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Download en ontdek de 
Z.E. Smart Charge app









Maakt u zich geen zorgen over afstanden en geniet nog meer van 
het rijplezier dat de 100% elektrische ZOE biedt. Rijd verder op een 
volgeladen batterij, laad snel en overal op, en ontspan. De ZOE is 
uitgerust met de nieuwe Z.E. 40-batterij met een actieradius van 
300 kilometer.* Uw mobiele vrijheid is dus vrijwel onbeperkt en u 
kunt spontaan weekendjes weg. In alle rust en stilte!

* Gebaseerd op daadwerkelijke praktijkervaring. Actieradius kan evenwel variëren, 
afhankelijk van factoren zoals plaats van gebruik, wegconditie, rijstijl, temperatuur 
en beladingsgraad.

Meer autonomie,
meer vrijheid





De nieuwe Renault ZOE staat stevig op zijn origineel 
vormgegeven lichtmetalen 16” wielen, klaar om 
eropuit te gaan. De spits toelopende koplampen 
benadrukken het 100% elektrische karakter van 
de ZOE. De transparante achterlichten met blauwe 
omlijsting kunnen niet wachten om hun rode licht te 
verspreiden. Hun boemerang-design past helemaal 
bij de levendigheid en het unieke karakter van de ZOE.

Verfijnd ontwerp



Het leven wordt een stuk eenvoudiger met de Renault ZOE. Hij is nu 
nóg mooier, nóg soepeler en nóg stiller. De ZOE is eenvoudig op te 
laden en is heerlijk ontspannen om in te rijden, dankzij de automatische 
versnellingsbak. De ZOE brengt je waar je maar wilt met een actieradius 
van 300 kilometer* en dat is wel zo praktisch in het dagelijks gebruik! 
Door het aangename, moderne interieur krijg direct je zin om in te 
stappen en weg te rijden. De R-LINK console is een opvallende blikvanger 
in het interieur en blinkt uit in eenvoud en design. De ZOE trekt altijd 
en overal de aandacht!

* Gebaseerd op daadwerkelijke praktijkervaring. Actieradius kan evenwel variëren, afhankelijk 
van factoren zoals plaats van gebruik, wegconditie, rijstijl, temperatuur en beladingsgraad. 

ZOE, de eenvoud zelve







Geen CO2-uitstoot, geen motorgeluid en niet hoeven schakelen. 
De Renault ZOE tilt elektrisch rijden naar een hoger plan  
in een geheel eigen stijl: vloeiende lijnen, gestroomlijnde looks 
en duidelijk herkenbaar het grote verchroomde Renault-logo. 
Het gedurfde ontwerp met de opvallende LED lichtsignatuur 
en de fraai weggewerkte portiergrepen in de C-stijl vormt een 
fraai geheel. Nieuwe exterieurkleuren en een actieradius van 
300 km* in combinatie met de nieuwe Z.E. 40 batterij, maken 
hem nóg verleidelijker. En nóg unieker.

* Gebaseerd op daadwerkelijke praktijkervaring. Actieradius kan evenwel 
variëren, afhankelijk van factoren zoals plaats van gebruik, wegconditie, rijstijl, 
temperatuur en beladingsgraad.

Nog unieker



Blijf online met de ZOE! Op het 7” touchscreen van het  
Renault R-LINK multimedia- en navigatiesysteem kunt u uw route 
plannen, e-mails bekijken, uw favoriete muziek kiezen en luisteren, en 
apps downloaden via de R-LINK Store (nieuws, navigatie, spelletjes, 
e-mail, social media)*. Het systeem biedt ondersteuning voor  
Android AutoTM ** zodat u via het touchscreen direct toegang heeft 
tot de apps op uw smartphone.

Profiteer van de Z.E. Services
Met uw Z.E. Services app op uw mobiel kunt u: 
- Uw actieradius en status controleren 
- Het laden van uw auto inplannen 
- De status van de airconditioning controleren en inschakelen  
- Eenvoudig het dichtsbijzijde beschikbare laadpunt vinden 
- Navigeren naar laadpunten langs uw route 
- Toegang tot vele andere services........... 

