyrning av 
batteriuppladdning och föruppvärmning 
från kompatibel smartphone  
(36 mån. abonnemang)

iNTeNS 



16" aluminiumfälg 
"Bangka"

Läderklädsel i brun med vita detaljer

STANDARDUTRUSTNING  
(UTÖVER INTENS)

KOMFORT 
 • Luftjoniserare
 • Svankstödjustering på förarsäte

EXTERIÖR 
 • 16" aluminiumfälgar "Bangka", svart  
med grå polerad framsida 

 • Bose® emblem på framskärmarna

INTERIÖR 
 • Bose® instegslister 
 • Inredningsstil i ljusbrun
 • Läderklädsel i brun med vita detaljer 

LJUD, MULTIMEDIA 
 • Bose® ljudsystem, med subwoofer  
och 6 högtalare

TILLVAL
 • 17" aluminiumfälgar "Tech Run"

BOSE® 

Kreativ verkstad

17" aluminiumfälg  
"Tech Run"



Dimensioner

BAGAGERUMSVOLYM (dm³)
Bagagerumsvolym under hatthylla 338
Maximal lastvolym (upp till taket, med 
nedfällda baksäten) 1 225

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 588
B Totallängd 4 084
C Överhäng fram 839
D Överhäng bak 657

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
E Spårvidd fram 1 511
F Spårvidd bak 1 510
G Totalbredd, utan / med backspeglar 1 730 / 1 945
H Totalhöjd (olastad) 1 562
H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 2 028

J Inlastningshöjd bagageutrymme 
(olastad) 724

K Markfrigång lastad 120
L Kupélängd 1 678

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 384
M1Kupébredd, armbågsutrymme bak 1 390
N Kupébredd, axelbredd fram 1 365
N1 Kupébredd, axelbredd bak 1 320
P Takhöjd, framplatser 904
Q Takhöjd, bakplatser 826
Y Lastöppningsbredd i överkant 941

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
Y1 Lastöppningsbredd i underkant 899
Y2 Bredd mellan hjulhusen 1 037
Z Lastöppningshöjd 685
Z1 Max. lastlängd med fällda baksäten 1 426
Z2 Höjd under hatthylla bak 622
Z3 Max. lastlängd bakom baksätena 580



1.

2. 3.

Tillbehör

1. Mittarmstöd. Mittarmstödet ger en 
bättre körkomfort och fungerar dessutom 
som ett praktiskt förvaringsutrymme. 
Det finns i blått, tropikgrått och svart. 
2. Bagagerumsmatta. Den skålade 
bagagerumsmattan underlättar transport 
av diverse föremål i bagageutrymmet 
(inte minst smutsiga objekt) och skyddar 
effektivt originalmattan. 3. Förvaringsnät. 
Med hjälp av det liggande eller stående 
förvaringsnätet håller man lösa föremål 
på plats i bagageutrymmet och förhindrar 
att de går sönder under färden. Näten går 
snabbt att montera och gör det lättare att 
organisera bagageutrymmet.



2. 3.

1.

1. Textilmattor Premium. 2. Gummimattor. 
3. Textilmattor Confort. Golvmattorna i 
kupén skyddar effektivt bilens originalmatta 
och passar perfekt in i interiören i din 
ZOE. De är 100% kompatibla med bilens 
originalutrustning och du snäpper dem 
enkelt på plats i bilen. Säljs i set om fyra 
delar.



Laddning

3.1.

Ladda ZOE hemma 
För att ladda en elbil hemma krävs att utrustning installeras av en behörig 
fackman för att laddningen ska utföras på ett korrekt och säkert sätt.  
Du har flera möjligheter att välja mellan. 

1. Någon gång ibland kan du välja att ladda din ZOE genom att ansluta 
FlexiCharge-kabeln till ett vanligt 230-voltsuttag. Till exempel när du är 
och hälsar på vänner eller på helgen när du inte har tillgång till något annat 
laddningsuttag. Med det här laddsättet tar det ungefär tre timmar att komma 
upp i en räckvidd på 3 mil(1).

