Nieuwe

Renault ZOE

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

Nieuwe ZOE
geeft mobiliteit een
nieuwe dimensie

ZOE zoals nooit
tevoren
Nieuwe ZOE bevestigt zijn stijl door zich nog
meer karakter aan te meten. Zijn fel gesmaakte,
vloeiende lijnenspel wordt voortaan aangevuld
met een nieuwe, C-vormige LED-signatuur,
mistkoplampen en een assertiever radiatorrooster.
De achterlichten winnen aan karakter met LEDverlichting die het koetswerk optisch breder
maken. Onder de gewelfde motorkap met nerven
die vertrekken vanaf het grotere logo, schuilt
een nieuwe, krachtigere motor die het rijplezier
verhoogt. De nieuwe B-modus voedt de rijervaring
door meer energie te recupereren tijdens het
remmen, zodat de bestuurder het rempedaal
minder moet intrappen.

Een bubbel van
welzijn
Nieuwe ZOE is ultrageconnecteerd met de wereld
rond hem, maar in de eerste plaats met jou. Zodra
je nadert met de handenvrije contactkaart, opent
hij de deuren van een universum dat technologie
aan eenvoud koppelt. Als een ware cocon vindt
het interieur nieuwe comfortnormen uit, met
zetelbekledingen en sierelementen in 100 procent
gerecycleerd textiel* en een doorgedreven
aandacht voor geluidsisolatie. Het dashboard
wint aan moderniteit en ergonomie met zijn
nieuwe, 10” brede bestuurdersscherm. Dat brengt
alle nodige informatie tijdens het rijden naar
jouw gezichtsveld, terwijl het nieuwe stuur en
de functionele bedieningselementen je in staat
stellen om jouw wagen met de vingertoppen
te controleren. De ruimte voor je smartphone,
onder de versnellingspook, is uitgerust met een
draadloze smartphone inductielader. In het midden
geeft het 9,3” grote scherm van het gloednieuwe
EASY LINK-systeem je toegang tot een erg
vloeiende navigatieweergave.
* De ZEN-versie is uitgerust met een zetelbekleding in 100 procent
gerecycleerde stof terwijl de bekleding van de INTENS-versie
diezelfde stof combineert met Imitatieleder.

Elektrisch in alle eenvoud

Verder en vrijer
Grenzen zijn er om verlegd te worden. Daarom breidt
Nieuwe ZOE zijn rijbereik uit tot 395 kilometer
WLTP-cyclus*. Zo kan je in alle sereniteit een week
lang rijden op één enkele laadbeurt. Optimaliseer
jouw energieverbruik en energierecuperatie tijdens
het vertragen dankzij de econometer op het
10”-bestuurdersscherm.
* naargelang de versies en uitrusting
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures):
dit protocol maakt het mogelijk om het brandstofverbruik en
rijbereik te meten volgens een testcyclus die erg dicht aanleunt
bij reële verkeersomstandigheden.

Overal opladen
in alle eenvoud
Nieuwe Renault ZOE staat dag na dag klaar om
jou overal te volgen en kan ook overal worden
opgeladen. Sluit hem thuis aan op een Wallbox
van 7,4 kW en hij wordt volledig opgeladen terwijl
je slaapt. Leg je langere afstanden af, dan kan je
Nieuwe ZOE dankzij de nieuwe Combo CCS-stekker
aansluiten op snellaadpalen om in nauwelijks
30 minuten tot 150 kilometer rijbereik te winnen.
Dankzij zijn intelligente Caméléon®-lader past hij
zich aan het vermogen van alle openbare laadpalen
op wisselstroom (tot 22 kW) aan, om naargelang
de gebruikte laadpaal een optimale laadtijd te
verzekeren. En om je het leven gemakkelijker te
maken, geeft Nieuwe ZOE op zijn 9,3” grote EASY
LINK-scherm alle laadpalen in de buurt of op jouw
bestemming weer in combinatie met hun vermogen.
Zo wordt laden kinderspel.

Het plezier van
elektrisch rijden
Was je al weg van ZOE, dan zal Nieuwe ZOE je nog
meer plezier bezorgen. Met zijn 100 kW (135 pk)
sterke R135-elektromotor garandeert Nieuwe ZOE
je nog betere prestaties. Zo haalt hij een
topsnelheid van 140 km/u en vergemakkelijkt
hij al jouw inhaalmanoeuvres. Ontdek een
ongekende sereniteit. Met een druk op de knop
op de versnellingspook (E-Shifter) schakel je over
naar de B-modus en vertraag je sneller zodra je
het gaspedaal loslaat. Dat resulteert in een meer
ontspannen rijstijl waarbij je minder een beroep
hoeft te doen op het rempedaal.

