
Renault ZOE
Nieuwe





De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Renault ZOE-gamma. Raadpleeg de 
tabellen in de CARLAB om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.





Nieuwe Renault ZOE vindt de elektrische mobiliteit opnieuw uit, 

zonder CO2-uitstoot, zonder motorlawaai, zonder versnellingsbak. 

Met zijn zachte lijnenspel, zijn vloeiende look en zijn grote, 

verchroomde ruitlogo meet hij zich een unieke stijl aan.  

Zijn led-lichtsignatuur en de achterste deurhandgrepen die werden 

verborgen in het frame van de ramen dragen bij tot zijn krachtige 

uitstraling die alom wordt geprezen. Zijn onuitgegeven kleuren 

en zijn nieuwe rijbereik van 400 kilometer* (300 kilometer in 

reële omstandigheden) maken hem nog verleidelijker. En unieker.

*Over de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC).

400 km rijbereik*,  
nog unieker





Nieuwe Renault ZOE oogt gespierd met zijn originele  

16” lichtmetalen velgen en leent zich bij uitstek voor uitstapjes 

in een volmaakte stilte. Vooraan benadrukt zijn gestrekte 

lichtsignatuur de zuiver elektrische identiteit van ZOE. Achteraan 

wachten de transparante lichten met blauwe rand hun moment 

af om rood op te lichten. Hun boemerangvormige design 

herinnert aan het levendige en aparte karakter van ZOE.

Een zuiver design



Het leven wordt eenvoudiger dankzij Nieuwe Renault ZOE. Hij werd 

ook mooier, zachter en stiller. ZOE is een waar genot om mee te rijden 

dankzij zijn automatische versnellingsbak en met zijn eenvoudig op 

te laden batterij brengt hij u overal waar u wil zijn. Om uw dagelijkse 

leven nog comfortabeler en aangenamer te maken werd zijn rijbereik 

praktisch verdubbeld*! Het behaaglijke en lichte interieur nodigt u uit 

tot reizen. En met zijn intelligente, geconnecteerde R-LINK Evolution-

console laat ZOE niemand onverschillig.

*400 kilometer NEDC (Nieuwe Europese rijcyclus).

Zo eenvoudig als ZOE







Beleef nog meer rijplezier met Nieuwe Renault ZOE, een zuiver 

elektrische wagen. Met zijn nieuwe Z.E. 40-batterij nodigt 

ZOE u uit voor alle ritten: zijn rijbereik bedraagt voortaan 

400 kilometer over de NEDC-cyclus*, hetzij 300 kilometer  

in reële omstandigheden. Mobiliteit in alle vrijheid en ongeplande 

weekendjes. In alle stilte en sereniteit!

*Nieuwe Europese Rijcyclus.

Groter rijbereik,  
nieuwe vrijheden



Blijf verbonden met Nieuwe Renault ZOE! Via zijn multimedia-

aanraakscherm Renault R-LINK plant u uw trajecten, raadpleegt 

u uw e-mails, luistert u naar uw favoriete muziek en downloadt u 

applicaties via de R-LINK Store (actualiteit, reizen, games, e-mail, 

sociale netwerken). Met Z.E. Trip visualiseert u de laadpalen in 

uw buurt of rond uw bestemming en reist u in alle rust.

R-LINK, uw mobiliteit 
binnen handbereik







Nieuwe Renault ZOE biedt een groot gebruiksgemak en kan overal opgeladen worden: bij u thuis, in de straat, op kantoor, in winkelcentra, bij supermarkten, 

in snelwegtankstations. En voor nog meer gebruiksgemak geeft Z.E. Pass u met een enkele kaart toegang tot een maximaal aantal laadstations.  

Het opladen verloopt gemakkelijk en snel: de Caméléon-lader past zich aan het beschikbare maximumvermogen aan (eenfasig of driefasig, tot 43 kW) en 

regelt de laadtijd afhankelijk van de gebruikte laadpaal. Zo kunt u het rijbereik in een half uur tijd met 120 werkelijke kilometers uitbreiden.

Laad ZOE overal op









Nieuwe Renault ZOE, die volledig werd ontworpen als een elektrisch model, 

is beter dan elk ander product afgestemd op uw dagelijkse mobiliteit: alles 

werd in het werk gesteld om zijn rijbereik te vergroten, het laadproces  

te vereenvoudigen en het comfort- en veiligheidsniveau te maximaliseren.

Nieuwe Renault ZOE  
onder de scanner  
Neem een lengte voorsprong



De nieuwe Z.E. 40-batterij met lithium-iontechnologie, die door Renault werd ontwikkeld, gebruikt een innovatieve technologie die de batterijcapaciteit 

verdubbelt zonder aan de afmetingen te raken. Ze behoudt dezelfde kwaliteiten als de batterij van 22 kWh: een eenvoudig laadproces ongeacht het resterende 

energieniveau, geen onderhoud, recyclage aan het einde van de levensduur. De Z.E. 40-batterij, die onder de vloer werd geplaatst om het zwaartepunt  

te verlagen, heeft geen enkele impact op de interieurruimte of het koffervolume. 