2. För att du ska kunna ladda snabbare rekommenderar vi att du låter installera 
en laddbox, där du snabbt och säkert laddar din elbil, utan att det påverkar 
resten av husets elnät. Den måste installeras av en behörig installatör(2). 
Laddboxen säljes separat och finns även som tillbehör och även i vattentätt 
utförande för montering utomhus. 

Ladda ZOE utanför hemmet
3. Det kommer allt fler laddstolpar lite varstans: på parkeringsplatser vid 
stormarknader, i parkeringsgarage, på bensinmackar, på parkeringsplatser 
vid stora företag och självklart på gatorna i våra städer. Som ZOE-kund kan 
du också använda de laddstolpar som finns hos Renault Z.E.-återförsäljarna 
(se villkor hos återförsäljaren). 
För att ta reda på exakt var alla uttag finns kan du antingen använda appen 
Z.E. Trip på din R-LINK-platta eller gå in både på renault.se eller på någon av 
partnerwebbplatserna.

(1) Laddning via FlexiCharge-kabeln som ansluts till ett standarduttag beror på elanläggningens 
kvalitet och specifikationer. Hör av dig till en kvalificerad fackman om du är osäker. (2) Laddbox-
materialet och installatören måste vara certifierade för Z.E. Ready version 1.2 eller senare för att 
garantera att de särskilda anvisningarna för ZOE och elinstallationen respekteras. Z.E. Ready är ett 
varumärke som tillhör Renault. 

2.



 • Batterihyran motsvarar ungefär vad du lägger ner på bensin eller diesel idag, 
men med en avgörande skillnad: Renault säkerställer kvalitet, funktion och hela 
batteriets livscykel, från tillverkning till återvinning.

 • Tack vare ditt hyresavtal har du hela tiden tillgång till ett batteri i perfekt skick, 
med tillräcklig laddning som alltid ligger 75 % över startkapaciteten.

 • Hyran bestäms av din körsträcka. Tillsammans med en rådgivare från Renault 
bestämmer du vilket koncept som passar dig bäst: Z.E. Flex (betala bara för det 
du kör) eller Z.E. Unlimited (obegränsad körsträcka).

 • Du slipper räkna med att batteriet har tappat i värde när du säljer din ZOE, eftersom 
du bara säljer bilen. Om du säljer bilen säger du upp hyresavtalet för batteriet och 
köparen tecknar ett nytt.

Assistans
I batterihyran ingår också gratis assistans oavsett fel, inklusive urladdat batteri 
(bogsering till din huvudladdningspunkt inom en radie på 80 km, dygnet runt, 
hela veckan).

Hyra batteriet

Officiellt uppmätt räckvidd för bil utrustad med motorn R90 och det  
nya 41 kWh-batteriet vid blandad körning enligt NEDC(1) är 403 km(2).  
Liksom bränsleförbrukningen hos en bil med förbränningsmotor påverkas 
räckvidden hos Renault ZOE av flera faktorer, som i sin tur delvis beror på 
föraren. Hastigheten, ojämnheter i vägen, körstil, användning av värmesystemet 
och luftkonditioneringen är de viktigaste faktorerna. Vid stadsnära körning 
kan du till exempel i allmänhet köra 200 km när det är kallt och 300 km när  
det är varmt. Det är därför som vi ger dig möjlighet kontrollera räckvidden  
tack vare den nya instrumenteringen i bilen, framför allt ekonometern som ger 
dig kontinuerlig information om aktuell förbrukning. Du optimerar räckvidden 
genom att maximera energiåtervinningen vid fartminskning och använda  
ECO-läget på klimatanläggningen. För att få en optimal värmekomfort utan att 
belasta batteriet kan du programmera uppvärmningen eller luftkonditioneringen 

så att den aktiveras när bilen laddas: det kallas förvärmning. Renault ZOE bjuder 
på så många möjligheter. Kom ihåg att det lönar sig att tillämpa eco-driving även 
i en elbil – du tjänar flera tiotals kilometer.