Navigeer op het ritme
van jouw wensen
Dankzij het nieuwe EASY LINK-multimediasysteem
en zijn 9,3” grote scherm dat compatibel is met
Apple CarPlay™, beluister je afspeellijsten,
navigeer je door jouw favoriete apps en kan je in
alle veiligheid telefoneren.
Het navigatiesysteem, dat rechtstreeks is
verbonden met de services van TomTom, biedt
heel wat realtime informatie: verkeersinformatie,
gevarenzones, weer, lokalisatie en beschikbaarheid
van laadpalen, enz.
Dankzij de functie Map Auto-Update worden de
kaarten automatisch bijgewerkt.
Je twijfelt aan het adres van jouw bestemming?
Twee of drie sleutelwoorden volstaan om het terug
te vinden via Google. Eenvoudig, snel, vloeiend...
Je zal weg zijn van de nieuwe geconnecteerde
mobiliteit.
Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.

Met MY Renault
beheer je jouw auto vanop afstand.
Maak jouw leven met Nieuwe ZOE makkelijker met de MY Renault-app.
Lokalisatie van de auto. Lokaliseer jouw Nieuwe ZOE met de MY Renault-app en laat
je tot aan jouw auto leiden.
Visualiseer de actieradius van de auto op een kaart en lokaliseer beschikbare laadpalen
rond de auto of jouw bestemming.
Routeplanner. Bereid jouw routes in een handomdraai voor op je smartphone: de app
integreert automatisch stops aan laadpalen en houdt rekening met de laadtijden om
jouw uur van aankomst te berekenen. Dankzij smartphone-mirroring volstaat een klik
om de voorgestelde route te verzenden naar Google Maps en vervolgens naar het scherm
van je Nieuwe ZOE.
Traject van de laatste kilometer*. Wanneer je jouw wagen hebt geparkeerd, kan je je
door je smartphone tot aan jouw eindbestemming laten leiden.
Raadpleeg in realtime de laadtoestand van de batterij en het resterende rijbereik.
Start of programmeer laadbeurten voor jouw Nieuwe ZOE in de daluren om te besparen.
Activeer of programmeer de airconditioning of verwarming op voorhand, zodat het
interieur perfect op temperatuur is wanneer je vertrekt.
Visualiseer de actieradius van de auto op een kaart en lokaliseer beschikbare laadpalen
rond de auto of op jouw bestemming.
* Enkel beschikbaar op modellen met het EASY LINK-navigatiesysteem.

Nog eenvoudiger,
nog veiliger*
Je bent niet meer alleen aan het stuur. De
rijhulpsystemen die je bijstaan, optimaliseren
manoeuvres en waken over jouw veiligheid. Geniet
van perfecte parkeermanoeuvres zonder dat je
het stuur hoeft aan te raken dankzij EASY PARK
ASSIST. Geïntegreerde camera’s informeren je over
de snelheidsbeperkingen terwijl de waarschuwing
voor overdreven snelheid je attent maakt op het feit
dat je te snel rijdt. Ook detecteert Nieuwe ZOE alle
voertuigen in jouw dodehoek en waarschuwt hij je
met een verklikker in de betreffende buitenspiegel.
De rijstrookassistent corrigeert dan weer jouw
traject wanneer je onbedoeld van jouw rijstrook
afwijkt. Door alsmaar meer technologie aan te
bieden maakt Nieuwe ZOE je het leven makkelijk.
* De bestuurder blijft verantwoordelijk voor zijn voertuig.
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CARLAB Chromo zone

IJswit (369)*

Kwartswit (QNY)**

Highlandgrijs (KQA)

Titaniumgrijs (KPN)

Blueberrypaars (LNJ)

Celadonblauw (RQT)

Bliksemblauw (RQG)

Vlamrood (NNP)**

Sterzwart (GNE)
* Niet-metaalkleur
** Speciale metaalkleur
Foto’s niet-contractueel

CARLAB Creatief atelier
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Alu 16”-velgen "Elective"
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"Wealthy" 100% gerecycleerd