De soepele en stille motoren maximaliseren het rijplezier van Nieuwe Renault ZOE. Ingenieus, compact, betrouwbaar… Ze tonen zich erg aangenaam  

in gebruik, onder meer doordat het erg hoge startkoppel krachtige en lineaire acceleraties verzekert. Met hun vermogen van 68 kW dragen ze bij tot de 

ideale combinatie van rijbereik en een minimale oplaadtijd.

Nieuwe Z.E. 40-batterij  
en motorversie



Technologie ten dienste  
van het rijbereik

OPTIMALISEER UW RIJBEREIK :

Met zijn Range OptimiZEr kan Nieuwe Renault ZOE het grootste rijbereik voorleggen van alle elektrische seriemodellen. 1. Remsysteem met energierecuperatie van de nieuwste generatie.  

De batterij wordt automatisch opgeladen zodra de bestuurder remt of vertraagt, en dat ongeacht zijn rijstijl. 2. Warmtepomp. Een enkel systeem, twee functies. In de aircostand koelt de warmtepomp 

het interieur zoals elke moderne airconditioning. In de verwarmingsstand keert ze het proces om, om de interieurlucht op natuurlijke wijze te verwarmen. 3. Michelin EnergyTM E-V-banden. Deze 

banden, die speciaal voor ZOE werden ontwikkeld, bieden een ultralage rolweerstand om het rijbereik te optimaliseren (niet beschikbaar op 17“-velgen). 

RECUPEREERT RIJBEREIK :

4. Caméléon-lader. Door zich automatisch aan te passen aan de verschillende beschikbare laadvermogens recupereert de Caméléon-lader een maximum aan energie in een minimum aan tijd. 

Een half uur* volstaat om opnieuw 120 kilometer rijbereik te hebben.

GARANDEER UW RIJBEREIK :

5. Preconditioning van het interieur en de batterij. De preconditioning is toegankelijk via de verschillende functies van de Z.E. Services-app op de R-LINK-console. Wanneer ZOE is aangesloten 

op het stopcontact, kan men het interieur reeds voorverwarmen of -koelen voor meer comfort en kan men de batterij op een optimale temperatuur houden om de prestaties en het rijbereik 

winter en zomer te verzekeren. 6. ECO-modus. In de ECO-modus worden de dynamische prestaties en het vermogen van de airconditioning/verwarming beperkt om het rijbereik te vergroten. 

*Naargelang het type van de laadpaal en de motor.
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Via de app Z.E. Services krijgt u vanaf uw smartphone toegang tot 

MY Z.E. Connect om het rijbereik en de laadstatus van uw ZOE te 

raadplegen. Met MY Z.E. Inter@ctive krijgt u de mogelijkheid om 

het laadproces vanop afstand te starten of te programmeren en 

de preconditioning van het interieur te activeren. ZOE luistert naar 

uw stem en uw vingers!

Geconnecteerd, zowel 
vanbinnen als vanbuiten



Om klanken in alle zuiverheid weer te geven telt het premium 

audiosysteem van Bose® zes krachtige luidsprekers en een 

compacte subwoofer. De twee tweeters van 2,5 centimeter  

op het dashboard verzekeren een heldere en evenwichtige weergave. 

Twee luidsprekers voor lage tonen in de voordeuren en twee 

andere in de achterdeuren staan borg voor een rijke en royale klank.  

De subwoofer in de koffer garandeert dan weer een realistische 

en diepe basweergave. Perfecte geluidskwaliteit.

Klank op maat







Chromo zone  De kleuren van Renault ZOE

Creatief atelier  De interieuraankledingen en uitrustingen

Afmetingen  Volumes en maatschema’s

Essentiële accessoires  Uitrustingen die staan voor een stijl

Opladen  Hoe laad ik mijn Renault ZOE op?

Uitrusting en opties  De volledige lijst

Vrijloop  De motoren



Chromo zone

IJswit (369)* Wit Nacre (QNC)** Rijmgrijs (KNV)

Yttriumgrijs (KPQ) Titaniumgrijs (KPN) Bliksemblauw (RQG)

Sterzwart (GNE) Intens Rood (NPK)

* Niet-metaalkleur.

