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Nové ZOE, 

mobilita úplne inak!





ZOE ako nikdy 
predtým
Nové ZOE vyjadruje svoj štýl ešte osobitejším 
spôsobom. Nové ZOE doplňuje svoje dynamické
línie o nové charakteristické Full LED svetlomety 
so svetelným podpisom v tvare písmena „c“, 
hmlové svetlá a výraznejšiu masku chladiča. 
Zadným svetlám dodáva charakter lúč svetiel 
LED nadväzujúci na líniu karosérie. Pod kapotou 
s výraznejšími prelismi sa skrýva nový a výkonnejší 
motor. Nová prevodovka E-Shifter s režimom B 
obohacuje zážitok z jazdy väčším využívaním 
rekuperácie, takže už skoro nemusíte používať 
brzdový pedál.



V bubline pohody
Je dokonale prepojené s okolitým svetom. Nové 
ZOE je však najmä prepojené s vami. Keď sa 
k ZOE priblížite, karta hands-free vám otvorí 
dvere do vesmíru, v ktorom sa snúbi technológia 
s jednoduchosťou. Ste ako v bavlnke – interiér 
využíva príjemné a moderné materiály zo 100 % 
recyklovanej tkaniny* s osobitým dôrazom na 
zvukovú izoláciu. Palubná doska je modernejšia 
a celkovo praktickejšia vďaka digitálnemu 
prístrojovému štítu s uhlopriečkou 10 palcov. 
Poskytuje všetky informácie, ktoré na cestách 
potrebujete. Nový multifunkčný volant vám 
umožňuje ovládať svoje vozidlo končekmi 
prstov. Odkladací priestor pre smartphone pred 
voličom prevodovky je vybavený indukčnou 
nabíjačkou na bezdrôtové nabíjanie. Obrazovka 
nového multimediálneho systému EASY LINK 
s uhlopriečkou 9,3 palca v strede palubnej dosky 
vám prináša navigáciu pohodlnejšiu než kedykoľvek 
predtým.

* Čalúnenie verzie Zen je zo 100 % recyklovanej tkaniny Recytex, 
čalúnenie Intens využíva kombináciu tejto tkaniny a umelej kože.







Jednoducho elektrický



Väčší dojazd, 
väčšia sloboda
Hranice sú na to, aby sa prekračovali. Nové ZOE 
predlžuje svoj dojazd až na 395 km podľa metodiky 
WLTP*. Jazdite úplne bezstarostne celý týždeň na 
jedno nabitie. Spotrebu a rekuperáciu energie máte 
pod kontrolou vďaka ukazovateľovi šetrenia energie 
na 10-palcovom prístrojovom štíte pred vodičom.

* V závislosti od verzie a výbavy. 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): 
táto metodika merania spotreby a dojazdu poskytuje výsledky, 
ktoré sa veľmi blížia reálnym podmienkam používania.







Nabíjajte jednoducho 
a kdekoľvek
Nové ZOE je pripravené sprevádzať vás pri všetkých 
každodenných aktivitách. Teraz ho môžete nabíjať 
všade tam, kam sa vydáte. Doma pripojte vozidlo 
ZOE k nabíjacej stanici Wallbox s výkonom 11 kW, 
a keď sa ráno prebudíte, bude plne nabité. Konektor 
CCS (Combined Charging System) Nového ZOE 
môžete navyše použiť na rýchlonabíjacích staniciach 
a už za 30 minút dobiť až 150 km dojazdu. Vďaka 
inteligentnej nabíjačke Caméléon® sa Nové ZOE 
prispôsobí prúdu dostupnému na všetkých verej-
ných nabíjacích staniciach so striedavým prúdom 
(až 22 kW), aby získalo čo najviac z doby nabíjania 
na práve používanej stanici. A aby vám ešte viac 
uľahčilo život, Nové ZOE vám na 9,3-palcovom 
displeji systému EASY LINK zobrazuje všetky 
dostupné nabíjacie stanice vo vašej blízkosti alebo 
v cieli vašej cesty, vrátane ich výkonu.
Nabíjanie ešte nikdy nebolo také jednoduché.



