RENAULT
ZOE

Uusi ZOE
määrittää liikkuvuuden
uudelleen!

Koe ZOE vielä
aiempaakin
upeampana
Renault ZOEssa on nyt entistäkin enemmän
luonnetta ja tyyliä. Meneviin linjoihin yhdistyvät
nyt täysin LED-teknologialla toteutetut ajovalot,
C-valokuvion muodostavat päiväajovalot edessä,
sumuvalot sekä vielä aiempaakin tunnistettavampi
etusäleikkö. Takavaloille antavat luonnetta niin
ikään LED-teknologiaa hyödyntävät valoviivat,
jotka korostavat tyylikkäästi korin muotoja.
Entistä kookkaampaan Renault-logoon yhtyvän
veistoksellisen konepellin alle on saatavilla uusi
ja tehokkaampi moottori, joka lisää ajamisen
nautittavuutta. Uusi B-ajotila täydentää
ajokokemusta tarjoamalla tehokkaamman
hidastuvuuden ja energian talteenoton
kaasupoljinta nostaessa.

Hyvän olon
ympäristö
Uusi Renault ZOE on jatkuvassa kosketuksessa
ympäröivään maailmaan, mutta ennen kaikkea
se on yhteydessä sinuun. Heti lähestyessäsi autoa
handsfree -älyavainkorttisi avaa ovet maailmaan,
jossa teknologia yhdistyy helppokäyttöisyyteen.
Kodikas matkustamo määrittää uudet standardit
mukavuudelle sisäverhoilullaan, joka on
valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä
kankaasta*. Matkustamon suunnittelussa on
myös panostettu erityisesti äänieristykseen.
Kojelautaa on kehitetty uudenaikaisempaan ja
helppokäyttöisempään suuntaan varustamalla se
10-tuumaisella digitaalimittaristolla. Se välittää
tien päällä tarvitsemasi tiedon, ja ohjauspyörä
uudistettuine käyttökytkimineen antaa sinun
hallita autoasi helposti vain sormien painalluksilla.
Keskikonsolissa on älypuhelimelle tarkoitettu
taso, joka on varustettu langattomalla latauksella.
Kojelaudan keskellä on upouuden EASY LINK
-järjestelmän 9,3-tuumainen näyttö, jonka avulla
navigointi ja auton toimintojen käyttäminen on
sulavampaa kuin koskaan.
*Zen-varustetasolla verhoilukankaat ovat 100-prosenttisesti
kierrätettyä kangasta. Intens-varustetasolla käytetään
kierrätyskankaan ohella keinonahkaa.

Yksinkertaisesti sähköinen

Pidempi
matka,
enemmän
vapautta
Rajat on tehty rikottaviksi. Uusi Renault ZOE antaa
käyttöösi jopa 395 kilometriä ajomatkaa (WLTP*).
Aja vaikka koko viikko yhdellä akun latauksella ja
rauhallisin mielin. Kätevä energiansäästönäyttö
10-tuumaisessa digitaalimittaristossa auttaa
sinua seuraamaan ja hallitsemaan kulutusta ja
jarrutuksissa tapahtuvaa energian talteenottoa.
* WLTP-testisyklin mukainen ajomatka Life R110 versiolla
vakiovarustein.

Lataa
helposti missä
tahansa
Uusi ZOE voidaan ladata missä tahansa minne
menetkin, ja se on aina valmiina kaikkiin päiväsi
toimiin. Älykkään Type 2 Chameleon® -laturin
ansiosta auto voi hyödyntää yleisimpiä julkisia
Type 2 -latauslaitteita jopa 22 kilowatin tehoon
asti.* Zoe sovittaa lataustehon automaattisesti
latauspisteen suorituskykyyn sopivaksi. Eikä siinä
kaikki: uuden Renault ZOEn uusi CCS-latauspistoke
sopii myös pikalatauspisteisiin, ja sitä käyttämällä
voit saada jopa 150 kilometriä ajomatkaa vain
30 minuutin latauksella.* Jotta elämä olisi vielä
hieman helpompaa, uusi ZOE kertoo 9,3-tuumaisella
EASY LINK -kosketusnäytöllään lähelläsi tai
määränpäässäsi olevat latausasemat. Lataaminen
ei ole koskaan ollut näin helppoa.
* Ilmoitetut lataustehot ovat teoreettisia maksimiarvoja. Latauksen
tehoon ja saatuun ajomatkaan vaikuttaa latauspisteen lisäksi
auton kulutus sekä olosuhteet ja lämpötilat ym. seikat. CCSpikalaturi ja 9,3" näyttö ovat lisävarusteita.