** Speciale metaalkleur.



BATTERIJ

 22 kWh batterij

STANDAARDUITRUSTING

 ABS met remhulpsysteem

 Vertrekhulp op hellingen HSA

 Bestuurdersairbag met 

geprogrammeerde ontplooiing

 Ontkoppelbare passagiersairbag met 

geprogrammeerde ontplooiing

 Zijdelingse airbags vooraan

 2 in de hoogte regelbare "komma"-

hoofdsteunen achteraan

 Laadkabel voor Wall-Box en publieke 

laadpalen

 Renault startkaart 

 3-puntsveiligheidsgordels achteraan

 In de hoogte regelbare veiligheidsgordels 

vooraan met gordelspanner

 Cameleon ®-lader 

 Automatische deurvergrendeling tijdens 

het rijden

 Centrale deurvergrendeling met 

radiofrequentie afstandsbediening

 Automatische airconditioning

 Elektronische trajectcontrole ESC met 

antislipsysteem ASR

 Econometer

 LED-dagrijlichten

 15"-velgen met sierwieldoppen "Arobase"

 Bandenopblaaskit met compressor

 Elektrische ruiten vooraan

 My Z.E. Connect gedurende 3 jaar : 

consultatie op afstand en in realtime van 

de laadstatus van de batterij 

 My Z.E. Inter@active gedurende  

1 jaar : programmering op afstand van 

het opladen van de batterij en van de 

voorverwarming/koeling

 Deurhandgrepen vooraan in 

koetswerkkleur

 Range OptimiZer : warmtepomp, 

remenergierecuperatiesysteem en 

Michelin ENERGY E-V-banden

 Snelheidsregelaar en -begrenzer

 Renault R-LINK : multimediatablet met 

aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan 

het stuur, navigatie TomTom Z.E. LIVE, 

radio tuner, Bluetooth, Plug & Music,  

4 LS en internetdiensten "Services LIVE + 

Connectivity" gedurende 1 jaar

 Elektrische en verwarmde buitenspiegels 

in zwart 

 Stoffen zetelbekleding "Life"

 Waarschuwingssignaal voor voetgangers 

"Z.E. Voice"

 Bandendrukcontrolesysteem

 Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de 

zijdelingse passagiersplaatsen achteraan

 In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel

ENTRY

Creatief atelier

15"-velgen met 
sierwieldoppen Arobase

Stoffen zetelbekleding "Life"



BATTERIJ

 Z.E. 40 batterij

BASISUITRUSTING

 ABS met remhulpsysteem

 Vertrekhulp op hellingen HSA

 Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 

ontplooiing

 Ontkoppelbare passagiersairbag met 

geprogrammeerde ontplooiing

 Zijdelingse airbags vooraan

 2 in de hoogte regelbare "komma"-

hoofdsteunen achteraan

 Laadkabel voor Wall-Box en publieke 

laadpalen

 Renault startkaart 

 3-puntsveiligheidsgordels achteraan

 In de hoogte regelbare veiligheidsgordels 

vooraan met gordelspanner

 Cameleon®-lader 

 Automatische deurvergrendeling tijdens 

het rijden

 Centrale deurvergrendeling met 

radiofrequentie afstandsbediening

 Automatische airconditioning

 Elektronische trajectcontrole ESC met 

antislipsysteem ASR

 Econometer

 LED-dagrijlichten

 15"-velgen met sierwieldoppen "Arobase"

 Bandenopblaaskit met compressor

 Elektrische ruiten vooraan

 My Z.E. Connect gedurende 3 jaar : 

consultatie op afstand en in realtime van 

de laadstatus van de batterij

 My Z.E. Inter@active gedurende  

1 jaar : programmering op afstand van 

het opladen van de batterij en van de 

voorverwarming/koeling

 Deurhandgrepen vooraan in 

koetswerkkleur

 Range OptimiZer : warmtepomp, 

remenergierecuperatiesysteem en 

Michelin ENERGY E-V-banden

 Snelheidsregelaar en -begrenzer

 Renault R-LINK : multimediatablet met 

aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan 

het stuur, navigatie TomTom® Z.E. LIVE, 

radio tuner, Bluetooth, Plug & Music,  

4 LS en internetdiensten "Services LIVE + 

Connectivity" gedurende 1 jaar

 Elektrische en verwarmde buitenspiegels 

in zwart 

 Stoffen zetelbekleding "Life"

 Waarschuwingssignaal voor voetgangers 

"Z.E. Voice"

 Bandendrukcontrolesysteem

 Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de 

zijdelingse passagiersplaatsen achteraan

 In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel

LIFE

Creatief atelier

15"-velgen met 
sierwieldoppen Arobase

Stoffen zetelbekleding "Life"



Alu 16"-velgen Bangka met 
diamant-look - Black

Alu 17"-velgen Tech Run met 
diamant-look (optie)

Stoffen zetelbekleding "Intens"