* Online-verbinding van de applicaties vereist.
** Toepassingen compatibel met de rijsituatie: lijst met applicaties beschikbaar  
op Android AutoTM. Android AutoTM is een handelsmerk van Google Inc.

Online in de auto en 
daarbuiten







U kunt de batterij van de ZOE overal opladen: thuis, op straat, op het werk, bij winkelcentra en supermarkten of langs de snelweg bij 
snellaadstations zoals Fastned. In Nederland zijn meer dan 1.000 snellaadpunten en ruim 35.000 (semi)- publieke laadpunten. Opladen  
is makkelijk en gaat snel: de Caméléon™ -lader past zich direct aan het maximaal beschikbare vermogen van het laadpunt aan (laadvermogen variërend 
van 3,7kW tot 22 kW AC). Zo wordt op basis van het gebruikte laadpunt de laadtijd aangepast. Het is mogelijk in dertig minuten uw batterij voldoende op  
te laden voor een reële actieradius van 70 kilometer.

De ZOE overal opladen





De ZOE Iconic combineert elegantie en functionaliteit. Aan de 
buitenzijde benadrukken de 17” lichtmetalen wielen ’Optemic’ in 
noir diamantée* en de kleur Gris Highland de moderniteit en stijl 
van de ZOE. Het interieur is strak en stijlvol in zwart dankzij de 
nieuwe bekleding in TEP/ stof “Noir”. 

Stap in, neem plaats op de fraaie stoelen en geniet van het geluid 
van het BOSE® -audiosysteem.

Gecombineerd met de R110 motor biedt de Renault ZOE Iconic 
optimaal rijplezier.

* optioneel.

Elektrische verleiding





De Renault ZOE is zonder enige twijfel de elektrische auto die het meest 
geschikt is voor de dagelijkse praktijk. Renault heeft er alles aan gedaan 
om de actieradius te optimaliseren, het opladen te vergemakkelijken en  
zo veel mogelijk veiligheid en comfort te bieden.

De Renault ZOE  
onder de loep



De Z.E. 40-lithium-ion-batterij is speciaal ontwikkeld voor Renault en heeft een capaciteit van 41kWh. Hij bevat innovatieve technologie waarmee de capaciteit 
bijna is verdubbeld ten opzichte van de 22 kWh-batterij, terwijl de afmetingen gelijk zijn gebleven. De Z.E. 40 batterij is gemakkelijk en efficiënt op te laden, is 
onderhoudsvrij en volledig recyclebaar. De Z.E. 40-batterij bevindt zich onder de vloer en neemt dus geen extra ruimte in, in het interieur of de bagageruimte. 
Bovendien verlaagt de plaats van de batterij het zwaartepunt van de auto, voor een gegarandeerd goed weggedrag.

De motoren van de Renault ZOE zijn stil en soepel en bieden maximaal rijplezier. De motoren zijn ingenieus, compact, betrouwbaar en heel prettig in het gebruik, 
onder meer doordat het grote koppel direct vanaf de start beschikbaar is. Daardoor kun je bij elke snelheid krachtig accelereren. De motor van de ZOE heeft een 
vermogen van 68 kW (R90) of 80 kW (R110), en draagt bij aan een grote actieradius en een minimale oplaadtijd, voor zoveel mogelijk elektrische kilometers.

Z.E. 40-batterij en  
nieuwe R110 motor
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Innovatieve technologie  
voor een grote actieradius

OPTIMALISEER JE ACTIERADIUS:
Door het Range OptimiZEr-systeem heeft de nieuwe Renault ZOE een actieradius die ongekend is voor een in serie geproduceerde elektrische auto. 1. Nieuwe generatie regeneratief remsysteem 
Zodra je remt of je voet van het gaspedaal haalt, wordt de batterij automatisch opgeladen, ongeacht je rijstijl. 2. Warmtepomp: één systeem, twee functies. Airconditioning: de warmtepomp 
koelt de lucht zoals een regulier airconditioningssysteem. Verwarming: in de “omgekeerde” stand verwarmt de pomp de lucht in het interieur. 3. Michelin Energy EV™ banden Deze banden zijn 
speciaal voor de ZOE ontwikkeld en zorgen voor een ultra lage rolweerstand, voor een nog grotere actieradius (niet in combinatie met 17” lichtmetalen wielen).