Nauti
sähköautoilusta
Uuden Renault ZOEn rattiin hyppääminen on
puhdasta iloa. Uudella 100 kilowattia (135
hevosvoimaa) kehittävällä R135-sähkömoottorilla
ZOE tekee ajamisesta entistäkin mahtavamman
kokemuksen. Uutuus tuo lisää suorituskykyä
kiihdytyksiin, joten ohitukset sujuvat käden
käänteessä. Koet aivan uuden tyyneyden tunteen.
E-shifter-vaihteenvalitsimesta voit valita B-ajotilan,
jolloin pelkkä jalan nosto kaasupolkimelta hidastaa
vauhtia selvästi. Ajaminen on rennompaa, ja selviät
vähemmällä jarrupolkimen käytöllä.

Navigoi
mieltymystesi
mukaan
Kuuntele soittolistojasi, selaa suosikkisovelluksiasi
ja soita puhelut turvallisesti. Voit tehdä kaiken
tämän EASY LINK -multimediajärjestelmällä ja sen
9,3-tuumaisella laajakuvanäytöllä, joka on Android
Auto™- ja Apple CarPlay -yhteensopiva.* Suoraan
TomTom-palveluihin kytkeytyvä navigaattori antaa
käyttöösi mahtavan määrän tietoa reaaliajassa:
liikenne ja liikenteen häiriöt, säätiedot, sijaintisi
ja latauspisteiden saatavuus sekä paljon muuta.*
Map Auto-Update -toiminnon ansiosta karttatiedot
päivittyvät automaattisesti*. Oletko epävarma
määränpääsi tarkasta osoitteesta? Googleosoitehakua* käyttämällä tarvitset vain pari kolme
avainsanaa löytääksesi sen. Helppoa, nopeaa ja
sujuvaa – Juuri tällaista liikkumisen pitääkin olla.
*Internetyhteyden vaatimat toiminnot tarvitsevat maksullisen palvelun
tilaamisen koeajan päätyttyä. Sovelluksien ja palveluiden valikoima,
niiden kieli ja alueellinen tuki vaihtelevat maakohtaisesti. Automaattisen
päivitystoiminnon lisäksi joissakin tapauksissa voi olla tarpeen tehdä
manuaalinen päivitys.
Älypuhelimen peilaukseen Apple CarPlay™ ja Android Auto™ -tuki:
Toiminnot vaativat yhteensopivan puhelinmallin ja niissä on maa-, kielija puhelinkohtaisia rajoituksia. Android Auto™ tarvitsee puhelimeen
ladattavan sovelluksen, jota ei ole esitteen painatushetkellä saatavilla
Google Play -sovelluskaupasta Suomessa. Apple CarPlay™ ja Android
Auto™ käyttävät matkapuhelimeen datansiirtoa.
Android Auto™ on Google Inc.:n tavaramerkki.
Apple CarPlay™ on Apple Inc.:n tavaramerkki.