BATTERIJ

 Z.E. 40 batterij

STANDAARDUITRUSTING = LIFE +

 Renault handenvrije instap- en startkaart

 Ruitenwissers vooraan met regensensor

 Alu 16"-velgen "Bangka" met diamant-

look - Black

 Elektrische ruiten achteraan

 Elektrische ruiten vooraan met 

impulsbediening aan bestuurderszijde

 Lederen versnellingspookknop

 Koplampen met automatische ontsteking

 Achteruitrijradar

 Radio tuner Auditorium, 3D Sound by 

Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, 6 LS

 Elektrisch inklapbare buitenspiegels

 Stoffen zetelbekleding "Intens"

 Lederen stuurwiel

INTENS

Creatief atelier



Alu 16"-velgen Bangka met 
diamant-look - Grey

Lederen zetelbekleding Bose

BATTERIJ

 Z.E. 40 batterij

STANDAARDUITRUSTING = INTENS +

 3 in de hoogte regelbare "komma"-

hoofdsteunen achteraan

 Achteruitrijcamera

 Ionisator

 Alu 16"-velgen "Bangka" met diamant-

look - Grey

 Digitale radio tuner Premium, Bose Sound 

System, Bluetooth, Plug & Music, 6 LS + 

1 woofer

 Lederen zetelbekleding "Bose"

 Verwarmde zetels vooraan

BOSE EDITION

Creatief atelier

Alu 17"-velgen Tech Run 
met diamant-look (optie)



Afmetingen

KOFFER VOLUME (dm3)
Volume koffer onder het bagagescherm 338
Max. kofferinhoud, met neergeklapte 
achterbank (tot aan het plafond)

1 225

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 588
B Totale lengte 4 084
C Overbouw vooraan 839
D Overbouw achteraan 657

AFMETINGEN (mm)
E Spoorbreedte vooraan 1 511
F Spoorbreedte achteraan 1 510

G
Totale breedte zonder/met 
buitenspiegels

1 730 / 1 945

H Totale hoogte leeg 1 562

H1
Totale hoogte leeg met open 
achterklep

2 028

J Hoogte laaddrempel leeg 724
K Vrije hoogte geladen 120
L Lengte binnenruimte 1 678

AFMETINGEN (mm)
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1 384

M1
Breedte op ellebooghoogte 
achteraan

1 390

N
Breedte op schouderhoogte 
vooraan

1 365

N1
Breedte op schouderhoogte 
achteraan

1 320

P Hoogte vooraan onder dak 14° 904
Q Hoogte achteraan onder dak 14° 826
Y Breedte kofferopening maxi 941

AFMETINGEN (mm)
Y1 Breedte kofferopening onderaan 899

Y2
Breedte binnen tussen de 
wielkasten achteraan

1 037

Z Hoogte kofferopening 685

Z1
Max. laadlengte met neergeklapte 
achterbank

1 426

Z2
Laadhoogte onder het 
bagagescherm

622

Z3 Laadlengte achter de 2de zetelrij 580



Accessoires

1.

2. 3.

1. Centrale armsteun. De centrale 

armsteun, die het rijcomfort ten goede 

komt, fungeert ook als een handig 

opbergvak. Hij is beschikbaar in het Blauw, 

Tropisch grijs of Zwart. 2. Kofferbak. De 

op maat gemaakte kofferbak stelt u in 

staat diverse voorwerpen (die de koffer 

vuil zouden kunnen maken) op te bergen 

en de originele bekleding te beschermen. 

3. Enveloppevormig net. Met deze net 

kunt u diverse voorwerpen in de koffer 

bevestigen zodat ze niet beschadigd 

worden tijdens het vervoer. Dit snel te 

installeren accessoire vergemakkelijkt 

de organisatie van uw koffer.



1. Premium matten. 2. Design matten. 

Deze matten beschermen het originele 

tapijt van de wagen en passen perfect in 

het interieur van uw ZOE. Ze zijn 100% 

combineerbaar met de originele uitrusting 

van de wagen: ze laten zich eenvoudigweg 

vastklikken op de pionnen in de vloer. De 

designmatten zijn uitgevoerd in rubber 

en tonen zich erg onderhoudsvriendelijk. 

De Premium matten zijn van stof. Set 

van 4 stuks. 3. Deurdrempel. Ideale, 

stijlvolle bescherming van de instap van 

uw Renault ZOE.
2. 3.

1.



Opladen

Meer details over het laden vindt u op renault.be

ZOE thuis opladen 

Om thuis een elektrische wagen te kunnen opladen, is specifieke uitrusting 

nodig die u door een gekwalificeerde professional moet laten installeren om 

te garanderen dat het opladen conform en veilig kan gebeuren.

U zult uw wagen meestal thuis opladen, 's nachts, of in uw onderneming, 

tijdens de kantooruren, in standaardmodus. 

