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ZOE
Met de Renault ZOE gaan we een nieuw autotijdperk in! De technologie van morgen gaat voor u en 
het milieu zorgen.

Stelt u zich eens voor, straten zonder het lawaai van motoren, zonder CO2- of NOx-uitstoot, een stad 
waar de levenskwaliteit hoger is... Hoe lijkt u dat? 

Met de ZOE, een seriegeproduceerde 100% elektrische auto ontdekt u elke ochtend opnieuw het 
rijplezier: acceleratievermogen en souplesse om in alle rust te kunnen rijden. Een schone auto 

vanbinnen en vanbuiten, waarmee u op afstand kunt communiceren… en hij gehoorzaamt u! Niet langer in de rij staan 
bij het tankstation, nee, u hoeft uw auto alleen maar aan te sluiten, net als uw mobiele telefoon. Dat betekent extra tijd 
voor leuke dingen! 

Bent u verleid door deze mooie, intelligente, hippe en connected auto? Ja? 

Kom dan snel een proefrit maken in de Renault ZOE en word net zo enthousiast als ik. 
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DE ZOE BIEDT HETZELFDE BEDIENINGSGEMAK ALS EEN SMARTPHONE. OM HEM OP TE LADEN HOEFT 
U HEM ALLEEM MAAR AAN TE SLUITEN.IEMAND BELLEN GAAT SNEL EN GEMAKKELIJK DANKZIJ HET 
GROTE TOUCHSCREEN OF DE VOICE-CONTROL. OF LEES UW E-MAIL TERWIJL U STAAT TE WACHTEN 
OP IEMAND. HET GEÏINTEGREERDE R-LINK NAVIGATIE- / MULTIMEDIA SYSTEEM MAAKT DIT ALLEMAAL 
TOT KINDERSPEL! 

SIMPELWEG
REVOLUTIONAIR 



3.

1.

5.

4.

2.

1. Het design is geïnspireerd op de natuurelementen en alternatieve energie (wind, golfen, windmolens...). Zo is een gedeelte van het dashboard gebaseerd op 
het turbineblad van een windmolen. De karakteristieke blauw chromen exterieur accenten kenmerken de Renault. Z.E. familie. 2. De enige afdruk* die de ZOE 
achterlaat. Inderdaad, het gaat om de digitale afdruk van de designer van de Renault ZOE... Net zo subtiel weggewerkt als de handgreep van de achterportieren. 
3. Renault R-Link: bedien alles met uw stem of vingers dankzij het 7" touchscreen en de spraakherkenning (meer informatie op pagina 46). 4. Stil**, geen 
trillingen, 100 % van het koppel leverbaar vanaf het starten, zonder te schakelen, een zeer krachtige en tegelijkertijd ontspannende auto. 5. De Caméléon™-
oplader, gepatenteerd door Renault, maakt het mogelijk om de Renault ZOE aan te sluiten op elk type oplaadpunt: standaard opladen¹ (6 tot 9 uur), opladen via 
een publiek laadpunt² (2 tot 3 uur), versneld opladen³ (1 tot 2 h) of snel opladen4 (80% in 30 min). Voorgaande laadtijden zijn in het geval van een volledig lege 
batterij, de laadtijden kunnen variëren tussen het tijdstip van laden, de situatie van het laadpunt en de resterende capaciteit van de batterij.

* Geen CO2 bij gebruik, uitgezonderd slijtage-onderdelen. ** Geen motorgeluiden. 1Bij gebruik Wallbox met 3,7 kW vermogen. 2 Via een publiek laadpunt met 11 kW vermogen. 3 Via een publiek laadpunt 
met 22 kW vermogen 4. Via een specifiek snellaadpunt met AC-lading. 

Caméléon
De

lader
ZOE 30 min*

die ervoor  
zorgt dat u

uw
in

1 uur of 9 uur oplaad.

* De batterij laadt zich in 30 min voor 80% op door middel van een snellaadpaal.

is een unieke en simpele

TM
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DE ZOE IS NIET ALLEEN GOED BEDACHT, HIJ IS OOK GOED UITGERUST! EN HOEWEL HIJ ZELF GEEN 
GELUID MAAKT, SPREEKT ZIJN UITRUSTING VOOR ZICH! VAN DE ACHTERUITRIJCAMERA TOT DE RENAULT 
HANDSFREE CARD OF DE ‘3D SOUND BY ARKAMYS®’ GELUIDSBEWERKING, DE ZOE ZAL VAN ZICH LATEN 
HOREN!  

INNOVATIE
GENIET VAN DE



1.

2.

4.
3.

5.

6.

7.

1.Airconditioning Het intelligente ZOE aircosysteem regelt automatisch de temperatuur en het juiste vochtigheidsniveau in het interieur van de auto voor nog 
meer comfort... Geen droge ogen meer of een trekkende huid! 2.Automatische versnellingsbak. Niet schakelen, geen schokken, de rit is minder vermoeiend... 
vooral in de file. 3. Arkamys®. Om extra van de geweldige stilte te profiteren, is een goed geluid nodig! De ZOE Zen en ZOE Intens zijn standaard uitgerust 
met het audiosysteem ‘3D Sound by Arkamys®’ met 6 speakers. 4.Eco-modus. U wilt een flinke afstand rijden? Druk op de knop Eco-modus. De rijprestaties 
van de ZOE en het vermogen van de airco en de verwarming worden beperkt, zodat het bereik toeneemt. 5.Achteruitrijcamera. De omgeving achter uw ZOE 
op volledig scherm! Om het achteruitrijden en inparkeren gemakkelijker te maken, heeft de ZOE een achteruitrijcamera met een grote hoek*. 6. Parfumeur. 
In de Renault ZOE ontspant u zich! Om u daarbij te helpen, heeft de versie ZOE Zen een parfumeur. U kunt kiezen uit 8 geuren (navullingen verkrijgbaar als 
accessoire), waarvan 2 geuren standaard zijn.  7. Renault Handsfree Card. Weet u niet meer precies waar u uw autosleutel heeft gelaten? Geen probleem! 
Met de Renault Handsfree Card kunt u de ZOE openen, vergrendelen en starten zonder de kaart uit uw tas of broekzak te halen. 