Jazda na elektrinu 
je pravým pôžitkom
Jazda s Novým ZOE je absolútnym potešením. Nový 
elektromotor R135 s výkonom 100 kW (135 k) 
ponúka ešte úžasnejšiu dynamiku a pružnosť. 
Dosahuje najvyššiu rýchlosť 140 km/h a predbiehanie 
je s ním hračkou. Prepnutím prevodovky E-Shifter 
do režimu B aktivujete intenzívnejšiu rekuperáciu 
energie. Po uvoľnení plynového pedála vozidlo začne 
intenzívne spomaľovať. Vďaka režimu B nebudete 
musieť najmä v meste tak často používať brzdový 
pedál a jazda bude pre vás uvoľnenejšou.





Zábava podľa 
vašich predstáv
Počúvajte svoje playlisty, prechádzajte obľúbenými 
aplikáciami a bezpečne telefonujte vďaka novému 
multimediálnemu systému EASY LINK a jeho 
9,3-palcovej obrazovke s podporou zrkadlenia 
obrazovky smartphonu. Palubná navigácia, priamo 
pripojená k službám TomTom, vám v reálnom čase 
poskytuje mnoho informácií: dopravnú situáciu, 
nebezpečné miesta, počasie, polohu, dostupnosť 
nabíjacích staníc a mnoho ďalšieho.
Funkcia Auto-Update vám zaistí automatickú 
aktualizáciu máp.
Nepoznáte presnú adresu cieľa?
Potrebujete len dve alebo tri kľúčové slová a môžete 
ju nájsť pomocou vyhľadávania adries Google. 
Jednoducho, rýchlo a hladko. Novú, k internetu 
pripojenú mobilitu si zamilujete.







S aplikáciou MY Renault môžete ovládať 
svoje vozidlo na diaľku!
Uľahčite si život s Novým ZOE ešte viac pomocou aplikácie MY Renault:

Poloha vozidla. Nájdite pomocou aplikácie MY Renault polohu svojho vozidla a nechajte 
sa k nemu doviesť.
Zobrazte si dojazd vozidla a polohu dostupných nabíjacích staníc vo vašej blízkosti 
alebo v mieste cieľa.

Plánovač trasy. Pripravte si trasu v okamihu vo svojom smartphone: aplikácia automaticky 
zahrnie zástavky na nabíjacích staniciach a pri výpočte času príjazdu započíta časy 
nabíjania. Jediným kliknutím potom odošlete navrhovanú trasu do aplikácie Mapy 
Google, a vďaka funkcii zrkadlenia obrazovky smartphonu aj na displej multimediálneho 
systému vášho vozidla.

Navigácia až do cieľa*. Po zaparkovaní si spustite na vašom smartphone navigáciu 
a nechajte sa doviesť až do cieľa.
Skontrolujte si v reálnom čase stav nabíjania akumulátora a jeho zostávajúce nabitie.
Spustite, alebo si naplánujte nabíjanie Nového ZOE v čase mimo špičku a ušetrite náklady.
Aktivujte, alebo si naprogramujte klimatizáciu alebo predhriatie vozidla, aby ste si 
v kabíne užili ideálnu teplotu od prvého okamihu.

* Dostupné iba pre modely vybavené navigáciou EASY LINK.



Ešte jednoduchšie, 
ešte bezpečnejšie
Za volantom už nie ste sami. Teraz vám budú 
pomáhať asistenčné systémy, ktoré vám uľahčia 
jazdu a zaistia bezpečnosť. So systémom EASY 
PARK ASSIST zaparkujete dokonale bez toho, že 
by ste sa museli dotknúť volantu. Kamera si za 
vás všimne rýchlostné obmedzenia a výstraha 
pri prekročení povolenej rýchlosti vás upozorní, 
keď ju prekročíte. Nové ZOE deteguje prítomnosť 
vozidla alebo jeho príjazd do vášho mŕtveho 
uhla a upozorní vás naň svetelným signálom vo 
vonkajších spätných zrkadlách. Nové ZOE vám 
vďaka vyspelým technológiám uľahčí život.





Ponuka farieb

Sivá Highland Sivá Titanium

Biela QuartzBiela Glacier*



Červená Flamme Čierna Étoilé

Modrá Foudre

Fialová Blueberry

Modrá Céladon

* Nemetalický lak.