Voor een optimaal laadproces, aangepast aan uw elektrische installatie,  

is het belangrijk dat u over een laadpaal van het type WallBox beschikt  

(Z.E. Ready-versie 1.2* of later, min. 3 kW, te installeren door een specialist met 

Z.E. Ready-erkenning). Onze installateurs bieden u oplossingen en tarieven 

aan die aangepast zijn aan uw configuratie.

* Z.E. Ready is een gedeponeerd handelsmerk van Renault met betrekking tot de  
geïnstalleerde apparatuur voor het opladen van elektrische voertuigen uit het Z.E.-gamma.  
Om het merk Z.E. Ready te mogen gebruiken, moeten de partners van Renault zich ertoe 
verbinden een reeks technische specificaties na te leven, de Z.E. Ready-opleiding te volgen en 
conformiteitstests uit te voeren.

ZOE opladen aan externe laadpalen 

Laadpalen verschijnen langzaam maar zeker overal in het straatbeeld: op de 

parkings van winkelcentra, in ondergrondse parkeergarages, bij tankstations, 

op bedrijfsparkings en natuurlijk in de straten van onze steden.

Al die laadpunten vindt u terug op uw Renault R-LINK-tablet met Z.E. Trip en 

op de websites van Renault en zijn partners.



 De huurformule voor de batterij garandeert een totale gemoedsrust: Renault 

verzekert de kwaliteit, de prestaties en de volledige levenscyclus van de batterij, 

van de productie tot de recyclage.

 Uw huurcontract omvat de garantie dat u altijd over een perfect werkende batterij 

beschikt, met een voldoende hoge oplaadcapaciteit (meer dan 75 procent van 

haar oorspronkelijke oplaadcapaciteit).

 De huurprijs hangt af van het aantal kilometers dat u aflegt. Samen met uw 

Renault-adviseur kiest u de formule die het best bij u past:

 - Z.E. FLEX - een vaste maandelijkse bedrag in functie van het gebruik van 

uw Renault ZOE, vanaf  7 500 kilometer per jaar.

 - Z.E. RELAX - geniet in alle gemoedsrust maximaal van uw ZOE dankzij dit 

onbeperkte forfait*. 

 Wanneer u uw ZOE weer verkoopt, wordt u niet geconfronteerd met een 

waardevermindering van de batterij omdat u alleen de wagen verkoopt. Als u 

uw wagen doorverkoopt, zegt u uw huurcontract voor de batterij op. De nieuwe 

eigenaar sluit een nieuw contract af. 

BIJSTAND

Met de huurformule geniet u gratis bijstand voor elke pechsituatie, inclusief 

energiepech (takeldienst en vervoer naar uw gebruikelijke laadpunt, binnen een 

straal van 80 kilometer, en dat 7 dagen op 7 en 24 uur op 24).

Huur van de batterij

Als u eigenaar wenst te worden van de batterij van uw Renault ZOE, kan dat. 

In dat geval betaalt u geen maandelijks huurbedrag meer voor de batterij. Een 

enkele storting bij aankoop volstaat. U geniet acht jaar of 160 000 kilometer 

garantie op de batterij (wat het eerst wordt bereikt), met een laadcapaciteit 

die steeds hoger is dan 66 procent van de initiële capaciteit. Pechverhelping is 

steeds inbegrepen gedurende de periode van de constructeursgarantie (twee 

jaar zonder kilometerbeperking).

Aankoop van de wagen en de batterij

Het gehomologeerde rijbereik van de wagen met R90-motor en de nieuwe Z.E. 

40-batterij bedraagt 403 kilometer(2) over de gemengde NEDC-cyclus(1). Net zoals 

het brandstofverbruik van een auto met verbrandingsmotor wordt het reële 

rijbereik van Renault ZOE beïnvloed door diverse variabelen, die op hun beurt 

voor een deel afhangen van de bestuurder. Het profiel van de gebruikte wegen, 

de snelheid, het gebruik van de verwarming en airconditioning en de rijstijl zijn 

daarbij de voornaamste factoren. Zo kunt u bij ritten rond de stad doorgaans zo’n 

200 kilometer afleggen in het koude seizoen en zo’n 300 kilometer in het gematigde 

seizoen. Daarom geven we u de nodige middelen om uw rijbereik te controleren 

dankzij de nieuwe boordinstrumenten en in het bijzonder de econometer, die 

uw huidig energieverbruik aangeeft. Om uw rijbereik te maximaliseren, dient u 

zoveel mogelijk energie te recupereren bij het vertragen en gebruikt u best de 

ECO-modus van de airconditioning. Om te genieten van een optimaal thermisch 

comfort zonder aan het rijbereik van uw batterij te raken, kunt u de verwarming 

of airconditioning van uw wagen programmeren wanneer hij aan het laden is: 

dit noemen we preconditioning. Al deze handige voorzieningen zijn standaard 

op Renault ZOE. Bovendien kunt u met een ecologische rijstijl nog eens enkele 

tientallen kilometers aan rijbereik winnen.