* Standaard op de versie Intens, optioneel op de versie Zen. 
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Het is een belangrijk agendapunt van de laatste tijden. De 
stad hervormen, leefbaarder maken en het terugdringen van 
de uitstoot, iedereen heeft er weleens over gehoord. En met 

de ZOE kan iedereen bijdragen aan dit punt. Niet straks, maar nu!
U kunt nu gewoon energie, plezier en rust tanken met een stekker! 
Met de ZOE verandert uw levensstijl en de stad zal nooit meer 
hetzelfde zijn. 
Stelt u zich eens voor, als alle auto’s zo zouden zijn... De rust, de 
stilte, het geluk... Praten zonder te schreeuwen, rustig van gedachten 
wisselen, ongestoort communiceren. Met anderen, en met de ZOE. 
Nieuws van uw vrienden? De weersverwachting? Verkeersinformatie? 
Renault R-Link en de ZOE verbindt u met de andere kant van het 
land... Of met de andere kant van de straat.
Alles is zo eenvoudig dat u bijna zou vergeten dat de ZOE ook heel 
toegankelijk is. Een verschijning waar iedereen bij kan en ook mee 
overweg kan. Ontworpen om uw dagelijkse sleur te doen vergeten. 
Gewoon iets meer natuur, iets meer groen, iets meer open.
Dus … laat oude ideeën en opvattingen achter u en knijp in uw arm 
om er zeker van te zijn dat u niet droomt. En geniet!

HET IS UITDAGEND 
OM DE
WERELD TE  
VERANDEREN...
...EN DE STAD ZAL ANDERS ZIJN. STIL, MAAR 
NIET SAAI, MILIEUVRIENDELIJK EN VERBONDEN, 
GEBRUIKSVRIENDELIJK EN VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS. DE ZOE IS EEN TOEVOEGING 
AAN DE NIEUWE MANIER VAN LEVEN DIE DE 
MEESTEN AL HEBBEN OMARMD. EEN REVOLUTIE 
DIE, HOEWEL HIJ DE WERELD NIET VERANDERT, 
HIER WEL AAN BIJDRAAGT. EN DEZE REVOLUTIE 
BEGINT NU!
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Creëer uw eigen oase in de stad
Kunt u zich een stad voorstellen waar elk deel een park zou kunnen zijn?
Op de stoep, voor het stoplicht, met de ZOE kan het werkelijkheid worden.
Geen uitstoot*. Geen roetdeeltjes, geen NOx.
De stad is u dankbaar (en uw vrienden ook).

*Geen CO2 bij gebruik, uitgezonderd slijtage-onderdelen.

Iedereen is

DOL ZOEde

Renault
op



verbonden

auto

Maak kennis met

R-Link

Multimedia
en

zijn
vanaf nu

Renault
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Het vooraf verwarmen / koelen van de auto programmeren, de weersverwachting raadplegen, 
foto’s bekijken, uw e-mailberichten lezen en afluisteren, twitteren... 
Uw nieuwe smartphone? Nee, uw nieuwe auto, de ZOE! 



Een kind

was

kan 

doen

de



Soms moet u even tot rust komen.
Geniet van de natuur, haar schoonheid, de frisse lucht en de ontspannende geluiden 







Hoort u dat? Het geluid van de stilte.
Ruikt u dat? Pure en schone lucht. 

motorde
dat

echt
ja, ja!

draait ?

Weet je zeker
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Opnieuw schrijft Renault
GESCHIEDENIS!

Weet u nog? De Renault 4L, hij werd 
bekritiseerd, bespot, maar uiteindelijk 
toch gerespecteerd. Met zijn achterklep 

en zijn neerklapbare achterbank was hij bijzonder 
veelzijdig en zorgde voor een ware revolutie in 
zijn segment!  
R16, een ander belangrijk moment: Stoelen die 
in zeven posities gezet kunnen worden en een 
nieuwe kijk op de auto om in te leven. 

RENAULT MAAKT WEDEROM HAAR NAAM WAAR. DE CRÉATEUR D’AUTOMOBILES, DE FABRIKANT VAN 
AUTO’S OM IN TE LEVEN, DE UITVINDER VAN NIEUWE MOBILITEIT … DOET HET WEER: RENAULT ZORGT 
WEER VOOR EEN REVOLUTIE IN DE MARKT. TOT IEDERS VREUGDE.

De Renault 5. Met zijn 3 deuren was hij sexier 
en moderner dan zijn concurrenten en werd hij 
dé kleine auto van de jaren 70/80. De Renault 
Espace. Nog een auto met het Renault-logo, die 
een goedpassende naam heeft en nog steeds dé 
toonaangevende monospace is. Wij moesten zelf 
‘het bijpassende leven bedenken’... 
Iedereen herinnert zich de lancering van de 
Twingo, een ufo op de automarkt van toen. 

