
CENNÍK
MOTOR / BATÉRIA Life Intens

R90 Z.E. 40 kWh 30 900 € 32 900 €*

R110 Z.E. 40 kWh — 33 200 €

Renault ZOE

* Dostupné len do vypredania skladových zásob. 
Platnosť cenníka od 24. 4. 2018. Zmluvná záruka 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými 
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
** Viac informácií na www.zapsr.sk  20180416-10
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Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk

TEST 2013

RENAuLT ZOE 
už od 25 900 €
PRI VYuŽITÍ PODPORY NA KÚPu 
ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL 
VO VÝŠKE 5 000 €**

ZÍSKAJTE BONuS 
V HODNOTE 1 000 € 

PRI VÝKuPE VáŠHO 
STARÉHO VOZIDLA



Life Intens
PAKETY
Pack Parking (zadné parkovacie senzory, dažďový a svetelný senzor)  280 € •
Pack Easy (Hands-free karta Renault, impulzné ovládanie predných okien, elektrické ovládanie zadných okien)  350 € •
Pack Look modrý (ozdobné lišty v modrej farbe a látkové čalúnenie sedadiel čierne s tmavomodrým odtieňom v strednej 
časti sedadiel) - 120 €

Pack Look fialový (ozdobné lišty vo fialovej farbe, látkové čalúnenie sedadiel čierne s tmavofialovým odtieňom v strednej 
časti sedadiel) - 120 €

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEčNOSť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd • •
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV • •
Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia alebo nehody • •
Asistent rozjazdu do kopca • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) • •
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča a spolujazdca • •
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných sedadlách • •
Systém kontroly zapnutia bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách • •
Bezpečnostné opierky hlavy výškovo nastaviteľné na všetkých sedadlách (v sérií pre Life a Intens R110 Z.E. 40 kWh)  •  45 € 
Systém ISOFIX – príprava na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách • •
Zvuková signalizácia pre chodcov • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti • •
VONKAJŠÍ VZHĽAD
Vonkajšie spätné zrkadlá čierne / lesklé v čiernej farbe •/- -/•
Predné vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie • •
Zadné vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe • •
Oceľové disky kolies 15", dizajn Vivastella • -
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", dizajn Limited  350 € •
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Techrun  -  460 € 
Metalický lak  450 €  450 € 
Špeciálny metalický lak Biela Nacré, Červená Intense, Fialová Blueberry  500 €  500 € 
VNÚTORNÝ VZHĽAD
Látkové čalúnenie v čiernej farbe a svetlé lemovanie bokov predných sedadiel • -
Látkové čalúnenie v čiernej farbe s tmavým nápisom Z.E. - •
Látkové čalúnenie sedadiel čierne s tmavomodrým odtieňom v strednej časti sedadiel - Pack Look modrý
Látkové čalúnenie sedadiel čierne s tmavofialovým odtieňom v strednej časti sedadiel - Pack Look fialový
Ozdobné lišty v modrej farbe - Pack Look modrý
Ozdobné lišty vo fialovej farbe - Pack Look fialový
VIDITEĽNOSť A OSVETLENIE
LED denné svietenie • •
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané • -
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné - •
Tónované sklá • •
Zatmavené zadné okná - •
Dažďový a svetelný senzor Pack Parking •
RIADENIE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • •
Palubný počítač • •
Zadné parkovacie senzory Pack Parking •
Zadná parkovacia kamera vrátane zadných parkovacích senzorov -  350 € 
Systém Eco-mode • •
Súprava na opravu pneumatík • •
KOMFORT
Automatická klimatizácia • •
Systém vykurovania - tepelné čerpadlo • •
Karta Renault • -
Handsfree karta Renault Pack Easy •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • •
Kožený volant - •
Elektrické ovládanie predných okien • •
Elektrické ovládanie zadných okien Pack Easy •
Impulzné ovládanie okna vodiča Pack Easy •
Vyhrievané predné sedadlá  230 €  230 € 
Predpríprava pre alarm 70 € 70 €
Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3-2/3 - •
•	 v	sérii

VOLITEĽNá VÝBAVA



VOLITEĽNá VÝBAVA

Life Intens
MuLTIMÉDIá
Multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením (navigačný systém TomTom, Bluetooth® 
hands-free s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých 
zdrojov, vstup USB, Jack, iPod, ovládanie rádia pod volantom, 4 reproduktory, prístup k on-line aplikáciám, výkon 4 x 20 W)

• -

Multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením (navigačný systém TomTom, Bluetooth® 
hands-free s funkciou audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých 
zdrojov, vstup USB, Jack, iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládanie rádia pod volantom, 6 reproduktorov, prístup k on-line 
aplikáciám, výkon 4 x 35 W)