Rijbereik

* Forfait Z.E. Relax enkel beschikbaar voor particuliere klanten. 
(Meer details op renault.be).

(1) NEDC: De 'New European Driving Cycle', de Europese norm om de uitstoot en het verbruik te meten, is 
een gestandaardiseerde methode om het verbruik te meten op basis van tests die identiek zijn voor alle 
voertuigtypes in Europa, ongeacht hun aandrijftechniek: verbrandingsmotor, elektrisch of hybride. Hij vormt 
dus een objectief criterium om de prestatieverschillen tussen de modellen van verschillende constructeurs 
te meten. De test verloopt in twee delen. De wagen wordt op een rollenbank geplaatst die drie keer dezelfde 
stadscyclus simuleert (ECE-15 cyclus) en vervolgens één keer de cyclus buiten de stad. Het gemiddelde 
van die vier cycli levert dan het gemiddelde rijbereik op. (2) Verbruik en emissies gehomologeerd volgens 
het toepasselijke reglement.



Uitrusting & opties
ENTRY LIFE INTENS BOSE EDITION

BATTERIJ
22kWh voor een autonomie van 240 km NEDC - - -
Z.E. 40 voor een autonomie van 400 km NEDC (R90) / 370 km (Q90) -

VEILIGHEID
Vertrekhulp op hellingen HSA

ABS met remhulpsysteem

Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR

Elektronische remkrachtverdeling EBV

Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing

Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing

Zijdelingse airbags vooraan

2 in de hoogte regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan -
3 in de hoogte regelbare "komma"-hoofdsteunen achteraan - - -
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden

Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse passagiersplaatsen vooraan en achteraan

Bandenopblaaskit met compressor

Bandendrukcontrolesysteem

Snelheidsregelaar en -begrenzer

Waarschuwingssignaal voor voetgangers "Z.E. Voice"

RIJHULPSYSTEEM
Achteruitrijradar ¤ (Easy-pack) ¤ (Easy-pack)

Achteruitrijcamera - - ¤

COMFORT
Automatische airconditioning

Elektrische ruiten vooraan

Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan bestuurderszijde ¤ (Comfort-pack) ¤ (Comfort-pack)

Elektrische ruiten achteraan ¤ (Comfort-pack) ¤ (Comfort-pack)

Ruitenwissers vooraan met regensensor ¤ (Easy-pack) ¤ (Easy-pack)

Koplampen met automatische ontsteking ¤ (Easy-pack) ¤ (Easy-pack)

Renault handenvrije instap- en startkaart ¤ (Comfort-pack) ¤ (Comfort-pack)

Elektrische en verwarmde buitenspiegels in zwart 

Elektrisch inklapbare buitenspiegels - -
Ionisator - - -
Verwarmde zetels vooraan - - ¤
In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel



ENTRY LIFE INTENS BOSE EDITION

MULTIMEDIA
Renault R-LINK : multimediatablet met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, navigatie 
TomTom® Z.E. LIVE, radio tuner, Bluetooth, Plug & Music, 4 LS en internetdiensten "Services LIVE + 
Connectivity" gedurende 1 jaar

Radio tuner Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, 6 LS ¤ ¤ -
Digitale radio tuner Premium, Bose Sound System, Bluetooth, Plug & Music, 6 LS + 1 woofer - - -
Europa-wegenkaart voor het navigatiesysteem ¤ ¤ ¤ ¤

SPECIFIEKE UITRUSTING Z.E.
Eco-mode

Econometer

Range OptimiZer : warmtepomp, remenergierecuperatiesysteem en Michelin ENERGY E-V-banden (1)

Cameleon®-lader

Laadkabel voor Wall-Box en publieke laadpalen

My Z.E. Connect gedurende 3 jaar : consultatie op afstand en in realtime van de laadstatus van de batterij

My Z.E. Inter@active gedurende 1 jaar : programmering op afstand van het opladen van de batterij en 
van de voorverwarming/koeling

BUITENDESIGN
LED-dagrijlichten

15"-velgen met sierwieldoppen "Arobase" - -
Alu 16"-velgen "Bangka" met diamant-look - Black ¤ ¤ -
Alu 16"-velgen "Bangka" met diamant-look Grey - - -
Alu 17"-velgen "Tech Run" met diamant-look (zonder Michelin ENERGY E-V-banden) - - ¤ ¤
Metaalkleur ¤ ¤ ¤ ¤
Speciale metaalkleur ¤ ¤ ¤ ¤
Deurhandgrepen vooraan in koetswerkkleur

Buitenspiegels in zwart - -
Buitenspiegels in glanzend zwart - -

INTERIEURDESIGN
Harmonie Tropic Grijs -
Harmonie Zwart - - -
Stoffen zetelbekleding "Life" - -
Stoffen zetelbekleding "Intens" - - -
Stoffen zetelbekleding Zwart/Blauw - - ¤ Pack Color Blue -
Bruin lederen zetelbekleding "Bose" - - -
Lederen stuurwiel en versnellingspookknop - -

: serie ¤ : optie. (1) Banden Michelin Energy™ E-V niet beschikbaar met de optie alu-velgen 17".