De bestuurders konden de zuurtjeskleuren van 
deze Twingo niet weerstaan! Als trotse opvolger 
van deze held komt de ZOE op zijn beurt met 
iets nieuws. Op het gebied van technologie, 
natuurlijk, maar dat niet alleen... Zijn design, zijn 
allure, zijn liefde voor de inzittenden en voor het 
milieu maken de ZOE een pionier.



4L De eerste auto met een 
achterklep, bijzonder veelzijdig!

R16 De auto om in te 
leven, verkozen tot Auto 

van het Jaar in 1966.

Espace 30 jaar na zijn 
geboorte nog steeds het 

voorbeeld voor de MPV’s.

R5 Sexy, modern, krachtig, dé 
kleine auto van de jaren 70/80.

Twingo Van meet af aan een revolutie 
die zelfs hedendaags blijft opvallen.
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PER DEFINITIE.

Gestileerd, hip, fashion... Allemaal termen die bij de ZOE passen. Maar is dat de hoofdzaak? Nee, dat bent u, de manier waarop u denkt, in het leven staat …. 
Milieufanaat? Urbanethnik? Hipster? Het maakt niet uit, de ZOE zal met zijn veelzijdigheid zich altijd kunnen aanpassen aan uw levensstijl. 

Trendy ?





“ORGANIC ELECTRIC” BY RENAULT DESIGN





DE ZOE
DOORGELICHT
WAT ZIET U ALS U ONDER DE MOTORKAP KIJKT? DOOR DE 
RUITEN? ACHTER HET RENAULT-LOGO? DE ZOE IN DE LENGTE, 
IN DE BREEDTE, EN IN COMFORT...  
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RENAULT ZOE 5 ZITPLAATSEN 
100% ELEKTRISCH 

Motor (pk): 88

Batterij (kWh): 22

Topsnelheid (km/u) 135

CO2-uitstoot (g/km)*: 0 

Bagageruimte (VDA) 
min./max .(l): 338 / 1225

* Verbruik en uitstoot gehomologeerd conform de 
geldende wetgeving. 
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60 PATENTEN,

SIMPELWEG OM U IN EEN AUTO TE LATEN RIJDEN DIE COMFORT, INTERACTIVITEIT... 
EN ‘BEST IN CLASS’ AUTONOMIE BIEDT. MAAK NADER KENNIS MET DE TECHNIEKEN 
DIE DE ZOE IN STAAT HEBBEN GESTELD OM, TIJDENS ZIJN HOMOLOGATIE, 210 KM AF 
TE LEGGEN ZONDER TUSSENTIJDS OP TE LADEN.

WAARVOOR ?

is...and the winner



* NEDC: New European Driving Cycle, de Europese meetnorm voor uitstoot en verbruik, is een genormaliseerde methode voor het meten van het verbruik, gebaseerd op testritten die hetzelfde zijn voor alle 
soorten auto’s in Europa, met een verbrandingsmotor, elektrisch of hybride. Het is dan ook een objectief criterium om de prestatieverschillen te meten tussen de modellen van verschillende constructeurs. 
De test bestaat uit twee delen. De auto wordt op een rollenbank geplaatst en voert drie keer dezelfde stadsrit (cyclus ECE-15) uit, vervolgens één keer de zogenaamde buitenwegrit. Het gemiddelde van 
deze vier cycli geeft het theoretisch gemiddelde bereik.

De ZOE is de eerste seriegeproduceerde elektrische auto met 
een gehomologeerd bereik van meer dan 200 km (NEDC). 
Waarom dit verschil tussen het algemeen geconstateerde 

bereik en het bereik NEDC*? Elke homologatie wordt uitgevoerd 
op een ideaal parcours (geen gebruik van verwarming en 
airconditioning), waardoor een goed resultaat wordt verkregen dat 
kan worden vergeleken met de prestaties van andere elektrische 
auto’s. Net als bij een auto met een verbrandingsmotor, hebben de 
snelheid, de topografie van de omgeving waarin wordt gereden, 
de rijstijl, en het gebruik van de verwarming of airconditioning, 
invloed op het reële bereik. Zo kunt u bijvoorbeeld op een traject 
net buiten de stad over het algemeen rond de 100 km afleggen 
in de winter en 150 km als het redelijk weer is. 

RANGE OPTIMIZER 
Dit systeem bevat 3 unieke innovaties waarmee het bereik van de 
ZOE toegerekend kan worden tot de beste uit de markt (categorie 
seriegeproduceerde auto’s). Wat zijn deze innovaties? 

Nieuwste generatie regeneratief remsysteem 
In tegenstelling tot andere systemen zal de ZOE ook kinetische 
energie omzetten naar elektrische energie wanneer het rempedaal 
wordt bediend. 

Warmtepomp 
In plaats van een los verwarmingselement combineert de ZOE 
één systeem voor het afkoelen en verwarmen van het interieur.

MICHELIN ENERGY™ E-V BANDEN 
Speciaal ontwikkeld voor de ZOE uitgerust met 15 inch en  
16 inch wielen, met een ultra lage rolweerstand. De wegligging 
en remcapaciteit blijven hetzelfde als die van de Michelin-banden 
voor auto’s met een verbrandingsmotor. 

UW BEREIK VERGROTEN MET DE ZOE 
Het bereik van de ZOE kan op verschillende manieren worden 
vergroot. 

Preconditioneren van het interieur van de auto 
Programmeer het gecombineerde verwarm- en koelsysteem 
zodat het interieur van de auto al op temperatuur is bij vertrek. 
Hiervoor gebruikt de ZOE dan stroom uit de laadpaal, en niet uit 
het batterijpakket wat de actieradius aanzienlijk ten gunste komt.

Eco-modus 
Via de knop ‘ECO’ worden de rijprestaties en het vermogen van de 
airconditioning of de verwarming beperkt om het bereik te vergroten.