ONDERHOUD JE ACTIERADIUS:
4. Caméléon™-oplader De Caméléon™-oplader past zich direct automatisch aan het beschikbare laadvermogen van het laadpunt aan, waardoor de batterij altijd zo snel mogelijk wordt opgeladen. 
Daardoor kun je in 30 minuten opnieuw beschikken over een actieradius van 70 km*.

VERGROOT JE ACTIERADIUS:
5. Voorverwarming van auto en batterij Je kunt gebruik maken van de voorverwarmingsfunctie via de MY Z.E. INTER@ACTIVE app op je R-LINK multimedia- en navigatiesysteem. Als de ZOE 
is aangesloten op een laadpunt, kun je de verwarming of airconditioning voorprogrammeren voor meer comfort. Ook kun je de batterij op de ideale temperatuur brengen. Dat zorgt voor optimale 
prestaties en een optimale actieradius, zowel in de winter als in de zomer. 6. “Eco”-modus In de “Eco”-modus zijn de dynamische prestaties en het vermogen van de airconditioning en de verwarming 
beperkt, ten behoeve van een zo groot mogelijke actieradius.

* Afhankelijk van het type oplaadpunt.



Z.E. Smart Charge: Slim, groener, goedkoper laden én besparen
Duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie zijn niet altijd in dezelfde mate aanwezig: als ’s nachts de 
wind hard waait is er veel energie beschikbaar, maar weinig vraag. Hierdoor is de energieprijs lager. Door slim 
gebruik te maken van de vraag en het aanbod kun je jouw Renault ZOE tijdens deze momenten opladen met 
duurzame energie, goedkopere energie én hier een bonus voor terugkrijgen van Renault. Per laadsessie 
kun je besparen. Met de Renault ZOE rijd je verder en hoe meer je rijdt, hoe meer je kunt besparen, tot wel  
2500 gratis kilometers per jaar!*

* De schatting van 2500 gratis kilometers is gebaseerd op een jaarkilometrage van 25.000, bij een werkelijk verbruik van 0,2kW/km, slim laden 
altijd ingeschakeld en dagelijks slim laden op opgegeven thuislocatie bij een laadvermogen van minimaal 10kW in een tijdsperiode tussen 
19:00 en 7:00 uur.



Slim laden wanneer het jou uitkomt.
De Z.E. Smart Charge app plant het laden van de ZOE op basis van 
de ingestelde vertrektijd(en). Wanneer er een slimme laadsessie 
start, kiest de app altijd de eerstvolgende vertrektijd om ervoor te 
zorgen dat je auto volledig is opgeladen. Je moet altijd één vertrektijd 
invullen; een tweede vertrektijd is optioneel. Het is ook mogelijk om 
een starttijd in te vullen, mocht je maximaal willen profiteren van 
je dubbeltarief. Je kunt de tijden eenvoudig invullen, aanpassen of 
verwijderen.
Als er genoeg tijd beschikbaar is tot aan je eerstvolgende vertrektijd, 
is je auto bij vertrek altijd slim volgeladen1. Wil je een keer niet slim 
laden? Dan kun je de dienst altijd tijdelijk uitzetten.
Ook als je thuis geen Wallbox hebt, kun je toch slim laden. Je vind 
alle openbare laadpunten die geschikt zijn voor slim laden en hun 
beschikbaarheid terug op de kaart in de Renault Z.E. Smart Charge 
App. Vul het nummer van je laadpas in en je kunt meteen slim laden.

1 Houd rekening met het vermogen dat jouw Wallbox thuis kan leveren en hoeveel de batterij 
geladen moet worden. Als er niet genoeg tijd is, zal er altijd direct geladen worden en kan het 
voorkomen dat de batterij niet volledig is opgeladen.

Z.E. Smart Charge



Het stille interieur van de ZOE is de ideale plek om van het BOSE® 
geluid te genieten. Het premium BOSE®-audiosysteem zorgt voor 
een zeer zuiver geluid dankzij de zes hoogwaardige speakers en 
de compacte subwoofer. De twee tweeters van 2,5 cm in het 
dashboard garanderen een helder en evenwichtig resultaat. 
De vier basspeakers in de voor- en achterportieren verspreiden 
een volle en krachtige klank. De subwoofer in de bagageruimte 
maakt het helemaal af met realistische en diepe bassen. Perfecte 
akoestische kwaliteit.