Vrijloop
R90 

22 kWh
R90 

Z.E. 40
Q90 

Z.E. 40

HOMOLOGATIE
Aantal deuren 4 4 4
Aantal plaatsen 5 5 5

MOTOR
Technologie Synchroon met bobinerotor Synchroon met bobinerotor Synchroon met bobinerotor
Fiscale vermogen (pk) 4 4 4
Vermogen kW (pk) 65 (88) 65 (88) 65 (88)
Max.koppel (Nm) 220 220 220

BATTERIJ
Technologie Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion
Maximale autonomie (km) (NEDC-cyclus) 240 403 370
Maximale autonomie (km) (NEDC-cyclus) 225 367 350
Autonomie in zomerse weersomstandigheden 170 300 280
Autonomie in winterse weersomstandigheden 115 200 180
Totale spanning (Volt) 400 400 400
Beschikbare energie (kWh) 22 41 41
Aantal modules 12 12 12
Aantal cellen 192 192 192
Gewicht (kg) 290 290 290

LADER
Type lader CaméléonTM (adaptatief een- of driefasig van 3 tot 43 kW)
Oplaadduur :
- 3,7 kW eenfasige laadpaal 16 A  6 tot 8 u 15 u 15 u 30
- 7,4 kW eenfasige laadpaal 32 A 4 u 7 u 25 8 u 25
- 11 kW driefasige laadpaal 16 A 3 u 4 u 30 4 u 30
- 22 kW driefasige laadpaal 32 A 1 u 45 2 u 40 2 u 40
- 43 kW driefasige laadpaal 63 A 80 % van de batterij in 1 u 80 % van de batterij in 1 u 40 80 % van de batterij in 65 min

STUURINRICHTING
Elektrische stuurbekrachtiging serie
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,56
Aantal stuurwentelingen 2,73

TREINEN
Voortrein Pseudo Mc Pherson met een rechthoekige onderste draagarm
Achtertrein Soepele achteras
Diameter stabilisatorstang voor/achter (mm) 23 / 25

WIELEN - BANDEN
Referentiebanden (") 15" (Entry-Life) / 16" (Intens-Zen)
Afmetingen banden Michelin banden laag energieverbruik 185/65 R15 - 195/65 R16

REMMEN
Vooraan : type / diameter (mm) Geventileerde schijven / 258
Achteraan : type / diameter Trommels / 9"
Remkrachtverdeler Serie
ESC Serie
ABS Serie

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 135
0 tot 50 km/u (s) 4"10
0 tot 80 km/u (s) 8"60
0 tot 100 km/u (s) 12"20

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC cyclus
CO

2
-uitstoot (g/km) 0

Categorie CO
2
/Verbruik A

Elektriciteitsverbruik gecombineerd Wh/km 133 133 146

AERODYNAMICA
SCx 0,75 0,75 0,75

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar rijgewicht 1545 1555 1555
Hoogst toegelaten gewicht 1965 1966 1966
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep - - -
Aanhanger zonder remmen - - -
Aanhanger met remmen - - -
NEDC: New European Driving Cycle, Europese norm voor de meting van de emissies en het verbruik, is een genormaliseerde methode om het verbruik te meten op basis van tests die identiek zijn voor alle voertuigtypes in Europa, ongeacht hun aandrijftechniek: verbrandingsmotor, 
elektrisch of hybride. Hij vormt dus een objectief criterium om de prestatieverschillen tussen de modellen van verschillende constructeurs te meten. De test verloopt in twee delen. De wagen wordt op een rollenbank geplaatst die drie keer dezelfde stadscyclus simuleert (ECE-15 cyclus) en 
vervolgens één keer de cyclus buiten de stad. Het gemiddelde van die vier cycli geeft het theoretische gemiddelde rijbereik.



Renault Diensten

Onze garanties
Constructeurswaarborg : gedurende 2 jaar, zonder 
kilometerbeperking.
Garantie op lakfouten en corrosie : garantie op 
lakfouten tot 3 jaar en garantie op corrosie tot 12 jaar, 
zonder kilometerbeperking.
Renault Assistance: 24 u/24 en 7 d/7 in geval van 
immobiliserende panne overal in Europa, gedurende  
2 jaar en zonder kilometerbeperking.