Výbavy

Aktívna a pasívna bezpečnosť
• Predné a bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca
• Asistent rozjazdu do kopca
• Protiblokovací systém bŕzd (ABS) s asistentom 

núdzového brzdenia (EBA)
• Elektronický stabilizačný systém (ESP) s protipreklzovým 

systémom a kontrolou nedotáčavosti
• Dažďový a svetelný senzor
• Úchyty ISOFIX
• Zvuková výstraha chodcov Z.E. Voice

Jazdná asistencia
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
• 10" digitálny prístrojový štít
• Automatická parkovacia brzda s funkciou Auto-Hold

Komfort
• Manuálna klimatizácia
• Elektrické ovládanie predných okien
• Hands-free karta Renault
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné 

zrkadlá, manuálne sklopné
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Audiosystém a multimédiá
• EASY LINK 7" – multimediálny systém so 7" 

dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením, 
6 reproduktorov, Bluetooth®, 
2 vstupy USB, 1 vstup AUX, bez navigácie

• 12 V zásuvka

Služby pripojenia k internetu
• Pripojenie vozidla k sieti 4G, vrátane dátového balíčka 

na 3 roky bezplatne
• Služba Auto-Update – na 3 roky (pre kompatibilné 

systémy EASY LINK): automatická aktualizácia 
multimediálneho systému

• Služby pripojenia k internetu aplikácie MY Renault: 
stav nabíjania akumulátora, predhriatie/vychladenie
vzduchu v kabíne, plánovač trasy

Špeciálna výbava Z.E.
• Režim ECO
• Počítadlo najazdených kilometrov, ukazovateľ 

hospodárenia s energiou a stavu akumulátora 
na prístrojovom štíte 

• Nabíjací systém Caméléon™, ktorý sa prispôsobí výkonom 
nabíjacích staníc na jednofázový i trojfázový striedavý prúd 
s výkonom od 2 do 22 kW

• Nabíjací kábel
• Radiaca páka e-Shifter s režimom B

Vonkajší dizajn
• Full LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare 

písmena „c“
• Oceľové disky kolies 15", dizajn krytov kolies Eole, 

pneumatiky Michelin Primacy 4-E
• Predné vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie, 

zadné vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe 
integrované do C-stĺpika

• Čierne vonkajšie spätné zrkadlá

Vnútorný dizajn
• Látkové čalúnenie Fortunate, čierne
• Látkové čalúnenie panelu palubnej dosky, čierne

LIFE
Vyobrazené vozidlo obsahuje aj voliteľnú výbavu.



Aktívna a pasívna bezpečnosť
• Systém varovania pred opustením jazdného pruhu 

s aktívnou korekciou jazdnej dráhy
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel
• Systém rozpoznávania dopravných značiek 

s upozornením na prekročenie povolenej rýchlosti 

Komfort
• Impulzné ovládanie okna vodiča
• Elektrické ovládanie zadných okien
• Zadné operadlo delené v pomere 2/3 : 1/3

Audiosystém a multimédiá
• Bezdrôtová indukčná nabíjačka smartphonu
• 2 vstupy USB pre zadné sedadlá

Dizajn karosérie
• 16" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn Elective
• Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie

Dizajn interiéru
• Látkové čalúnenie z recyklovaných materiálov Recytex
• Čalúnenie panelu palubnej dosky a ozdobné výplne dverí 

recyklovanou tkaninou 
• Volant potiahnutý umelou kožou

ZEN (LIFE +)
Vyobrazené vozidlo obsahuje aj voliteľnú výbavu.



Výbavy

Aktívna a pasívna bezpečnosť
• Predné LED hmlové svetlomety s funkciou 

prisvietenia do zákrut
• Predné a zadné parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Systém sledovania mŕtveho uhla 
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 

s automatickým stmievaním

Komfort
• Automatická klimatizácia
• Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklopné

Audiosystém a multimédiá
• Multimediálny a navigačný systém EASY LINK 7"

Služby pripojenia k internetu
• Pripojené navigačné služby – na 3 roky: vyhľadávanie 

bodov záujmu pomocou služby Google, 
aktuálne dopravné informácie, počasie, ceny paliva

• Služba Auto-Update – na 3 roky (pre kompatibilné 
systémy EASY LINK): automatická aktualizácia 
multimediálneho systému

Dizajn karosérie
• Chrómované ozdobné prvky na spodnej mriežke 

predného nárazníka
• 16" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn Elective, 
čierne s diamantovým efektom

Dizajn interiéru
• Čalúnenie v kombinácii recyklovanej tkaniny 

a umelej kože

INTENS (ZEN+)
Vyobrazené vozidlo obsahuje aj voliteľnú výbavu.
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Čalúnenie