MY Renaultin avulla voit
hallita autoasi etänä!
*

Uuden ZOEn ratissa voit tehdä elämästäsi helpompaa MY Renault -sovelluksen avulla*.
Tarkista uuden ZOEsi jäljellä oleva toimintamatka MY Renault -sovelluksella ja paikanna
lähellä tai määränpäässäsi tarjolla olevat latauspisteet.
Matkasuunnittelu. Valmistaudu saman tien matkaasi älypuhelimellasi: sovellus huomioi
automaattisesti pysähdykset latauspisteillä ja laskee arvioidut latausajat mukaan matkaaikaan. Yhdellä klikkauksella lähetät reittiehdotuksen älypuhelimesi Google Mapsiin ja
siitä edelleen uuden ZOEsi näytölle älypuhelimen peilaustoiminnolla*.
Tarkista akun varaustila ja jäljellä oleva toimintamatka My Renault* -sovelluksesta.
Käynnistä uuden ZOEsi ilmastointi tai lämmitys etukäteen nauttiaksesi sopivan
lämpöisestä matkustamosta autoon istahtaessasi.
*MY Renault -sovellus tulossa pian Suomeen. Toiminnassa ja ominaisuuksissa maa- ja aluekohtaisia eroja. Sovelluksen
toiminta vaatii voimassa olevan yhteyspaketin, jolle on 3 vuoden ilmainen koeaika auton käyttöönotosta alkaen. Älypuhelimen
peilaustoiminto vaatii sitä tukevan ja yhteensopivan älypuhelimen.

Vieläkin
helpompaa,
vieläkin
turvallisemmin
Et ole enää yksin ratin takana, sillä monet
ajamista avustavat järjestelmät auttavat
sinua ja varmistavat turvallisuutesi. ZOEn
aktiivisen pysäköintiavustimen (EASY PARK
ASSIST) avulla voit pysäköidä autosi helposti
ja näppärästi koskettamatta ohjauspyörään.
Autoon asennetut kamerat välittävät sinulle
tiedon nopeusrajoituksista, ja ylinopeusvaroitin
ilmoittaa auton ylittäessä rajoituksen salliman
nopeuden. Uusi ZOE havaitsee katvealueessa
olevan ajoneuvon ja ilmoittaa vaarasta sivupeileihin
asennetuilla varoitusvaloilla. Kaista-avustin
korjaa ajolinjaasi, jos autosi on tahattomasti
siirtymässä sivuun omalta kaistaltaan. Uusi ZOE
tekee elämästäsi helpompaa teknologisesti yhä
edistyksellisemmällä ajokokemuksella.

Korivärit

Glacier valkoinen 369 (perusväri)

Quartz valkoinen QNY (metalliväri)

Highland harmaa KQA (metalliväri)

Titanium harmaa KPN (metalliväri)

Blueberry violetti LNJ (metalliväri)

Céladon sininen RQT (metalliväri)

Flamme punainen NNP (metalliväri)

Étoilé musta GNE (metalliväri)
Painoteknisistä syistä kuvien värit eivät välttämättä vastaa todellisia värejä.

Varustetasot
LIFE

ZEN

INTENS

Kuvat suuntaa-antavia erikoisvarustein.
Vakiovarusteet löytyvät hinnaston yhteydestä.

Verhoilut

Tumma kangasverhoilu "Fortunate"

Kangas-/keinonahkaverhoilu (kangasosat 100% kierrätysmateriaalista "Recytex")

100% kierrätysmateriaalista valmistetut
istuinosien kankaat "Recytex"

Vanteet

15” Éole koristekapseli

16” Elective kevytmetallivanne

16” Elective kevytmetallivanne
tummalla yksilöinnillä

17” Elington kevytmetallivanne
tummalla yksilöinnillä

BOSE® -varustelu

Koe BOSE®-järjestelmän ainutlaatuinen ääni
Tinkimättömästi ääntä toistava korkealuokkainen Bose®-audiolaitteisto
sisältää kuusi suorituskykyistä kaiutinta ja kompaktin matalia ääniä
toistavan subwooferin. Kaksi kojelautaan sijoitettua 2,5 cm:n kokoista
diskanttikaiutinta välittävät kirkkaan ja tasapainoisen soinnin, etu- ja
takaovien kaiuttimet täydentävät rikkaan ja täyteläisen äänimaailman.
Viimeisen silauksen antaa tavaratilaan asennettu subwoofer, jonka
bassotoisto on syvä ja aito. Täydellistä äänentoistoa.