Garantie-uitbreiding en 
onderhoudscontract
Garantie-uitbreiding My Warranty
Verleng uw constructeurswaarborg met het garantie-
uitbreidingscontract My Warranty, tot 6 jaar of  
150.000 km. Renault Assistance is in het contract 
inbegrepen.

Onderhoudscontract EASYcare
EASYcare, het onderhoudscontract alles inbegrepen: 
alle onderhoudsbeurten in overeenstemming met  
de normen van Renault, de garantie-uitbreiding  
My Warranty, Renault Assistance en de ten laste neming 
van de slijtage-onderdelen (schokdempers, remblokken, 
remschijven, ruitenwissers, enz. met uitzondering van  
de banden). Onderschrijf tot 7 jaar of 200.000 km.

Connected Services
Navigatie: 
Geniet van vooraf geïnstalleerde wegenkaarten 
in uw auto met gratis updates tijdens de eerste  
3 maanden.
Coyote Series: 
Anticipeer in real time op gevarenzones en ongevallen. 
Profiteer van 3 maanden gratis gebruik.
LIVE Services & Connectivity : 
Blijf overal verbonden en ontvang real time 
verkeersinformatie. De eerste 12 maanden zijn gratis.

My Z.E. Connect : 
Bekijk het rijbereik en het niveau van de batterij tijdens 
het laden in realtime via uw smartophone of uw 
computer. Onderschrijf via de R-LINK Store.
My Z.E. Interactive : 
Programmeer het heropladen van uw wagen,  
schakel de airco of de verwarming op afstand via uw 
smartphone of computer. Geniet 12 maanden gratis 
van deze service.

Om uw wegenkaarten up te daten en om van de  
apps te genieten, surf naar de R-LINK store vanuit uw 
wagen of via uw computer; https://be.rlinkstore.com/nl/

Schrijf u in op MYRENAULT.BE
MY Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje 
én een lifestyle magazine in één. Deze handige online 
dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen 
op maat. U vindt er ook tips, technische informatie, 
wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, 
enz. Surf naar www.myrenault.be en schrijf u gratis in.

Hoe ons contacteren?
 - Per telefoon via 0032 78 05 11 15 van maandag tot 
en met vrijdag van 7 u tot 22 u

 - Via internet: www.nl.renault.be/contact 
 - Per post naar Renault België Luxemburg, 
Klantendienst, W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos



Het Renault netwerk verbindt zich om

 - Uw vraag via internet/e-mail te beantwoorden binnen de 12 werkuren

 - U de mogelijkheid te bieden het door u gekozen voertuig onmiddellijk of op afspraak te testen

 - U te informeren over uw bestelling tot aan de levering

 - U op het afgesproken uur en aan de afgesproken prijs uw wagen te overhandigen

 - De door u niet bevestigde interventies gratis aan te bieden

 - U een mobiliteitsoplossing aan te bieden aan een voordelig tarief

 - Uw getrouwheid te belonen met bijzondere voordelen, aangeboden via MY Renault





Parkeerhulp achteraan 

Parkeren wordt kinderspel! De parkeersensoren waarschuwen u met een reeks piepjes voor 

eventuele obstakels achter de wagen.

Achteruitrijcamera

Om het manoeuvre nog te vereenvoudigen helpt de achteruitrijcamera u door het juiste 

traject weer te geven op het multifunctionele scherm, zodat u steeds een breed zicht op 

de zone achter uw wagen hebt. 

Nieuwe Renault ZOE heeft heel wat attenties in petto. Voor u zijn er rijhulpsystemen die elke rit veiliger en serener maken en voor uw omgeving bedachten 

we de functie Z.E. Voice, die voetgangers waarschuwt voor uw aanwezigheid wanneer u 1 tot 30 km/u rijdt. U krijgt de keuze uit drie geluiden op maat van 

verschillende omgevingen. De technologieën evolueren. ZOE profiteert daarvan. Uw rijgedrag en uw veiligheid ook!

ZOE aan uw zijde



Elektronische trajectcontrole ESC 

De Electronic Stability Control garandeert de stabiliteit van ZOE, met name in moeilijke 

rijomstandigheden.

Vertrekhulp op hellingen

Wanneer u vertrekt op een helling, wordt het remcircuit automatisch nog 2 seconden onder 

druk gehouden zodat u voldoende tijd krijgt om weg te rijden.





* Norme NEDC.

400 km of electric range*

Nouvelle Renault ZOE



Surf voor nog meer Renault ZOE 
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (januari 2017). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure 

gelden voor het hele Renault ZOE-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven 

en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de offi  ciële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen 

niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde 

kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder 

de voorafgaande schrift elijke toestemming van Renault.
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