Látkové čalúnenie Fortunate, čierne

Kombinácia látkového čalúnenia Recytex/umelej kože Kožené čalúnenie, čierneRecyklované látkové čalúnenie Recytex



Kryty a disky kolies

Oceľové disky 15", kryty kolies dizajn Eole Disky kolies z ľahkých zliatin 16", dizajn 
Elective

Disky kolies z ľahkých zliatin 16", dizajn 
Elective, čierne s diamantovým efektom

Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn 
Elington, čierne s diamantovým efektom

Audiosystém BOSE®

Priestor plný hudby
Špičkový audiosystém Bose®, obsahujúci šesť vysoko výkonných 
reproduktorov a kompaktný subwoofer, poskytuje zvukový prednes 
v kryštalicky čistej podobe. 
Dva 2,5 cm výškové reproduktory na palubnej doske poskytujú čistý 
a vyvážený zvuk a dva reproduktory v predných dverách a ďalšie dva 
v zadných dverách podávajú bohatý a plný zvuk. Subwoofer v batožinovom 
priestore završuje zvukový zážitok realistickými a hlbokými basmi. 
Dokonalá zvuková kvalita.



Príslušenstvo

1.



1. Dvojité dno batožinového priestoru na ukladanie 
nabíjacích káblov 
Je plne integrované do batožinového priestoru a ponúka 
niekoľko oddielov s dostatkom miesta na uloženie 
2  nabíjacích káblov a ďalších vašich vecí.
Tento úložný priestor bol špeciálne navrhnutý s ohľadom 
na ochranu subwoofera BOSE®.
Už žiadne zamotané káble a neporiadok v batožinovom 
priestore. Dno je vyrobené tak, aby ste sa pomocou 
jednoduchej manipulácie bez problémov dostali k vašim 
veciam.

2. Predná lakťová opierka
Zvyšuje komfort pri jazde a poskytuje tiež doplnkový 
úložný priestor.
K dispozícii v troch povrchových úpravách: čierna látka, 
čierna imitácia kože a sivá látka.

3. Domáca nabíjacia stanica EVlink Wallbox + nabíjací 
kábel
Táto stanica vám umožňuje nabíjať vaše vozidlo 
niekoľkokrát rýchlejšie než bežná domová zásuvka. 
Dokáže pracovať s časmi v špičke a mimo špičku (nízka 
a vysoká tarifa), možno ju ovládať na diaľku a umožňuje 
monitorovať vašu spotrebu energie v reálnom čase.
Nabíjací kábel je potrebný na nabíjanie elektrického 
vozidla z domácej alebo verejnej nabíjacej stanice.

4. Vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí
Elegancia a moderný dojem pri každom otvorení dverí. 
Ich chrómovaný povrch s logom Renault navyše chráni 
prahy dverí vášho vozidla.

2.

4.

3.



Nabíjajte Nové ZOE doma
Nabíjanie elektromobilu v domácnosti vyžaduje inštaláciu špeciálneho vybavenia, ktorú musí 
vykonať kvalifikovaný elektrotechnik, aby vyhovovala platným predpisom a normám a nabíjanie 
bolo bezpečné pre vás, váš domov a elektromobil. K dispozícii je niekoľko variantov, takže si 
môžete vybrať ten najvhodnejší pre vás. 

1. Nové ZOE možno nabíjať pripojením nabíjačky Flexi Charger do špeciálnej bezpečnostnej 
zásuvky typu Green-Up™ Access. Týmto spôsobom možno akumulátor elektromobilu plne nabiť 
približne za 20 hodín. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrotechnik.
Pomocou nabíjačky Flexi Charger môžete dobíjať tiež z domácej zásuvky, ktorá je inštalovaná 
v súlade s platnými normami a predpismi (pre tieto záťaže), ak potrebujete predĺžiť svoj dojazd 
a v okolí nie je žiadna verejná nabíjacia stanica. Napríklad pri návšteve u známych môžete 
predĺžiť dojazd vozidla až o 36 km za približne 3 hodiny.

2. Na rýchlejšie nabíjanie odporúčame stanicu EVlink Wallbox s výkonom 11 kW, ktorá dokáže 
vozidlo plne nabiť za 6 hodín a 25 minút. Jej inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrotechnik. 
Stanica Wallbox je dostupná vo vodoodolnom vyhotovení na vonkajšiu alebo vnútornú inštaláciu.