Eco-coach 
Analyseert uw rijgedrag en geeft u tips over hoe u uw actieradius 
zou kunnen vergroten.
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DENK
ELEKTRISCH

zijn

GENEN

ELEKTRICITEIT
zit in



HET UITGANSPUNT WAS EEN AUTO DIE GEBRUIKSVRIENDELIJK IS, FIJN IS OM IN TE RIJDEN EN EENVOUDIG 
IN HET DAGELIJKS GEBRUIK IS: HIERUIT IS DE ZOE ONTSTAAN … HET KLEINERE GLASOPPERLAK 
BEPERKT TEMPERATUURSCHOMMELINGEN. DE ONDER DE VLOER GEPLAATSTE BATTERIJ VERLAAGT HET  
ZWAARTEPUNT - GARANTIE VOOR EEN GOED WEGGEDRAG – EN HEEFT GEEN INVLOED OP DE BAGAGERUIMTE. 

DE CAMÉLÉON™-LADER

De ZOE is de eerste elektrische auto met de gepatenteerde 
Caméléon™-lader van Renault. De ‘intelligente’ lader past 
zich aan de verschillende vermogens aan die beschikbaar 

zijn voor het opladen... Deze innovatie maakt het dus mogelijk 
om de ZOE standaard1 op te laden  (6 tot 9 uur), opladen via een 
publiek laadpunt2 (2 tot 3 uur), versneld opladen3 (1 tot 2 h) of snel 
opladen4 (80% in 30 min). En dit allemaal met één enkele lader. 
1. Bij gebruik Wallbox met 3,7 kW vermogen.2. via een publiek laadpunt met 11 kW 
vermogen. 3. via een publiek laadpunt met 22 kW vermogen.4. via een specifiek 
snellaadpunt met AC-lading. 

OPLAADPUNTEN VIA RENAULT R-LINK
Oplaadpunten vinden, het opladen beheren of het bereik van de 
ZOE vergroten? Raak de Renault R-Link tablet aan die midden 
op het dashboard is geplaatst, of zeg er iets tegen... Bedien hem 
met uw stem of vingers dankzij het 7 inch touch screen en de 
spraakherkenning.

DE BATTERIJ 
Net als de andere modellen van het Renault Z.E. gamma, is de 
ZOE uitgerust met een lithium-ion batterij, de beste oplossing die 
momenteel op de markt is. Hij is heel gemakkelijk op te laden, 
zelfs als hij niet helemaal leeg is. Hij kan aan het einde van zijn 
levensduur worden gerecycled.

RANGE OPTIMIZER
Dankzij 3 grote innovaties heeft de ZOE het beste bereik uit de markt.

ZOE, bijzonder milieuvriendelijk: geen stank, geen geluid, nul 
gram CO2 uitstoot (in gebruik).

ZOE, duurzame gedachte: 85% van de massa van de ZOE is 
recyclebaar en hij bestaat voor 9% uit gerecycled kunststof  
(de batterij voor 100%).

ZOE, dé elektrische motor: zijn rotor met spoel ontwikkelt een 
vermogen van 65 kW.

ZOE, een pittig acceleratievermogen vanaf lage toerentallen, 
dankzij een maximaal koppel van 220 Nm, dat voor 100% 
leverbaar is vanaf het starten.

ZOE, stil rijden: 100% geruisloos draaiende motor.

ZOE, zeer stijf chassis, bijzonder stabiel, uitzonderlijk wendbaar.

1. Batterij verwerkt in de bodem, voor een optimale interieurruimte. 2. Slechts 1/3 glasoppervlak 
voor een tijdloos design en actieradius besparing. 3. 5 ruime zitplaatsen. 4. Bagageruimte 338 L.  
5. Nieuwste generatie regeneratief remsysteem. 6. MICHELIN ENERGY™ E-V banden. 7. Uniek 
warmte/koel systeem. 8. Caméléon™-lader, diverse oplaadmogelijkheden met één enkele lader. 
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TAKE CARE
ONTSPANNEN EN RUST OF RIJPLEZIER?



STILTE IS FIJN. STILTE EN ONTSPANNING IS NOG BETER! 
DE ZOE IS UITGERUST MET HET PAKKET ‘TAKE CARE BY 
RENAULT’* DAT VOLLEDIG IN HET TEKEN STAAT VAN HET 
WELZIJN VAN ALLE PASSAGIERS. HET BEVAT EEN IONISATOR, 
EEN VERVUILINGSSENSOR EN PARFUMEUR... ONTSPAN EN 
GENIET! MAAR VAN IN SLAAP VALLEN IS GEEN SPRAKE... 

SCHONE LUCHT 
Een actief koolstof- en roetdeeltjesfilter zuivert de lucht in het interieur door een groot gedeelte 
van de vieze geuren te absorberen en de gedetecteerde vervuilende of allergene deeltjes tegen te 
houden. Op de Zen versie is de ZOE ook uitgerust met het pakket ‘Take Care by Renault’ , dat een 
ionisator, een vervuilingsensor en parfumeur bevat. 

EEN ZEN INTERIEUR 
Het lichte interieur van de Zen uitvoering voelt bij het instappen meteen fijn. Om de bekleding mooi 
te houden, heeft deze een Teflon®-coating, die de stof water- en vuilafstotend maakt. Ontspannend, 
maar ook heel praktisch! 

DE IDEALE TEMPERATUUR 
Dankzij het preconditioneren kan de ZOE worden voorverwarmd of -gekoeld. Op afstand te 
programmeren via uw computer of smartphone**, zodat de auto een ideale temperatuur heeft als 
u achter het stuur gaat zitten en tegelijkertijd de batterij te sparen voor uw ritten! 