Lataaminen

ZOEn vakiovarustukseen kuuluu latausjohto Type 2 -liittimellä, joka on yleisin standardi

eikä pistorasioiden kytkennöistä ole aina varmuutta. Kotipistorasian mahdollistama latausaika

sähköautojen latauslaitteissa. Lisäksi uuteen ZOEen on saatavilla pikalatausmahdollisuus.

on huomattavan pitkä, joten Type 2 -latauslaitteen asentamisella varmistat turvallisen ja

Sähköauton vaivattoman ja huolettoman käytön varmistamiseksi kannattaa selvittää myös

sujuvan sähköautoilun.

kotilatausmahdollisuus. Kotilataamiseen on tarjolla muutama vaihtoehto.

Lataa uusi ZOEsi kotona
Sujuvan ja turvallisen arkikäytön varmistamiseksi Renault suosittelee erillisen Type 2 -liittimellä
varustetun latauslaitteen asentamista kodin pysäköintipaikalle. Näin auton lataaminen tapahtuu
turvallisesti sekä nopeasti ja sinulla on aina käytössäsi mahdollisimman täysi akku aina kun
lähdet kotoa. Latauslaitteen asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asiantuntija ja latausnopeus
sovitetaan kodin sähköverkon mukaisesti. Latauslaitteessa ja asennuksessa suositellaan Z.E.
Ready -sertifioinnin mukaisia ratkaisuja.
Tilapäislatausta varten on mahdollista hankkia ZOEen myös kotipistorasiaan kytkettävä
latausjohto, joka on saatavilla lisävarusteena. Tällöin voit ladata autoasi myös tavallisesta
pistorasiasta, joka täyttää voimassa olevat vaatimukset, jos sinun on saatava autoosi lisää
toimintamatkaa, eikä tarjolla ole julkisia latauspisteitä. Tätä lataustapaa ei kuitenkaan suositella
ainoaksi lataustavaksi, sillä kotipistorasia ei ole alun perin tarkoitettu sähköautojen lataukseen

Lataa uusi ZOEsi yleisillä latauspisteillä
Latauspisteitä tulee koko ajan lisää: niitä on ostoskeskusten ja yritysten parkkihalleissa,
pysäköintialueilla, huoltoasemilla ja kaupunkien kaduilla. Yleisin sähköauton latauspiste on
juuri sähköautojen lataukseen tarkoitetulla Type 2 -liitännällä, johon sopiva kaapeli kuuluu
ZOEn vakiovarustukseen. Julkisten latauslaitteiden tehot vaihtelevat, mutta ZOE hyödyntää
automaattisesti suurimman mahdollisen tehon välillä 2-22 kW, sillä jopa 22 kW lataustehon
mahdollistava kiinteä Caméléon™-laturi on ZOEssa vakiovarusteena. 22 kilowatin teholla voit
saada noin 60 kilometriä toimintamatkaa 30 minuutissa. Lisäksi uudessa ZOEssa on jopa 50
kilowatin pikalatausmahdollisuus (DC), jolla voi ihannetilanteessa saada jopa 150 kilometriä
toimintamatkaa 30 minuutissa. Löydät latauspisteitä EASY LINK -multimediajärjestelmästä ja
MY Renault -sovelluksesta. Verkkosivuiltamme löydät lisää tietoa ZOEn latausajoista.

Toimintamatka
Täysin uudella ZOElla voit ajaa jopa 395 kilometriä yhdellä latauksella (WLTP*). WLTP-testi on
uusi standardi autojen kulutuksen mittaamiseen. Laboratorio-olosuhteissa toteutetun testin
tarkoituksena on antaa vertailukelpoisia tuloksia eri autonvalmistajien automallien välillä.
Kuten polttomoottorilla varustetun ajoneuvon polttoaineenkulutukseen, myös Renault ZOEn
toimintamatkaan todellisessa käytössä vaikuttavat monet eri muuttujat, jotka puolestaan riippuvat
osin myös kuljettajasta. Niistä merkittävimpiä ovat teiden korkeuserot, ajonopeus, lämmityksen
ja ilmastoinnin käyttäminen sekä kuljettajan ajotyyli. Sähköauton kohdalla ulkoilman lämpötilan
ja matkustamon lämmityksen tai jäähdytyksen vaikutus energiankulutukseen ja ajomatkaan
on polttomoottoriautoa selkeämmin havaittavissa.