Räckvidd

* Erbjudandet Z.E. Unlimited gäller endast privatpersoner. Mer information hittar du på www.renault.se.

(1) NEDC: New European Driving Cycle, europeisk norm för mätning av utsläpp och förbrukning är  
en standardiserad metod för mätning av förbrukningen baserat på identiska tester för alla biltyper i  
Europa (oavsett om det har förbränningsmotor, eldrift eller är hybrider). Det handlar alltså om ett objektivt 
kriterium för att mäta skillnader i prestanda mellan modeller från olika tillverkare. Testet utförs i två delar. 
Fordonet placeras på en chassidynamometer, där det får genomgå samma stadskörningstur tre gånger  
(cykel ECE-15) och sedan den så kallade stadsnära körturen. Medelvärdet för dessa fyra turer ger en 
genomsnittlig räckvidd. (2) Förbrukning och utsläpp enligt tillämpliga regler.

Nu kan du äga batteriet i din Renault ZOE genom ett batteriköp. Vid ett batteriköp 
görs en engångsbetalning av batteriet istället för att som vid batterihyra betala 
en månadskostnad för batteriet. Garanti på batteriet med batteriköp: 160 

000 km /åtta år, vilket som inträffar först, och minst 66 % laddningskapacitet 
garanterad under garantitiden. Vägassistans gäller under 160 000 km/ åtta år, 
vilket som inträffar först. 

Köpa batteriet



Standardutrustning och tillval
LIFE INTENS BOSE®

SÄKERHET
ABS-bromsar med panikbromsassistans • • •
Krockkuddar fram förare & passagerare • • •
Urkopplingsbar passagerarkrockkudde • • •
Sidokrockkuddar fram (huvud / bröst) • • •
Automatisk nödbromssignal (pulserande bromsljus) vid kraftig inbromsning • • •
Nackstöd på samtliga sittplatser bak, höjdjusterbara • • •
Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram • • •
Trepunktsbälten med adaptiva bältessträckare fram • • •
3 trepunktsbälten bak med belastningsbegränsare • • •
Automatisk låsning av dörrar under körning • • •
Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med antispinn (ASR) och understyrningskontroll (CSV) • • •
ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt passagerarplatsen fram • • •
Varningsljud för fotgängare "Z.E. Voice" • • •
Elektronisk bromskraft-fördelning (EBD) • • •
Manuellt barnlås • • •
Däckreparationskit • • •
Däcktrycksövervakning • • •

KÖRNING
Farthållare / fartbegränsare • • •
Starthjälp i backe • • •
Parkeringsradar bak Δ - -
Parkeringsradar bak med backkamera - • •

KOMFORT
Automatisk klimatanläggning (ECC) med Eco-läge • • •
Luftjoniserare - - •
Elektriska fönsterhissar fram • • •
Pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram på förarsidan Δ • •
Elfönsterhissar bak Δ • •
Ergonomiska framsäten "Tech Line" med integrerade nackstöd • • •
Eluppvärmda framsäten • • •
Svankstödjustering på förarsäte - - •
Ratt, justerbar i höjd och djupled • • •
Öppning av dörrar och luckor samt start med nyckelkort • • •
Nyckelkort med handsfreefunktion Δ • •

SIKT, STRÅLKASTARE
Automatisk tändning av halvljuset (ljussensor) Δ • •
Vindrutetorkare med automatisk hastighetsinställning och regnsensor Δ • •
LED-varselljus • • •
Halogen dubbelstrålkastare • • •
El-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar • • •
El-infällbara ytterbackspeglar - • •

FÖRVARING
Handskfack (7 l) • • •
Flaskförvaring (1,5 l) i framdörrarna • • •
Mittkonsol fram med förvaringsutrymmen • • •
Stolsfickor bakpå passagerarstolens ryggstöd - • •