RIJCOMFORT 
Met een maximaal koppel dat vanaf het starten beschikbaar is (voor de specialisten: 220 Nm 
vanaf 250 t/min!), is de ZOE bijzonder wendbaar in de stad en trekt hij verrassend snel op. Omdat 
er niet geschakeld hoeft te worden, is het rijden minder vermoeiend, zeker bij veel stadsverkeer. 

*Alleen verkrijgbaar op de Zen uitvoering.** Standaard op de Zen en Intens uitvoeringen, optioneel in het pakket My Z.E. 
Inter@ctive op de Life uitvoering. 

© 2012 DuPont. Het ovale logo van DuPont, DuPont™, The Miracles of Science™ ent Teflon® zijn merken of gedeponeerde 
merken van E.I. du Pont de Nemours and Company of van dochterondernemingen van deze. Alle rechten voorbehouden. 

Schone 

de ideale temperatuur...
interieur,

lucht, een Zen

De Renault ernaast voelt u zichZOE, goed
beter.erin nog veel
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FOCUS STIJL & PERSONALISATIE

Kleurenpalet / De carrosseriekleuren van de ZOE

Ambiances / De ambiances van het ZOE interieur

Wielen en afmetingen / De wielen en dimensies van de ZOE

Accessoires / De accessoires die uw stijl ondertekenen

Kies uw niveau van comfort, het uitrustingsniveau en personaliseer uw auto.



ALS HET OM HET DESIGN VAN UW RENAULT GAAT, IS DE KEUZE VAN DE CARROSSERIEKLEUR WAARSCHIJNLIJK 
EEN VAN DE BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN. BIJ DE ZOE HEEFT U DE KEUZE UIT 8 KLEUREN DIE EEN 
BIJDRAGE LEVEREN AAN UW PERSOONLIJKE STIJL.

BLANC GLACIER (V)

BLEU AZUR (V)

BLANC NACRÉ (SMV)

BRUN ARDENT (MV)

KLEURENPALET



LEGENDA
V = standaardlak met vernislaag - MV = metaallak met vernislaag 
SMV = speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid  

GRIS GIVRÉ (MV)

BLEU ENERGY (MV)

NOIR ÉTOILÉ (MV)

GRIS NEPTUNE (MV)



AMBIANCES
ELK UITRUSTINGSNIVEAU VAN DE ZOE GEEFT EEN UNIEKE AMBIANCE. 

LIFE

SPEELS EN EIGENTIJDS

De LIFE uitvoering kenmerkt zich door de blauwe bekleding. 
Het frisse lichtblauw of het zakelijke donkerblauw geeft het 
interieur een warme ambiance. De veelvuldig gebruikte 
witte accenten (enkele afgewerkt in hoogglans) geven het 
interieur een ruimtelijke en rustgevende uitstraling. Om extra 
te benadrukken dat u zich in een Renault Z.E. bevindt vindt 
u diverse karakteristieke Renault Z.E. accenten terug in het 
interieur. Zo ook in de hemelbekleding. 

Stoffen bekleding Bleu Marine (optioneel)Stoffen bekleding in Bleu Life



ZEN

Stoffen bekleding Gris Zen

ONTSPANNEND EN ELEGANT

Ook de ZEN deelt samen met de LIFE uitvoering de witte 
afwerking in het interieur. Extra voor de ZEN uitvoering 
is echter het met leder beklede stuurwiel. Dit is zelfs 
deels bekleed met geperforeerd leer om zweethanden te 
voorkomen. De ZEN uitvoering is volledig gericht om u zo 
ontspannen mogelijk op weg te laten gaan. Dankzij het 
Take Care by Renault pakket kunt u genieten van 
ontspannen geuren in het interieur vrijgegeven door de 
instelbare parfumeur. De ionisator compenseert op zijn beurt 
weer het teveel aan positieve ionen aanwezig in het interieur 
wat positief werkt op uw gemoedsrust. De lichtgrijze 
bekleding is voorzien van een unieke Tefl on®-behandeling. 
Hierdoor is de bekleding vocht- en olieafstotend. De 
passagiersstoel is uitgerust met slimme opbergtassen aan 
de voorzijde en achterzijde. 



INTENS

Sellerie tissu Noir

KRACHTIG EN DYNAMISCH 

De INTENS uitvoering maakt zijn naam waar. De zwarte 
interieuraccenten, het zwarte met (deels geperforeerd) 
leder bekleed stuurwiel en de zwarte bekleding geven 
het interieur een robuuste uitstraling. De INTENS 
uitvoering ademt technologie, en geen andere auto dan 
de ZOE waarin dit zo goed tot zijn recht komt. Slimme 
opbergtassen aan de voorzijde en achterzijde van de 
passagiersstoel maakt het interieur ook zeer praktisch. 