Geluid op maat







Kleurenpalet  De carrosseriekleuren van de ZOE

Ambiances  De ambiances van het interieur van de ZOE

Afmetingen  De inhoud en maten van de ZOE

Accessoires  De accessoires die uw stijl ondertekenen

Opladen  Eenvoudig je ZOE opladen



Kleurenpalet

Blanc Glacier 369 (V) Blanc Nacré QNC (SMV) Gris Highland KQA (MV)1

Gris Titanium KPN (MV)2 Bleu Foudre RQG (MV)

Bleu Violette LNJ (MV)1

Noir Étoilé GNE (MV)1

Rouge Intense NPK (SMV)2

V: standaardlak met vernislaag

MV: metaallak

SMV: speciale metaallak met vernislaag

1: niet in combinatie met Life

2: niet mogelijk in combinatie met optie Color Pack 'Blue' of Color Pack 'Purple'



Speels en eigentijds
De Life uitvoering heeft zwarte bekleding en een two-tone 
dashboard.
Het wit zorgt voor een ruimtelijke en rustgevende uitstraling, 
de hoogglans witte accenten geven een speels effect.

LIFE 

Ambiances

Stalen wielen 15” met wieldop 'Arobase'Bekleding stof 'Noir'



Ambiances
LIMITED

Lichtmetalen wielen 16” ‘Celsium’ Lichtmetalen wielen 17” ‘Techrun’ 
(optioneel)

Bekleding stof ‘Noir Intens’

Krachtig en dynamisch
Met een interieur volledig in zwart, 
accenten in hoogglans zwart en 
chroomkleur, toont de Intens  
zijn stoere karakter.
De 16” lichtmetalen wielen geven 
extra stijl.



LIMITED

Bekleding stof ‘Noir Intens Bleu’

Color Pack
Geef het interieur een speelse ‘personal touch’ en 
ga voor het Color Pack in Bleu of Purple

Kleuraccenten en bekleding
Het Color Pack heeft subtiele kleuraccenten op het 
dashboard, omlijsting speakers in de voorportieren 
en omlijsting automatische versnellingsbak. Ook 
in de stoelbekleding is de kleur van het Color Pack 
subtiel verwerkt.

Ambiances

Bekleding stof ‘Noir Intens Purple’

Interieur met Color Pack ‘Bleu’

Interieur met Color Pack ‘Purple’



100% Geraffineerd,
Elektrisch rijden was nog nooit zo 
chic. Premium lederen bekleding, 
aandacht voor details en een 
exclusieve kleurstelling van het 
dashboard zorgen voor een unieke 
ambiance. Geniet in stilte van 
het BOSE® geluid.

Lichtmetalen wielen 16” 
‘Bangka’ Noire Diamantée 

Bekleding kunstleder TEP/stof ‘Noir’ Lichtmetalen wielen 17” 
‘Optemic’ (als optie beschikbaar)

ICONIC

Ambiances
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Accessoires

1. Vloermat Premium 2. Middenarmsteun De 
middenarmsteun zorgt voor meer rijcomfort en biedt ook 
praktische bergruimte. 3. Bagagebak Nooit meer een vieze 
kofferbak dankzij de op maat gemaakte bagagebak die het 
originele tapijt beschermt. 4. Vloermat Design. 5. Vloermat 
Comfort Deze vloermatten zorgen voor een effectieve 
bescherming van het originele tapijt en passen perfect bij 
het interieur van de ZOE en hebben de juiste pasvorm. De 
vloermatten Premium en Comfort zijn van textiel. Een set 
bevat vier matten. 6. Bagagenet Met dit net kun je je spullen 
in de bagageruimte vastleggen, zodat ze niet beschadigen 
tijdens de rit. Deze accessoire is eenvoudig aan te brengen 
en houdt de bagageruimte netjes.



3.2.