LIFE INTENS BOSE®

LJUD, MULTIMEDIA
R-LINK multimediasystem med 7" pekskärm, TomTom® navigering, Bluetooth® ljudstreaming och handsfree telefoni, USB, AUX-in, 
Renault R-LINK store • • •

Radio 4x35W • - -
Radio 4x35W med digitalradio (DAB+) och "3D sound by Arkamys™" ¤ • -
Radio Bose® med digitalradio (DAB+), 6 högtalare och subwoofer - - •
TomTom® LIVE-tjänster (TomTom® Traffic, mobila fartkameror, väder, mm.) och dataanslutning, gratis i 12 mån • • •
Karta över Europa ¤ ¤ ¤

ELBILSSPECIFIKT
Eco-lägesprogram • • •
TFT-färgskärm med färddator och körstilsvisare • • •
Ekonometer, batterimätare och inbyggd vägmätare • • •
Förkonditionering av kupén (värme eller kyl) • • •
Förkonditionering av batteriet (värme eller kyl) • • •
Range OptimiZer: värmepump, den nya generationens energiåtervinning vid inbromsning och däck Michelin  
Energy™ E-V(1) • • •

Caméléon™-laddningsteknik för laddning på 2 kW till 43 kW med en och samma laddare • • •
Laddningskabel (6,5 m) Mode 3 Typ 2 (Mennekes) för laddbox och offentliga laddstolpar. Med Z.E.-påse • • •
FlexiCharge-kabel för laddning i ett vanligt eluttag. Med Z.E.-påse. ¤ ¤ ¤
My Z.E. Connect: fjärravläsning i realtid av batteriets laddstatus • • •
My Z.E. Inter@ctive: fjärrstyrning av batteriuppladdning och föruppvärmning från kompatibel smartphone, 
gratis i 36 mån. ¤ • •

EXTERIÖR
Dörrhandtag i karossfärgen • • •
Ytterbackspeglar i blanksvart - • •
Kylargrillslist i krom - • •
Mörktonade rutor bak - • •
Bose® emblem på framskärmarna - - •
15" plåtfälgar med hjulkapsel "Arobase" + Michelin Energy™ E-V däck • - -
16" aluminiumfälgar "Bangka", svart med polerad framsida + Michelin Energy™ E-V däck ¤ • -
16" aluminiumfälgar "Bangka", svart med grå polerad framsida + Michelin Energy™ E-V däck - - •
17" aluminiumfälgar "Tech Run", grå med polerad framsida + Michelin Primacy däck - ¤ ¤

INTERIÖR
Läderklädd ratt och växelspaksknopp(2) - • •
Läderklädd handbroms(2) - - •
Solskydd, utan / med sminkspegel (på förar- och passagerarsidan) • / - - / • - / •
Inredningsstil i ljusgrå • - •
Inredningsstil i svart - • -
Textilklädsel "Fortunate", svart med vita detaljer • - -
Textilklädsel "Nateo" i svart - • -
Läderklädsel(2) i brun med vita detaljer - - •
Bose® instegslister - - •

TILLVALSPAKET
Citypaket: Parkeringsradar bak, regn- och ljussensor ¤ - -
Komfortpaket: Elfönsterhissar fram och bak (m. klämskydd och pulsfunktion på förarsidan), Renault nyckelkort med handsfreefunktion ¤ - -
•  = Standard ¤  = Tillval Δ  = Tillgängligt i ett paket   - = Ej tillgängligt
(1) Michelin Energy™ E-V däck kan inte kombineras med tillvalet aluminiumfälgar 17".   (2) Nötläder.