WIELEN EN AFMETINGEN
AFMETINGEN

WIELEN

Lichtmetalen wielen 16" 
‘Aérotronic’ op Zen en Intens, optie 
op Life

Wielen 15" ‘Arobase’ 
op Life

Lichtmetalen wielen 17" ‘Tech 
Run’optie op Zen en Intens*
* 17" lichtmetalen wielen beïnvloeden de 
maximale actieradius

 INHOUD BAGAGERUIMTE (l) 
 Bagageruimte onder hoedenplank  338
 Achterbank neergeklapt, laden tot het dak  1.225

 AFMETINGEN (mm) 
A  Wielbasis  2.588
B  Totale lengte  4.084
C  Overhang voor  839
D  Overhang achter  657
E  Spoorbreedte vóór  1.511
F  Spoorbreedte achter  1.510
G  Totale breedte zonder / met zijspiegels  1.730 / 1.945
H  Totale hoogte  1.562
H1  Hoogte met geopende achterklep  2.028
J  Laadhoogte  724

 AFMETINGEN (mm)
K  Grondspeling  120
L  Lengte binnenruimte  1.678
M  Breedte interieur op ellebooghoogte vóór  1.384
M1  Breedte interieur op ellebooghoogte achter  1.390
N  Breedte interieur op schouderhoogte vóór  1.365
N1  Breedte interieur op schouderhoogte vóór  1.320
P  Lengte tussen zitvlak en plafond voor (14°)  904
Q  Lengte tussen zitvlak en plafond achter (14°)  826
Y  Breedte toegang tot bagageruimte maximaal.  941
Y1  Breedte toegang tot bagageruimte onderaan  899
Y2  Maximale breedte bagageruimte  1.037
Z  Hoogte opening bagageruimte  685
Z1  Lengte bagageruimte tot aan de voorstoelen  1.426
Z2  Hoogte bagageruimte tot aan de hoedenplank  622
Z3  Lengte bagageruimte tot aan de achterbank  580
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1.

ACCESOIRES
NOG MEER STIJL, COMFORT OF TECHNIEK? RENAULT HEEFT EEN COMPLEET GAMMA VAN ACCESSOIRES. 

Lichtmetalen wielen. Pas uw ZOE nog meer aan bij uw karakter met de stijlvolle accessoire velgen. Beschikbaar in de maat 17" in de kleur 
wit (1.). In de maat 15" tevens beschikbaar in de kleuren wit (4.) en antraciet (5.). 2. Parkeersensoren achter. Voorkom schades dankzij de 
parkeersensoren. De sensoren detecteren obstakels aan de achterzijde van het voertuig en waarschuwen de berijder voortijdig. 3. Alarm. Een 
extra gerustellende gedachte dankzij het alarmsysteem. Het beperkt diefstal van uw ZOE zelf en diefstal van spullen uit uw ZOE.



1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. Opbergnet bagageruimte. Een opgeruimde kofferbakruimte ten alle tijden. 2. Mattensets. Een ruime keuze aan mattensets. 3. Middenarmsteun 
met opbergvak. Leverbaar in alle interieurkleuren. 4. Navullingen. Geniet van kalmerende geuren in het interieur van uw ZOE. Alleen voor 
ZEN uitvoeringen. 5. Bescherming kofferbakruimte. Nooit meer een vieze kofferbakruimte, de plastic bak kunt u simpel schoonmaken.  
6. Zekeringnet bagageruimte. Voorkomt dat uw bagage (gevaarlijk) door de auto vliegt.



3.2.

1.

OPLADEN
GEMAKKELIJK, VEILIG EN SNEL OPLADEN. DE REVOLUTIONAIRE CAMÉLÉON™ LADER GEÏINTEGREERD IN DE 
ZOE MAAKT HET ALLEMAAL MOGELIJK. STANDAARD OPLADEN IN 6 TOT 9 UUR OF VERSNELD OPLADEN BIJ EEN 
PUBLIEK LAADPUNT IN 2 TOT 3 UUR. NOG SNELLER KAN OOK, HET IS ZELFS MOGELIJK OM IN 30 MINUTEN UW 
ZOE VOOR 80% OP TE LADEN DANKZIJ SPECIALE SNELLADERS. EN DIT ALLEMAAL MET ÉÉN ENKELE AANSLUITING.

1. Programmeren van laadtijden. Via het R-Link systeem is het mogelijk om uw laadtijden te programmeren voor de hele week. Zo kunt 
u bijvoorbeeld laden tegen het meest gunstige tarief in de nacht. 

2. Thuis opladen. De meeste tijd zult u thuis opladen in de avonduren of gedurende de nacht, en op het kantoor tijdens kantooruren. 
Hiervoor is standaard laden voldoende, en dit kunt u doen via een oplaadpunt thuis. Het is echter van groot belang dat u een laadpunt 
heeft dat volledig aansluit bij uw huisinstallatie en hier ook veilig in geïntegreerd kan worden. Renault adviseert daarom een Z.E. Ready 
versie 1.2* laadinstallatie. Dankzij de goede samenwerking met diverse partners kan uw Renault dealer voor elke situatie een passende 
oplossing bieden, zowel privé als zakelijk.

3. Publiek opladen. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de uitgebreide publieke laadmogelijkheden. Bij de meeste publieke oplaadpunten 
zal uw laadtijd variëren van 2 tot 3 uur, bij specifieke publieke oplaadpunten met 22kW vermogen zelfs in 1 tot 2 uur. De ZOE is met elke 
type publieke laadpaal compatible. De standaard meegeleverde laadkabel is geschikt voor een maximaal vermogen van 22kW. 

* Z.E. Ready is een geregistreerde handelsnaam van Renault voor laadapparatuur maar ook voor de bijbehorende installatie hiervan. Voor het mogen voeren van het Z.E. Ready label dienen 
partners te voldoen aan een aantal eisen. Deze garanderen uw veiligheid en de volledige functionaliteit van het voertuig.



Z.E. OPLADEN
Opladen is heel eenvoudig! 
Er zijn diverse manieren ontwikkeld om uw Renault-Z.E. op te laden. Als u kiest voor een 
oplaadpunt op privé terrein wordt u in contact gebracht met de partners van Renault 
voor een oplaadpunt thuis of op uw werk. Andere methoden dan standaard laden en 
versneld laden (tot 11 kW) zijn voorlopig nog beperkt beschikbaar in Nederland. Dankzij 
inspanningen van Renault en haar partners wordt het aantal (snel)laadpunten de komende 
periode aanzienlijk uitbereid. 