Nabíjanie Nového ZOE na vonkajších nabíjacích staniciach  
3. Nabíjacie stanice začínajú byť stále bežnejšie: v obchodných centrách, v parkovacích zónach, 
na čerpacích staniciach, na firemných parkoviskách a samozrejme aj na uliciach našich miest.

Nabíjanie



Kvalita

„Neustále sme vedení hľadaním najvyššej kvality, od fázy dizajnu v našich štúdiách cez výrobu až po distribúciu prostredníctvom 

našej siete.“

Laurens van den Acker – Directeur Design Industriel – Groupe Renault

Nový Renault ZOE: ďalej, rýchlejšie a jednoduchšie
Nové ZOE pokračuje v inováciách svojím akumulátorom Z.E. 50 a zvyšuje svoj dojazd až na 395 km 
podľa metodiky WLTP. Po novom umožňuje tiež rýchlonabíjanie (DC) s výkonom až 50 kW na získanie 
dojazdu 150 km iba za 30 minút. Táto schopnosť zvyšuje všestrannosť jeho nabíjacieho systému 
Caméléon™ s výkonom 22 kW, jediného svojho druhu na trhu, a dokáže vyťažiť maximum z verejných 
nabíjacích staníc so striedavým prúdom. K internetu pripojená navigácia, ktorá sa opiera o spoluprácu 
so spoločnosťami TomTom a Google, uľahčuje nájdenie adries alebo nabíjacích staníc v reálnom čase. 
Prostredníctvom služby Auto-Update sa jej mapy aktualizujú automaticky. Aplikácia MY Renault ťaží 
z odborných skúseností skupiny Renault so službami pripojenými k internetu.

Nové ZOE, dynamická a pokojná každodenná jazda
Nové ZOE je výsledkom optimalizačného úsilia konštruktérov Renault všetkých prvkov vozidla. S viac 
než 100 000 vozidlami ZOE osadenými motormi vyrobenými v závode vo francúzskom Cléone je know-
how spoločnosti Renault skutočne veľké. Nový motor R135 ponúka optimálny výkon a absolútnu 
všestrannosť na všetkých typoch ciest. Pôžitok z jazdy – prvoradý dôvod na zakúpenie vozidla ZOE – je 
opäť o niečo väčší vďaka zrýchleniu, ktoré smelo konkuruje malým športovým vozidlám. Zároveň však 
režim novej prevodovky E-Shifter B uľahčuje jazdu vďaka menšej potrebe zošľapovať brzdový pedál. 
A vaše cestovanie je ešte bezpečnejšie vďaka množstvu asistenčných systémov.

Nové ZOE, neprehliadnuteľná kvalita
ZOE, ikonický model značky Renault, naďalej uchvacuje davy svojím dizajnom, napr. Full LED svetlometmi 
so svetelným podpisom v tvare písmena C. Revolúcia pokračuje aj vo vnútri… Odvážne a technicky vyspelé 
ZOE predstavuje novú 100 % recyklovanú tkaninu tvoriacu čalúnenie a pokrývajúcu časť priestoru pre 
cestujúcich, plne v súlade s ekologickou filozofiou elektrického vozidla. Logika ovládania multimediálneho 
systému je inšpirovaná svetom smartphonov, obrazovka navyše ponúka vysoký jas a kontrast. Cíťte sa 
na palube Nového ZOE ako doma.

Trvalé zdokonaľovanie
Ako priekopník a líder elektrickej mobility v Európe získala spoločnosť Renault unikátny náhľad do potrieb a očakávaní svojich zákazníkov. Vozidlo ZOE od jeho uvedenia na trh 
v roku 2012 neustále zdokonaľujeme. Z pôvodného dojazdu 150 km sa s uvedením nového akumulátora Z.E. 40 v roku 2017 predĺžil jeho dojazd na 300 km v reálnych podmienkach. 
O rok neskôr bolo vozidlo ZOE vylepšené o nový motor R110 ponúkajúci ešte väčšiu všestrannosť a pôžitok z jazdy. 
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Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypov. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť Renault 
vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifi kácie aj opisované a predstavované vozidlá a príslušenstvo. Tieto úpravy Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré 
vybavenie nemusí byť k dispozícii (sériové, voliteľné alebo príslušenstvo). Spojte sa so svojím miestnym koncesionárom, aby vám poskytol najnovšie informácie. Z technických a polygrafi ckých dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne 
líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 
Renault zakázaná. 
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