Teknisk data
R90 - 22 kWh R90 - 41 kWh

Energi El El
Antal sittplatser 5 5

MOTOR
Motorkod 5AQ 601
Tekniken bakom elmotorn Synkron med lindad rotor
Max. effekt (kW CEE / hk) 68 / 92
- vid varvtal på (varv/min) 3 000 till 11 300
Max. vridmoment (Nm CEE) 220
- vid varvtal på (varv/min) 250 till 2 500

VÄXELLÅDA
Växellådskod RA0
Växellådstyp Växellåda med reduktionsväxel
Antal växlar (framåtgående) 1

BATTERI
Effekt (kWh) 22 41
Teknik Litiumjon Litiumjon
Totalspänning (V) 400 400
Antal moduler / celler 12 / 192 12 / 192
Vikt (kg) 290 305

RÄCKVIDD (KM)
Räckvidd (NEDC) med 15" eller 16" hjul 240 403
Räckvidd (NEDC) med 17" hjul 225 367
Uppskattad räckvidd vid milt väder 170 300
Uppskattad räckvidd vid kallt väder 115 200

LADDNINGSTIDER 0%-100% (TIM)
Vanligt eluttag 230V (1-fas 10A) 13:30 25:00
Laddstolpe 3,7 kW (1-fas 16A) 07:55 15:00
Laddstolpe 7,4 kW (1-fas 32A) 04:00 07:25
Laddstolpe 11 kW (3-fas 16A) 03:00 04:30
Laddstolpe 22 kW (3-fas 32A) 01:45 02:40
Laddstolpe 43 kW (3-fas 63A) 01:45 02:40

STYRNING
Styrning Elstyrd servostyrning
Vänddiameter mellan trottoarer (m) 10,56
Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende på modell) 2,73

AXLAR
Typ av framvagn / bakvagn Pseudo Mac-Pherson / Halvstel hjulaxel
Diameter krängningshämmarstag fram / bak (mm) 23 / 25

HJUL OCH DÄCK
15": 185/65 R15 88Q Ja
16": 195/55 R16 91Q Ja
17": 205/45 R17 88V Ja

BROMSSYSTEM
ABS / Panikbromsassistans / Elektronisk bromskraftfördelning Ja / Ja / Ja
Bromsar fram Ventilerade skivor - 258/22
Bromsar bak Trummor 9"
Parkeringsbroms Manuell

PRESTANDA
Aerodynamik (SCx) 0,75
Maximal hastighet (km/h) 135
0-50 km/h (s) 4,1
0-80 km/h (s) 8,6
0-100 km/h (s) 13,2

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP
Normalförbrukning (Wh/km) 133 133
CO2 (g/km) 0 0

VIKT(KG)
Tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) 1 470 1 480
Godkänd maxvikt (MMAC) 1 965 1 966
Nyttolast 495 486
Maxvikt för bromsat släp / obromsat släp Ej godkänd Ej godkänd



Renault service. Smidigt och smart.
Renault billån
Du har valt din Renault. Nu är det dags att välja 
finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli 
Renaultägare. Vi hjälper dig att hitta en lösning som 
passar din ekonomi. Kontantinsats på 20% av bilens 
pris är allt du behöver betala för att köra hem i din 
nya bil. Betala kontant eller använd din gamla bil  
som inbyte. Med ett billån kan du låna mellan  
10 000 kronor och 80% av bilens pris. På en ny bil  
kan du återbetala lånat belopp i upp till 7 år.

Inga övriga avgifter

Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader 
så som avi- eller uppläggningsavgifter tillkommer.

Ränta

Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta 
kommer din kostnad att vara densamma under hela 
perioden. Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå upp 
och ner då den är kopplad till referensräntan Stibor 
90 dagar. Du kan när som helst byta från rörlig till 
fast ränta. Ytterligare ett alternativ är rörlig ränta 
med räntetak, då kan räntan bli max 2% högre än 
den aktuella räntan vid bilköpet.

Renault billeasing

Med Renault Billeasing kan du få en bilfinansiering 
anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 
50% av momsen på leasinghyran. Du binder inte 
kapital, utan frigör invessteringsresurser för annat i 
företaget. Enkelt att budgetera bilkostnaden.
Dessutom får du förmånlig försäkring hos Renault 
Försäkring.