Opladen 

Raadpleeg Renault.nl voor meer informatie over het opladen thuis of onderweg

Thuis opladen
Laadpunten zijn er in verschillende vormen en maten en verschillen in 
functionaliteit, afhankelijk van hoe intensief je jouw elektrische auto gebruikt.
Voor het thuis opladen van een elektrische auto moet een gekwalificeerde 
vakman eerst de juiste apparatuur installeren. Daarom heeft Renault een 
productaanbod samengesteld met leveranciers die voldoen aan de norm 
‘Z.E. Ready’. Dat biedt je de garantie dat het opladen veilig en op de juiste 
manier plaatsvindt. Daarnaast garandeert Renault op deze wijze ook alle 
functionaliteiten van de auto, zoals de werking van het geprogrammeerde 
verwarmings- en koelsysteem.

Z.E. Ready laadpunt 3,7 kW. U kunt eenvoudig uw auto gedurende de nacht 
bij u thuis opladen in 6 tot 8 uur met de standaard Wallbox met een vermogen 
van 3,7 kW indien er geen behoefte is om snel te kunnen laden. Indien je 
sneller wil laden, is het mogelijk om een 11 kW Wallbox te installeren indien 
de technische installatie van jouw huis dit toelaat. Hiermee kun je jouw ZOE 
in 4 uur volledig laden, en ben je maximaal flexibel.

Wanneer je de actieradius van je auto wilt vergroten en er geen openbaar 
oplaadpunt of Wallbox beschikbaar is, kun je de batterij met de kabel 
voor incidenteel gebruik ook via een standaardstopcontact gedeeltelijk 
opladen. Wanneer je bijvoorbeeld bij vrienden op bezoek bent, kun je de 
actieradius in circa drie uur met 40 km vergroten, afhankelijk van de elektrische 
installatie en de motor in je ZOE. 

Buitenshuis opladen
Overal komen steeds meer openbare oplaadpunten: bij winkelcentra,  
op parkeerterreinen, bij benzinestations, op bedrijventerreinen en natuurlijk 
ook op straat. Op dit ogenblik telt Nederland bijna 25.000 laadpunten en elke 
week komen er nieuwe laadpunten bij. Met de laadkabel die Renault standaard 
bij de ZOE meelevert, kun je opladen bij alle oplaadpunten met wisselstroom 
dankzij de standaard Mennekes-stekker. Je kunt alle oplaadpunten vinden 
met Z.E. Trip app (in Nederland beschikbaar vanaf einde 2018) op je R-LINK, 
of op de website van Renault of een haar partners.
Je kunt met de ZOE ook laden bij de Fastned stations langs de Nederlandse 
snelwegen. Je kunt met de R90 of R110 motor laden op een maximaal 
vermogen van 22 kWh. 



 Het huren van een batterij kost ongeveer evenveel als het gebruik van traditionele 
brandstoffen en biedt volledige gemoedsrust. Renault staat garant voor de kwaliteit, 
de prestaties en de volledige levenscyclus van de batterij, van fabricage tot recycling.

 Het huurcontract biedt de zekerheid dat je te allen tijde kunt beschikken over een 
perfect functionerende batterij met voldoende laadvermogen, namelijk altijd meer 
dan 75 % van het oorspronkelijke vermogen.

 Zorgeloos rijden: gratis volledige Renault Route Service en Renault biedt u een 
mobiliteitsoplossing als de auto niet meer kan rijden.

 Bij verkoop kan het batterijhuurcontract eenvoudig en zonder kosten worden 
overgedragen aan een andere partij. 

 Het huurbedrag hangt af van het aantal kilometers dat je aflegt. De Renault-dealer 
helpt graag bij het kiezen van de optie die het best bij jou past: 

 - Z.E. FLEX: aan de hand van het jaarlijks aantal kilometers dat je verwacht 
te rijden word je maandbedrag vastgesteld. Het aantal extra gereden 
kilometers wordt afgerekend bij het einde van je contract.
 - Z.E. RELAX: maak maximaal en met een gerust hart gebruik van je ZOE, 
dankzij een vast maandbedrag en een onbeperkt aantal kilometers per 
jaar (alleen beschikbaar voor particulieren) Ga voor meer informatie naar 
www.renault.nl.