Esimerkiksi taajama-ajossa todennäköinen ajomatka yhdellä latauksella on noin 375 kilometriä*
leudoissa oloissa ja noin 240 kilometriä* kylmällä säällä.
Tämän vuoksi annamme käyttöösi työkaluja jäljellä olevan toimintamatkan jatkuvaan ja helppoon
tarkkailuun. Kojelaudan varusteista erityisen kätevä on energiansäästönäyttö, joka kertoo ZOEn
reaaliaikaisen kulutuksen. Toimintamatkaan vaikuttavat myös auton versio, varustelu, renkaat
ja rengaspaineet sekä auton kuormaus.
Internetsivuilta renault.fi löytyy ajomatkalaskuri, jossa arvioitua esimerkinomaista ajomatkaa
voi simuloida eri nopeuksissa ja lämpötiloissa.
*Riippuen auton versiosta ja varustelusta sekä ajotavasta ja muista olosuhteista. WLTP-testisyklin 395km ajomatka
on testattu Life-varustelutasoisella autolle.

Lataaminen

Latausteho (kW)

Pikalataus

Tavallinen lataus

Varaustaso (%)

Kun lataat sähköautoa, latausteho kilowateissa on
huipussaan akun ollessa aivan tai lähes tyhjä ja sopivan
lämpöinen. Latausnopeus hidastuu vähitellen akun
varaustilan noustessa kohti täyttä. Latausteho ja
latausajat vaihtelevat latauspisteen lataustehon, akun
varaustason ja ulkolämpötilan sekä akun lämpötilan
ja kunnon mukaan. Ilmoitetut arvot ovat teoreettisia
maksimiarvoja ihanneolosuhteissa.

Mitat (mm)

Tilavuudet (l)
TAVARATILAN TILAVUUS (VDA)
Näkösuojahyllyn alla
Takaistuimet taitettuina, kattoon asti

Litraa
338
1 225

Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Istuinpaikkoja

TOIMINTAMATKA JA KULUTUS

WLTP-testin mukainen toimintamatka (km) *
WLTP-testin mukainen yhdistetty kulutus (kWh/km) *
Testatun version rengaskoko *
Arvioitu keskimääräinen toimintamatka kesällä/viileissä olosuhteissa (km)

MOOTTORI

Sähkömoottori
Suurin teho (kW/hv) / kierrosluvulla (rpm)
Suurin vääntö (Nm) / kierrosluvulla (rpm)

AKKU

Kapasiteetti (kWh)
Tyyppi
Jännite (V)
Moduulien / kennojen määrä
Akun paino (kg)

R110

R135

Z.E. 50
5

Z.E. 50
5

395
173
15’’
375/240

383
179
16’’
375/240

Synkronimoottori
80 (109) / 3 395 - 10 886
225 / 500 - 3 395

Synkronimoottori
100 (136) / 4 200 - 11 163
245 / 1 500 - 3 600

52
Litium-ioni
400
12/192
326

52
Litium-ioni
400
12/192
326

Mukautuva yksi- tai kolmivaihelataus
Type 2 AC: 2 kW - 22 kW
Lisävarusteena CCS Combo 2 DC: jopa 50 kW

Mukautuva yksi- tai kolmivaihelataus
Type 2 AC: 2 kW - 22 kW
Lisävarusteena CCS Combo 2 DC: jopa 50 kW