Z.E. SERVICES
Profiteer van een compleet zorgpakket.
24 uur per dag, 7 dagen per week hulp bij elke soort pech, oplossingen voor het afleggen 
van lange afstanden en specifieke service pakketten; deze uitgebreide services maken 
het rijden van een elektrische auto net zo eenvoudig als anders. 

Z.E. AUTO
Ontdek opnieuw het rijplezier!
Kom alle Renault Z.E.-modellen bekijken: 100% elektrisch, 100% intelligent, 100% plezier 
en 0% uitstoot (1). Kies het model dat bij u past en maak het nog persoonlijker door uw 
eigen opties en accessoires te selecteren.

Z.E. BATTERIJ
Kies de huurmogelijkheid die het beste bij u past.
In overeenstemming met het aantal kilometers dat u per jaar rijdt en de periode waarvoor 
u kiest (2). Binnen de mogelijkheden van het gekozen contract heeft u de zekerheid dat 
u altijd over een batterij beschikt die in perfecte staat is en voldoende laadcapaciteit 
heeft, d.w.z. altijd minimaal 75% van de begincapaciteit. 

(1) In gebruik, zonder slijtageonderdelen. (2) Tot 3 maanden voordat de huurcontract van uw batterij afloop.

RENAULT Z.E. NETWERK
ALLE Z.E. INFORMATIE MAKKELIJK EN OVERZICHTELIJK BIJ UW Z.E. DEALER, EEN COMPLEET AANBOD BIJ AANKOOP 
VAN UW ELEKTRISCHE AUTO



WE ZIJN AL 115 JAAR VAN MENING DAT AUTO'S 
ALTIJD MOETEN STAAN VOOR VOORUITGANG, 
ENTHOUSIASME EN DUURZAME, BETAALBARE 
MOBILEIT VOOR IEDEREEN.
Bij Renault zijn we er van oudsher van overtuigd dat auto's afgestemd moeten zijn op de individuele 
levensstijl en behoeften van mensen. Vanuit deze visie hebben we de 'lifestyle-auto' ontwikkeld. En 
vanuit diezelfde visie streven we nu naar duurzame, milieuvriendelijke mobiliteit, waarmee veiligheid 
en kwaliteit voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom is Renault Adaption geïntroduceerd: om de 
voortuigang te dienen door voertuigen te ontwerpen en te produceren voor mindervalide mensen. Wij 
willen de auto een nieuwe betekenis geven, een die tegemoet komt aan de diverse uitdagingen van 
de maatschappij van nu en die helpt om het leven van mensen te verbeteren. Daarom biedt Renault 
een compleet gamma 100% elektrisch aangedreven auto's zonder uitstoot, speciaal voor jou.

DRIVE THE CHANGE
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VIA RENAULT CONNECTED SERVICES STAAT U ALTIJD IN VERBINDING MET UW ZOE. EEN PLOTSELINGE 
ONWEERSBUI OF OMSLAG VAN HET WEER? SCHAKEL VIA UW SMARTPHONE OF COMPUTER HET 
PRECONDITIONEREN IN ZODAT DE ZOE U WARMTELIJK ZULT ONTVANGEN. OOK HET STARTEN EN 
STOPPEN VAN HET OPLADEN KUNT U OP DEZE MANIER INSTELLEN. EN DIT ZONDER EEN STAP BUITEN 
TE ZETTEN! 

AUTO-CONNECTED !
RENAULT R-LINK



3.

6.

1. 2.

5.4.

4. Bekijk uw e-mail, lees tweets na en blijf online. 5. In de ZOE kunt u, zowel via het R-Link systeem als via een computer, apps kopen in de R-Link Store 
(nieuws, reizen, spelletjes, mails, sociale netwerken) en gebruik maken van de voorgeïnstalleerde apps. 6. En uiteraard bepaalt u zelf wat er gebeurt! Uw auto 
op afstand besturen is mogelijk! U kunt direct het bereik of de resterende oplaadtijd bekijken dankzij het pakket My Z.E. Connect. U kunt ook meteen het opladen 
starten of stoppen en het preconditioneren van uw ZOE instellen voor de volgende ochtend, dankzij het pakket My Z.E. Inter@ctive. * Afhankelijk van het land.  

1. De actieradius van uw Renault ZOE bekijken, oplaadpunten zoeken en kijken of ze beschikbaar zijn*. 2. Naar de radio luisteren, of naar muziek via externe 
mediaspelers (mp3, telefoon), foto’s en video’s bekijken. 3. Bellen (handsfree uiteraard).  
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'RENAULT STELT IN HAAR VISIE DE MENS, HET GEZIN EN KWALITEIT VAN LEVEN CENTRAAL. RENAULT 
LEVERT HOOGWAARDIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE HUN TIJD VER VOORUIT ZIJN – INGENIEUS, 
ESSENTIEEL, TOEGANKELIJK EN MET EEN LAGE CO2-UITSTOOT' 

UW TEVREDENHEID 
ONZE VOORNAAMSTE DOELSTELLING: 



Kwaliteit is een eis die bij Renault hoog in het vaandel staat. Dit streven 
naar de beste kwaliteit vindt u in elke fase: vanaf het ontwerp van onze 
voertuigen tot aan de aftersales. 