Batterijhuur

Als je de batterij van je Renault ZOE wilt kopen, dan is dat ook mogelijk! In dat geval 
hoef je niet meer elke maand de huur te betalen en ben je niet gebonden aan een 
maximaal aantal kilometers in een batterijhuur contract. Bij batterijkoop heeft 
de batterij een garantie van 8 jaar (of 160.000 km, als dat eerder wordt bereikt).

Binnen die periode garanderen we te allen tijde een laadvermogen van meer dan 
66 % van het oorspronkelijke laadvermogen. Hulp bij pech is inbegrepen tijdens 
de duur van de fabrieksgarantie van de auto (2 jaar, onbeperkt aantal kilometers). 

Batterijkoop

De actieradius van de ZOE in combinatie met de R90 en R110 motoren en de nieuwe  
Z.E. 40-batterij bij gecombineerd gebruik is 300 km (volgens de WLTP 
testmethode*). De werkelijke actieradius van de Renault ZOE is afhankelijk van 
diverse factoren, waarbij de bestuurder ook een belangrijke rol speelt. Je kunt 
dit vergelijken met het brandstofverbruik van een auto met verbrandingsmotor.  
De belangrijkste factoren zijn of de weg veel daalt en stijgt, de snelheid, de belading 
van de auto, je eigen rijstijl en of je de verwarming of de airconditioning gebruikt. 
Als je bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom rijdt, kun je in de winter doorgaans 
200 km halen en bij zacht weer 300 km, afhankelijk van al deze factoren. Daarom 
stellen wij je in staat om de actieradius te controleren met behulp van nieuwe 
boordinstrumenten, zoals de econometer, die op elk moment aangeeft hoeveel 
energie je verbruikt. Maak voor een optimale actieradius zo veel mogelijk gebruik 
van het regeneratieve remsysteem en van de ecostand van de airconditioning. 

Voor een ideale temperatuur in de auto zonder belasting van de batterij zet je de 
verwarming of airconditioning van de auto al aan als de ZOE nog met het laadpunt 
verbonden is. Dat wordt ook wel ‘preconditioning’ genoemd. Maar vergeet ook 
niet de goede praktijk van elektrisch ecorijden, waarmee je de actieradius met 
tientallen kilometers kunt vergroten.

Actieradius

* Het WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) is een nieuw Europees testprotocol dat 
beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig.
De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, 
weersomstandigheden en de belading van de auto. 



Afmetingen

VOLUME BAGAGERUIMTE (in dm3 volgens  
ISO-norm 3832)
Volume bagageruimte (l) 338
Volume bagageruimte met achterbank 
neergeklapt (l) 1225

Afmetingen (mm)
A Wielbasis 2588
B Totale lengte 4084
C Overhang voor 839
D Overhang achter 657
E Spoorbreedte voor 1511

Afmetingen (mm)
F Spoorbreedte achter 1510

G Totale breedte zonder zijspiegels / 
met zijspiegels

1730 / 
1945

H Totale hoogte 1562
H1 Hoogte met geopende achterklep 2028
J Laadhoogte 724
K Grondspeling 120
L Lengte binnenruimte 1678

M Breedte interieur op ellebooghoogte 
voor 1384

M1 Breedte interieur op ellebooghoogte 
achter 1390

Afmetingen (mm)

N Breedte interieur op schouderhoogte 
voor 1365

N1 Breedte interieur op schouderhoogte 
achter 1320

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 1037

Afmetingen (mm)
Z Hoogte opening bagageruimte 685

Z1 Lengte bagageruimte tot aan de 
voorstoelen 1426

Z2 Hoogte bagageruimte tot aan de 
hoedenplank 622

Z3 Lengte bagageruimte tot aan de 
achterbank 580



Services Renault
Garantie*
Renault geeft op haar nieuwe ZOE personenauto’s, vanaf 
de datum van aflevering, standaard 2 jaar fabrieksgarantie 
zonder kilometerbeperking. Indien de actiebatterij is 
aangekocht geldt voor de batterij een garantietermijn 
van 8 jaar met een maximum van 160.000 km. Indien de 
tractiebatterij wordt gehuurd wordt deze gegarandeerd 
volgens de batterijhuur overeenkomst. Renault geeft op 
al haar personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar 
lakgarantie. De Renault dealer geeft 12 maanden garantie op 
alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft.

Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als 
uw auto strandt met pech of schade. De Renault-dealer zorgt 
voor vlotte reparatie en Renault Route Service zorgt voor 
onderdak of vervangend vervoer**. In Nederland belt u het 
gratis telefoonnummer 0800-0303. 

Renault GarantiePlus verzekering**
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor 
de Renault GarantiePlus verzekering. Met de Renault 
GarantiePlus verzekering verlengt u uw standaard 
garantie van minimaal 24 maanden met een aanvullende 
garantieperiode tot 4 jaar met een maximale kilometerstand 
van 100.000 km. U kunt gedurende de looptijd van uw 
GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken 
van de diensten van Renault Route Service. Met de 
GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt u 
vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht.

Financiering – Renault Financial 
Services
Renault Financial Services is de huisleverancier van Renault 
op het gebied van leasing en financiering. Bij de Renault 
dealer kunt u terecht voor deskundig advies en het beheer 
van uw wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. 
Voor zowel nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault 
Financial Services altijd een passende oplossing voor u.

Leasing – Renault Business Finance
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil 
zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient. Bij 
Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus 
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van 
het lease contract. Deze financieringsvorm kent een vaste 
looptijd die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur 
van de auto. De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief 
BTW, gefinancierd worden. eventueel met een slottermijn. 
De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente en aflossing. 
Door aan het einde van het contract de slottermijn te 
voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto. 
Financial Lease is een on-balance financieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen.  
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken 
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud 
en vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien 
kunt u een contract uitbreiden met het gebruik van een 
brandstofpas. Full Operational Lease is een “off balance” 
financieringsnorm waarbij Renault Business Finance al uw 
zorgen uit handen neemt.

* Voor nadere informative verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault 
Garantie-Onderhoudsboekje



Renault belooft

 - Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld.

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze.

 - Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang.

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de 

gefactureerde prijs komt overeen met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd.

 - Dit geeft de garantie dat er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van My Renault.

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze WiFi.





Parkeersensoren achter
Parkeren was nog nooit zo makkelijk! Een serie piepjes waarschuwt dat je een obstakel nadert.

Achteruitrijcamera
Via de achteruitrijcamera wordt de omgeving achter de auto duidelijk weergegeven op het 
multifunctionele beeldscherm. Dat maakt inparkeren een stuk eenvoudiger.

De Renault ZOE ‘denkt’ aan alles. Hij is voorzien van allerlei technische snufjes die het rijden prettiger en veiliger maken voor jou en voor je medeweggebruikers. 
De Z.E. Voice-functie waarschuwt voetgangers met een zachte toon wanneer je met een snelheid tot 30 km/uur rijdt. Je kunt kiezen uit drie geluiden, zodat 
je ZOE in elke omgeving goed te horen is. De technologie blijft zich ontwikkelen en dat is goed voor je rijplezier en je veiligheid!

De ZOE helpt u bij alles



Elektronisch Stabiliteits Controle (ESC)
De Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) met onderstuurcontrole zorgt voor meer veiligheid 
en koersvastheid in onverwachte situaties. Het Advanced Traction Control systeem herkent 
gladde ondergronden en past de verdeling van het remvermogen en het motorkoppel hierop 
aan, zodat de banden meer grip houden.

Hill-start assist
Wanneer het voertuig op een helling is gestopt en het rempedaal losgelaten wordt,  
blijft de rem nog 2 seconden actief. Hierdoor is Hill-start assist een waardevol hulpmiddel 
bij het wegrijden op een helling of tijdens manoeuvres op hellingen.





100% Elektrisch
4% bijtelling

Renault ZOE



Vervolg uw Renault ZOE-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (Januari 2019) 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 het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers 
worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als 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 van de 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 schrift elijke toestemming van RENAULT.

Crédits photos : A. Taquet, A. Bernier, X. Querel, © Renault Marketing 3D Commerce – Met dank aan: Yann Kersalen voor verlichting van de Pont de Normandie – Printed in EC – Januari 2019.
BOEINGAVENUE 275 - 1119PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM - 77 11 517 909
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