32 t
19 t
9 t 30 min
6t
3t
1 t 10 min

32 t
19 t
9 t 30 min
6t
3t
1 t 10 min

Alennusvaihteisto
1

Alennusvaihteisto
1

135
3,9 - 11,4 - 9,3
0,75

140
3,6 - 9,5 - 7,1
0,75

Sähköinen ohjaustehostin
10,56
2,73

Sähköinen ohjaustehostin
10,56
2,73

15’’ (LIFE) ; 16” (ZEN)
185/65 R15 92T
195/55 R16 91T
215/45 R17 91 V (edessä) / 205/45 R17 88 V (takana)

16” (INTENS)
195/55 R16 91T
215/45 R17 91 V (edessä) / 205/45 R17 88 V (takana)

280
260

280
260

1 577
1 988
Ei sallittu

1 577
1 988
Ei sallittu

LATAUSAJAT **
Laturi
Kotipistorasia 2,3 kW (Suko, 10 A) (0-100 %)
Type 2: 3,7 kW (1 x 16 A) (0-100 %)
7,4 kW (1 x 32 A) (0-100 %)
11 kW (3 x 16 A) (0-100 %)
22 kW (3 x 32 A) (0-100 %)
Pikalataus DC 50 kW (0-80 %)

VAIHTEISTO

Vaihteistotyyppi
Vaihteiden lukumäärä.

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)
Kiihtyvyys 0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)
CxA

OHJAUS

Ohjaustehostin
Kääntöympyrä renkaista (m)
Ohjauspyörän kierrokset

RENKAAT JA VANTEET

Vakiovannekoot
Renkaat 15’’ - Michelin Primacy 4
Renkaat 16’’ - Michelin Primacy 4
Renkaat 17’’ - Michelin Primacy 4

JARRUT

Etujarrut : jäähdytetyt jarrulevyt Ø (mm)
Takajarrut : jäähdytetyt jarrulevyt Ø (mm)

MASSAT (KG)

Omamassa
Kokonaismassa
Perävaunumassa, jarruton/ jarrullinen

Taulukon tiedot ovat painatushetken mukaisia ennakkotietoja. Renault pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.
* Ilmoitetut kulutus- ja ajomatkalukemat ovat uuden WLTP-testin mukaisia tuloksia. Lukemat ovat painatushetkellä saatavilla olevien tyypitystietojen mukaisia. Varustelutasojen vakio- ja lisävarusteet vaikuttavat lukemiin, erityisesti vanteiden sekä renkaiden kohdalla. Ilmoitetut WLTP-lukemat ovat parhaimman
tuloksen antavan version mukaiset.
WLTP-testi on uusi standardi autojen kulutuksen mittaamiseen. Laboratorio-olosuhteissa toteutetun testin tarkoituksena on antaa vertailukelpoisia tuloksia eri autonvalmistajien automallien välillä. Auton normaalikäytön kulutukseen ja ajomatkaan vaikuttavat lukuisat seikat, mm. ajonopeus, ajo-olosuhteet,
lämpötilat, auton varustelu ja kuljettajan ajotapa. Sähköauton kohdalla ulkoilman lämpötila ja matkustamon lämmitys tai jäähdytys vaikuttaa selkeämmin energiankulutukseen ja ajomatkaan.
** Latausajat vaihtelevat latauspisteen lataustehon, akun varaustason ja ulkolämpötilan sekä akun lämpötilan ja kunnon mukaan. Ilmoitetut arvot ovat teoreettisia maksimiarvoja ihanneolosuhteissa.
Lisätietoja osoitteesta www.renault.fi.

Lisävarusteet

1.

1. Kaksitasoinen tavaratilan lattia
latauskaapeleiden säilytykseen
Täysipainoisesti tavaratilan muodot hyödyntävässä
säilytystilassa on useita lokeroita ja riittävästi tilaa
kahdelle latauskaapelille.
Tila on lisäksi suunniteltu suojaamaan BOSE®äänentoistojärjestelmän subwooferkaiutinta.
Ei enää solmuisia kaapeleita tai muuta sekamelskaa
tavaratilassa.
Voit nostaa lattiatason ylös päästäksesi vaivattomasti
käsiksi lokeroissa oleviin tavaroihin.

2.