Renault försäkring –
enskräddarsydd försäkring för dig 
som kör Renault
Renault Försäkring försäkrar bara Renault, inga 
andra bilar. Det betyder att de är experter på din bil 
och extra noga med att den alltid hanteras på bästa 
sätt. De vet också att din Renault mår bäst av att 
slippa främmande reservdelar. Därför garanterar de 
att din bil alltid repareras med Renault Originaldelar, 
så att den fortsätter vara lika dynamisk, säker och 
fransk som den dag den lämnade fabriken.

Renault service

Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett 
enkelt sätt att sköta din Renault. Att göra det på 
en auktoriserad Renaultverkstad, med Renaults 
originaldelar, ger dig både trygghet och garantier.  
Du vet att din Renault-tekniker utbildats på exakt 
den bilmodell du äger. Du vet att alla delar som 
monteras i din bil, vid service eller reparation, är 
perfekt anpassade för bästa funktion. Det kan gälla 
slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och 
godkänt redan innan det hamnar på din bil.

Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 
bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan 
avgifter, fri förtidslösen och möjlighet att välja rörlig 
ränta, räntetak eller fast ränta. Renault Försäkring 
som ger dig marknadens bästa försäkringsskydd 
och ett Renaultkort med bra drivmedelsrabatt och 
kostnadsuppföljning via Min Sida på volvofinans.se.
Det här ingår för dig som privatperson:
• Fulltankad bil vid leverans
• Renault Serviceavtal i 3 år med fri lånebil vid service
• Finansiering med Renault Billån 
• Renault Försäkring 15 % rabatt och eget 
självriskkonto
• Finansiering med Renault Billån
• Låneskydd kostnadsfritt i 3 månader



Renaulthandlarnas 7 kundlöften

 - Kundlöfte 1: vi svarar på din internet- eller mailförfrågan inom 24 timmar.

 - Kundlöfte 2: vi erbjuder dig att provköra en bil ur den modellserie du har valt, direkt eller  

senast inom 2 arbetsdagar.

 - Kundlöfte 3: vi håller dig fortlöpande uppdaterad om status på din bilbeställning från order till leverans.

 - Kundlöfte 4: vi återlämnar din bil från service på överenskommen tid enligt överenskommet pris.

 - Kundlöfte 5: vi står för kostnaden om någon ej överenskommen åtgärd utförts på din bil.

 - Kundlöfte 6: vi erbjuder alla personbilar ett års fri vägassistans när du utför din Renault original  

fullservice hos oss.

 - Kundlöfte 7: vi ger prisgaranti på service mot uppvisande av offert från en icke auktoriserad verkstad  

på en identisk åtgärd.

Få mer information på www.renault.se, eller hos din Renault-återförsäljare.



Parkeringsradar bak 
Parkera i en handvändning! En ljudsignal gör dig uppmärksam på att du börjar närma dig 
ett hinder.

Backkamera
För att du hela tiden ska ha full koll på var du har bilen visar backkameran en förstorad bild 
av området bakom bilen direkt på skärmen. 

Nya Renault ZOE är en ovanligt omtänksam bil. För dig innebär det förarstödsystem som gör körningen både säkrare och enklare. För fotgängare och 
cyklister innebär det bland annat Z.E. Voice-funktionen som uppmärksammar omgivningen på bilen när du kör långsammare än 30 km/h. Det finns tre ljud 
att välja mellan så att du kan anpassa dig till alla miljöer. Tekniken utvecklas. Det betyder mycket för ZOE. Och för din säkerhet och körkomfort!

ZOE finns där för dig



Elektroniskt antisladdsystem ESC 
Electronic Stability Control håller din ZOE stadig på vägen, även vid riktigt kniviga 
vägförhållanden.

Starthjälp i backe
När du ska starta i backe bibehålls bromstrycket automatiskt i två sekunder så att du får 
gott om tid att komma iväg.