 280 € •

Základné mapové pokrytie (SK, CZ, PL, HU, LT, LV, EE) • •
Mapové pokrytie Európy  100 €  100 € 
NABÍJANIE
Zásuvka pre nabíjanie v prednej časti vozidla (pod logom Renault) • •
Systém nabíjania CaméléonTM na nabíjanie z rôznych typov nabíjacích staníc (1 alebo 3 fázová, až do 43 kW) • •
Nabíjací kábel (6,5 m) pre nabíjanie z Wallbox a verejného nabíjania, spolu s taškou Z.E. • •
Flexi nabíjací kábel pre občasné nabíjanie z domácej zásuvky + Legrand Green´up sada pre domáce nabíjanie (14A)  500 €  500 € 
My Z.E. Connect (aplikácia pre zistenie zostávajúceho času nabíjania z PC / smartphone, zdarma na 36 mesiacov) • •
My Z.E. Inter@ctive (aplikácia pre PC / smartphone na diaľkové ovládanie nabíjania alebo predprípravu vyhrievania / 
klimatizácie, zdarma na 12 mesiacov) - •

•	 v	sérii

Vnútorné  prahy dverí s nápisom ZOE predné - modré 31,90 €
Textilné koberce Comfort (4ks) 36,90 €
Textilné koberce Premium (4ks) 65,90 €
Gumovové koberece Innovation (4ks) 99,90 €
Hlavová opierka - zadná stredná 36,90 €
Predná lakťová opierka 129,90 €
Vaňa batožinového priestoru 39,90 €
Držiak telefónu otočný - viac farebných kombinacií 20,90 €
USB nabíjačka - viac farebných kombinacií 20,90 €
Parkovací asistent - zadný 149,00 €
Súprava povinnej výbavy Renault (autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano) 39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 
Ceny balíkov príslušenstva sú uvedené už po zľave a bez montáže.

VÝBER Z ORIGINáLNEHO PRÍSLuŠENSTVA RENAuLT

BALÍKY PRÍSLuŠENSTVA

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Vaňa batožinového priestoru
Predná lakťová opierka - plastová, sivo-čierna/svetle sivo-čierna
Textilné koberce Premium - sivé/modré (4ks)

Cena 189 €

Využite cenové zvýhodnenie 20% v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:



BATÉRIA R90 R110
Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 68/92 pri 3 000 až 11 300 80/109 při 3 395 až 11 300

Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 220 pri 250 až 2 500 225 při 250 až 2 500

TYP BATÉRIE
Celkové napätie (V) 400 400

Kapacita (kWh) 41 41

Počet modulov / článkov 12/192 12/192

NABÍJANIE 1 - 3-fázová od 2 - 22 kW

Domáca zásuvka (10 A) 25 h 25 h

Zabezpečená zásuvka Green-Up 16 h 16 h

3,7 kW (jednofázová nabíjacia stanica 16 A) 15 h 15 h

7,4 kW (jednofázová nabíjacia stanica 32 A) 7 h 25 7 h 25

11 kW (trojfázová nabíjacia stanica 16 A) 4 h 30 4 h 30

22 kW (trojfázová nabíjacia stanica 32 A) 2 h 40 2 h 40

PNEuMATIKY*
185/65 R15

195/55 R16 185/65 R15

205/45 R17

VÝKON
Zrýchlenie 0-50 km/h (s) 4,1 4,1

Zrýchlenie 0-80 km/h (s) 8,6 N/A

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 13,2 N/A

Maximálna rýchlosť (km/h) 135 135

ROZMERY A HMOTNOSTI**
Objem batožinového priestoru  (l) 338 338

Prevádzková hmotnosť (kg) 1555 N/A

Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 486 N/A

Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1966 N/A

Hmotnosť batérie (kg) 305 305

SPOTREBA**
Spotreba elektrickej energie (Wh/km) 133 133

Emisie CO2 (g/km) 0 0

* Platí pre verziu s 16" diskami kolies.

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMERY
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*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií  získate 
u vášho predajcu.

**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia 
k  porovnávaniu  vozidiel  v  daných  parametroch  a  rovnakých  podmienkach.  Bežná  spotreba  sa  môže  od  týchto  údajov  líšiť  v  závislosti  na  charaktere  jazdy,  
zaťažení vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy.

*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Nezáväzné  ceny  vrátane  DPH  odporúčané  spoločnosťou  Renault  Slovensko,  spol.  s  r.o.  V  cene  vozidla  nie  je  zahrnutá  povinná  výbava.  Všetky  ceny  a  údaje  
sú  len informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu 
s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť 
ceny, príslušné špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.