Irrotettava lattialevy on saranoitu, ja siinä on kahva
käytön helpottamiseksi. Tilaan mahtuu mukavasti
pieniä tavaroita (esim. ensiapulaukku), jos mukana
on vain yksi latauskaapeli tai autoa ei ole varustettu
BOSE®-subwooferilla.
2. Keskikyynärnoja
Kynärnoja parantaa ajomukavuutta ja antaa käyttöösi
lisää säilytystilaa - avattavan kannen alle voit sujauttaa
pikkutavaroita. Saatavilla erilaisilla verhoiluilla.
3. Kotilatauspiste ja latausjohto
Type 2 -latauslaite kannattaa asennuttaa kotiin auton
parkkipaikalle, jotta sähköauton lataaminen olisi
nopeampaa ja turvallista.
4. Valaistut kynnyslistat
Eleganssia ja modernia tyylikkyyttä joka kerta, kun
avaat oven. Valkoinen hillityn verkkaisesti syttyvä
valaistus ovikynnyksessä kiinnittää huomion niin yöllä
kuin päivälläkin. Alumiinipaneeli Renault-logolla toimii
myös autosi oviaukon suojana. Myydään pareittain.

4.

3.

Laatu ja tuotekehitys
“Laadun tavoittelu ohjaa kaikkea toimintaamme suunnittelustudioista valmistukseen ja autojemme jakeluun
myyntipisteisiimme.”
Laurens van den Acker, teollisen muotoilun johtaja, Groupe Renault
Jatkuvaa kehitystä
Sähköisen liikkuvuuden johtajana ja edelläkävijänä Euroopassa Renaultilla on ainutlaatuista ymmärrystä asiakkaidensa toiveista ja tarpeista. Siksi ZOEtakin on kehitetty jatkuvasti
sen jälkeen, kun se ensiesiteltiin vuonna 2012. Vuonna 2017 esitellyn uuden Z.E. 40 -akun myötä auton todellinen ajomatka yhdellä latauksella kasvoi 150 kilometristä peräti
300 kilometriin. Vuotta myöhemmin uusi R110-moottori lisäsi entisestään ZOEn mukautuvuutta ja ajokokemusta. Nyt Euroopan myydyin sähkökäyttöinen kaupunkiauto ottaa
uudistuessaan jälleen askeleen eteenpäin.
Uusi ZOE: pidemmälle, nopeammin, helpommin
Renault ZOE jatkaa kehittymistään Z.E. 50 -akun antaessa sille jopa 395 kilometrin toimintamatkan yhdellä
latauksella (WLTP*). Auto tarjoaa nyt myös jopa 50 kilowatin pikalatausmahdollisuuden (DC), jolla saa
jopa 150 kilometriä ajomatkaa 30 minuutissa*. Pikalataus lisää entisestään auton mukautuvuutta, jota
22-kilowattinen Caméléon™-laturi antaa. Tämä ainoa laatuaan markkinoilla oleva laturi mahdollistaa
yleisten Type 2 -vaihtovirtalatauspisteiden hyödyntämisen mahdollisimman tehokkaasti. TomTomin
ja Googlen kanssa yhteistyössä toteutettu navigointijärjestelmä tekee osoitteiden ja latauspisteiden
löytämisestä helppoa ja nopeaa. Auto-Update-toiminnon avulla kartat päivittyvät automaattisesti.

Uusi ZOE, dynaaminen ja rauhallinen päivästä päivään
Uusi ZOE on tulos Renaultin insinöörien kaikilla osa-alueilla tekemästä huolellisesta työstä. Yli 150 000
ZOEta rakentanut ja Ranskan Cléonissa valmistetuilla moottoreilla varustanut Renault on kerännyt
työn myötä vertaansa vailla olevan tietotaidon. Uusi R135-moottori luovuttaa käyttöösi optimaalisen
suorituskyvyn ja täydellisen mukautuvuuden kaikenlaisille teille. Ajonautintoa on parannettu jälleen
kerran, ja kiihtyvyys on nyt urheilullisen kaupunkiauton luokkaa. Sen lisäksi valittavissa oleva B-ajotila
tekee matkanteosta helpompaa vähentämällä tarvetta jarrujen käytölle. Matkan turvallisuuden
viimeistelevät monet kuljettajaa avustavat järjestelmät.