CARLAB Creatief atelier
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Alu 16”-velgen "Elective"
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Stoffen zetelbekleding met
imitatieleder "Intens"
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STANDAARDUIRUSTING = INTENS +
Ё 6:,®:6<5+:@:;,4
Ё ,+,9,5A,;,3),23,+05.к +0;0655,к
Ё ,9>(94+,A,;,3:=669((5
Ё ,:;<<9+,9:A,;,34,;=,9:;,3)(9,3,5+,5:;,<5
Ё ,+,9,5,5=,9>(94+:;<<9>0,3

OPTIES
Ё ,;((323,<9
Ё 7,*0(3,4,;((323,<9
Ё (:@(92::0:;
Ё 3<ΓΚам=,3.,5к 305.;65кпA65+,90*/,305   
мм)(5+,5р
Ё 669<0;9<:;05.=669 (9м/(905.

Alu 16”-velgen "Elective"

Alu 17”-velgen "Elington"
(optie)
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"Edition One"

CARLAB Accessoires

1.

1. Dubbele koffervloer om kabels op te bergen
Deze ruimte, die perfect werd geïntegreerd in de vorm
van de koffer, biedt diverse opbergvakken op maat van
twee laadkabels.
Een compartiment is speciaal bedoeld om de subwoofer
van BOSE® te beschermen.
Van rondslingerende kabels en vuil is geen sprake
meer in de koffer.
Leg de koffervloer hoger voor een eenvoudigere toegang
tot de voorwerpen die erin liggen.
De wegneembare koffervloer is geleed en beschikt over
een handgreep om gemakkelijker toegang te krijgen
tot de inhoud.
Het vak onder de koffervloer biedt ook plaats aan
kleine voorwerpen (veiligheidsset) als er slechts een
kabel aanwezig is of wanneer de auto niet over een
subwoofer van BOSE® beschikt.
2. Armsteun vooraan
Verhoogt het rijcomfort en biedt een bijkomend
opbergvak.
Opbergruimte voor munten (kleingeld, winkelkar).
Bestaat in twee uitvoeringen: zwarte stof en zwart
imitatieleder.

2.

3.

4.

5.

3. Thuislader en laadkabel
Deze laadpaal maakt het mogelijk om jouw wagen
tot zes keer sneller op te laden dan aan een klassiek
stopcontact. Zo kunt je hem zo snel opladen als jouw
infrastructuur het toelaat, zonder ze te overbelasten.
De laadpaal houdt rekening met piek- en daluren, is vanop
afstand te beheren en volgt jouw elektriciteitsverbruik
in realtime op.
De kabel is noodzakelijk om jouw elektrische wagen op
te laden aan laadpalen thuis of op de openbare weg.
4. Verlichte deurdrempels.
Elegantie en moderniteit telkens je de deur opent. De
witte drempelverlichting met uitdoofvertraging trekt
dag en nacht de aandacht. Bovendien beschermen de
aluminium drempelplaatjes met Renault-opschrift de
drempels van jouw wagen.
Verkocht per twee.
5. Haaienvinantenne
Voeg nog een beetje assertieve elegantie toe dankzij
deze antenne die perfect aansluit op de lijnen van
jouw nieuwe ZOE.

CARLAB Afmetingen (mm)

Batterij: kopen of huren
VOORDELEN VAN EEN HUURBATTERIJ:
De huurformule voor de batterij is qua prijs vergelijkbaar met een klassiek brandstofbudget en
garandeert een totale gemoedsrust, aangezien Renault gedurende de hele levensduur en tot
aan de recyclage verantwoordelijk blijft voor de batterij.

Ё01/,9=,92667=(516<>>(.,5/6,-1,1,.,,5A69.,5;,4(2,56=,9+,)(;;,901Ϻ5.,=(3=(5
herverkoop zeg je jouw huurcontract voor de batterij gewoon op en de koper ondertekent een
nieuw contract om van dezelfde voordelen te genieten.

Ё,;,,5/<<9*65;9(*;/,);1,+,A,2,9/,0++(;1,(3;01+6=,9,,57,9-,*;>,92,5+,)(;;,901
beschikt. Wanneer de oplaadcapaciteit binnen de tien jaar onder de drempel van 75% van de
oorspronkelijke capaciteit zakt, vervangt Renault de batterij geheel gratis. Hetzelfde geldt
wanneer de capaciteit na die eerste tien jaar onder de 60 procent zakt.