Renault wordt vandaag de dag door de media en brancheorganisaties geprezen 
vanwege haar gamma betrouwbare personen- en bedrijfsauto’s. 
Renault heeft één van de beste commerciële netwerken, zowel op het gebied 
van sales als van aftersales. Dit is grotendeels te danken aan onze continue 
inzet voor de klant. 

“Kwaliteit blijft een strategische prioriteit voor de groep en een belangrijk 
aspect voor het imago van onze merken. Proffesionaliteit, vakbekwaamheid, 
expertise, nauwkeurigheid en veeleisendheid: Renault hanteert deze normen 
tijdens de gehele levenscyclus van de auto om de klant de beste kwaliteit te 
kunnen bieden. Zowel qua product als qua service. Zo garandeert Renault 
tevredenheid bij de klant.” 

Jean-Pierre Vallaude
Directeur Kwaliteit van de Renault Groep 

RENAULT-KWALITEIT IN CIJFERS  
9 van de 10 klanten bevelen Renault aan vanwege de kwaliteit van de service.
(Enquete QVN - Qualite Vehicule Neuf - afgenomen onder ongeveer 300.000 klanten van Renault over de hele wereld in 2010.)  

De 26.000 medewerkers van het netwerk zijn opgeleid volgens het Plan d'Excellence Renault.  
Dit plan structureert de kwaliteitsontwikkeling van de dienstverlening in het Renault-netwerk sinds 2006.  

De auto’s rijden maandenlang en miljoenen kilometers.  
Tests uitgevoerd door Renault op alle continenten.  
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ONZE ABSOLUTE PRIORITEIT: 
DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN GARANDEREN

RENAULT HEEFT VEILIGHEID HOOG IN HET VAANDEL. AL EEN AANTAL JAREN ONTWIKKELT DE GROEP 
EEN GLOBALE BENADERING TERWIJL HET REKENING HOUDT MET EEN AANTAL RISICOFACTOREN BIJ 
AUTO’S, ZOALS TECHNISCHE, MENSELIJKE EN EXTERNE FACTOREN. OOK DE ZOE PROFITEERT VAN 
DEZE VOORUITGANG.



4 65

21 3

Bij Renault staat de mens centraal. Daarom is Renault 
betrokken bij een aantal maatschappelijke initiatieven 
op het gebied van preventie en bewustwording van 
de risico’s van verkeer bij scholen en universiteiten, 
bij de allerjongsten en internationale instellingen. 
Renault is ook betrokken bij de verbetering van de 
efficiëntie van hulpdiensten wanneer deze in actie 
moeten komen. Informatie voorziening over de werking 
van elektrische voertuigen is hier een voorbeeld van.  

Enkele getallen over de veiligheid van Renault  

veiligheid  

De door Renault ontwikkelde technologie houdt de 
bestuurder continu op de hoogte van de situatie en 
stelt deze in staat te reageren wanneer dat nodig 
is. Op die manier verloopt de rit veiliger en rustiger.  

Renault heeft actieve hulpsystemen ontwikkeld 
die tijdens het rijden tijdig kunnen ingrijpen om 
verrassingen en stuurfouten te helpen voorkomen.  

Dankzij onze expertise op het gebied van ongevallen 
en innovatieve technologie, die een ieder ten goede 
komt, behoren de auto’s van Renault tot één van 
het veiligste modellengamma dat er bestaat. Onze 
prioriteit: maximale veiligheid garanderen om levens 
te redden in geval van een ongeluk. 

VOORKOMEN
Om te anticiperen op risico’s 
en de bestuurder in alle 
omstandigheden te informeren

CORRIGEREN 
Moderne technologie die alles 
veranderd

BESCHERMEN
Van alle inzittenden van het 
voetuig maar ook van de 
medeweggebruikers 

BEWUST MAKEN EN 
HULP VERLENEN 
Handelen voor de veiligheid van 
anderen

Door rekening te houden met de techniek, de ergonomie, maar ook met het gedrag van de bestuurder, behoren de technologieën van Renault tot de veiligste 
van de markt. De ZOE waarschuwt voetgangers voor de naderende auto door middel van de Z.E. Voice! De bestuurder kan uit 3 verschillende geluiden kiezen 
waarmee de ZOE zich kan laten horen bij een lage snelheid tussen 1 en 30 km/h. De Z.E. Voice kan desgewenst door de bestuurder worden uitgeschakeld. 
1. Cruise control en snelheidsbegrenzer. Hiermee kan een constante of maximale snelheid worden ingesteld. 2. Antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische 
remkrachtverdeler (EBV), met noodstopbekrachtiging : zorgt voor stabiliteitscontrole wanneer u plotseling flink moet remmen. 3. ISOfix-systeem:hiermee kunt u 
veilig en gemakkelijk een kinderzitje plaatsen op de buitenste zitplaatsen achter of op de passagiersstoel. 4. LED-dagrijverlichting. Het DRL-systeem (Daytime Running 
Light) houdt de LED-lichten voortdurend ingeschakeld voor een optimale zichtbaarheid, ook overdag. 5. Dynamische stabiliteitscontrole (ESP) met tractiecontrole 
(ASR): zorgt voor stabiliteitscontrole onder moeilijke rijomstandigheden. 6. Bescherming van de inzittenden:Renaults innovatieve Fix4sure-techniek zorgt er in 
combinatie met een reeks airbags voor dat alle inzittenden veilig worden opgevangen en niet onder de veiligheidsgordels door glijden. 



ZOE
SIMPELWEG
REVOLUTIONAIR 

100% ELEKTRISCH 

RENAULT





www.renault-ze.nl
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (maart 2013) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis 
van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de 
specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per 
land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke 
Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur 
van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden 
van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Renault.  