Uusi ZOE: laatua, joka ei jää huomaamatta
Renault-brändin ikonisena mallina ZOE jatkaa yleisönsä vangitsemista tyylikkyydellään. Auton
kokonaan LED-teknologialla toteutetut ajovalot sulautuvat C-kirjaimen muotoiseenn merkille tyypillisiin
valokuvioon. Sisätiloissa vallankumous jatkuu...ylväs ja teknisesti edistyksellinen uusi ZOE paljastaa
kierrätetystä kankaasta toteutetun sisäverhoilun, joka on linjassa sähköauton filosofian kanssa.
Älypuhelimien inspiroimat kirkkaat ja tarkkakuvaiset laajakuvanäytöt ovat käyttäjän muokattavissa.
Ole kuin kotonasi uudessa ZOEssa.
* WLTP-testisyklin mukaan. Ajokilometrien ja latausaikojen lukemat ovat teoreettisia maksimiarvoja.

Palvelu

Renault on aina
tukenasi
Renaultin huolto- ja huolenpitopalveluilla varmistat huolettomat
kilometrit ja sinä voit keskittyä ajamisesta nauttimiseen.

Helposti alkuun
Saat kaiken tarvitsemasi tiedon:
- internet-sivuiltamme www.renault.fi
- ammattitaitoisilta jälleenmyyjiltämme
Renault Huolto: sataprosenttinen turva
Pitkä takuu ja Renault Tiepalvelu antavat sinulle turvaa tien päällä
odottamattomien tapahtumien varalta.
Renault Huolenpitosopimus
Tekemällä Huolenpitosopimuksen autoilet huolettomasti
varmistumalla etukäteen autosi kuukausittaisista huoltokustannuksista. Huolenpitosopimuksen avulla parannat myös autosi
arvon säilymistä.
MINUN RENAULT, kumppanisi päivästä päivään
Renault-omistajien sähköinen palvelukanava, jonka kautta saat
tuoreimmat uutiset, ajankohtaiset neuvot ja vihjeet sekä edut,
joita pääsevät hyödyntämään vain palveluun rekisteröityneet
käyttäjät. Minun Renaultin löydät osoitteesta minun.renault.fi.
Yksilöi autosi lisävarusteilla
Laaja lisävarustevalikoimamme sisältää kaiken mitä tarvitset
tehdäksesi Renaultistasi vieläkin houkuttelevamman, käytännöllisemmän, mukavamman ja ennen kaikkea yksilöllisemmän.

Jatka Renault Zoe -kokemusta osoitteesta www.renault.fi
Renault on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tämän esitteen tiedot ovat painatushetkellä ajan tasalla. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi Renault varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin sekä esitteessä kuvattuihin
ja esiteltyihin autoihin ilman ennakkoilmoitusta. Renault ilmoittaa kyseisistä muutoksista jälleenmyyjilleen mahdollisimman nopeasti. Esitteessä kuvattujen autojen versiot voivat olla erilaisia eri maissa, ja tiettyjä varusteita (vakio- tai
lisävarusteita) ei mahdollisesti ole saatavissa kaikkiin malleihin ja kaikissa myyntimaissa. Pyydä lisätietoja Renault-jälleenmyyjältäsi, jolla on käytettävissään ajankohtaisimmat tiedot. Painoteknisistä syistä tässä esitteessä
nähtävät värit saattavat poiketa korivärien tai verhoilujen todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osittainenkin kopioiminen on kiellettyä, julkaisu- ja kopiointitavasta riippumatta, ilman Renaultin kirjallista lupaa.
* Sen mukaan, kumpi takuuehdoista täyttyy ensin (lisätietoja jälleenmyyjältäsi).
Renault suosittelee
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