INTEGRALE AANKOOP (INCLUSIEF BATTERIJ)

Ё ,/<<97901:/(5.;(-=(5/,;((5;(320364,;,9:+(;1,(-3,.;Ϻ,20,:;:(4,54,;16<>,5(<3;м
adviseur de formule die voor je het meest geschikt is.
м Ϻ Ϻ  ϼ796-0;,,9=(5ΚϺΘΒΒ.9(;0:20364,;,9:,5),;((3,52,3+,)01264,5+,20364,;,9:
die je rijdt.
м Ϻ Ϻ ϼ.,50,;05(33,.,46,+:9<:;4(?04((3=(516<>  +(52A01/,;65),7,92;,
kilometerforfait*.

5+0,51,.,,54((5+,3012:,/<<9>,5:;;,),;(3,5=669+,)(;;,901ϻ2(51,+,)(;;,901662
((5267,5Ϻ 6.,50,;1,=(5Λ1((96-ΓΙΒϺΒΒΒ20364,;,9.(9(5;0,ϻ4,;,,579,:;(;0,.(9(5;0,=(5
minimaal 66 procent.

BIJSTAND
3:1,+,)(;;,901/<<9;ϻ.,50,;1,=(5.9(;0:)01:;(5+)01(33,+,-,*;,5ϻ662)01,5,9.0,7,*/
п;(2,3+0,5:;,5=,9=6,95((916<>.,)9<02,3012,3((+7<5;)055,5,,5:;9((3=(5ΛΒ24ϻΚ+(.,5
op 7, 24 uur op 24).
Ϲ 69-(0; Ϻ Ϻ,3(?,52,3),:*/02)((9=6697(9;0*<30,9,23(5;,5Ϻп 0,+,;(03:679,5(<3;Ϻ-9рϺ

Rijbereik
0,<>,  .,9((2;=669;((5;6;ΖΜΘ20364,;,9м*@*3<:ϹϺ,;м796;6*634((2;/,;
mogelijk om het brandstofverbruik en rijbereik te meten volgens een testcyclus die erg dicht
aanleunt bij reële verkeersomstandigheden. Net zoals het brandstofverbruik van een auto met
=,9)9(5+05.:46;69>69+;/,;+(.+(.,3012:,901),9,02=(50,<>,  ),ʁ5=36,++669+0=,9:,
=(90(),3,5ϼ/,;796-0,3=(5+,.,)9<02;,>,.,5ϻ+,:5,3/,0+ϻ/,;.,)9<02=(5+,=,9>(9405.,5
airconditioning en de rijstijl zijn daarbij de voornaamste factoren.

62(51,)0190;;,5965++,:;(++669.((5:A6Ю5ΖΜΘ20364,;,9(-3,..,505/,;.,4(;0.+,:,0A6,5
,5A6Ю5ΕΘΒ20364,;,905/,;26<+,:,0A6,5Ϻ ((964.,=,5>,1,+,56+0.,40++,3,56416<>
rijbereik te controleren dankzij de boordinstrumenten en in het bijzonder de econometer, die
16<>/<0+0.,5,9.0,=,9)9<02059,(3;04,((5.,,-;Ϻ6=,5+0,5=(90,,9;/,;901),9,02662=63.,5:
de versies en uitrusting van de wagen.
* Naargelang de versies en uitrusting

Opladen

Laadkracht (kW)

Snelladen

Standaard laden

(55,,91,0,<>,  ((5:3<0;6467;,3(+,5ϻ>69+;/,;4(?04(3,=,946.,505
kW geleverd wanneer de batterij volledig of bijna leeg is. De laadsnelheid neemt
=,9=63.,5:796.9,::0,-(-5((94(;,+,)(;;,901/((94(?04(3,3((+50=,(<),9,02;Ϻ
Het vastgestelde laadvermogen hangt trouwens af van het vermogen van de
laadpaal, de temperatuur en de slijtage van de batterij.
Laadstand van de batterij (%)

CARLAB Service

Garantie*

Renault assistentie

Renault geeft op New ZOE, vanaf de datum van
aflevering, standaard 2 jaar fabrieksgarantie zonder
kilometerbeperking. Indien de tractiebatterij
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 assistentie 24/24u, 7/7d, alle pannes (inclusief
energiepanne), is inbegrepen in de prijs van de huur
van de batterij.

De diensten contracten

De services van het dealernetwerk Renault
De Renault Minute (onderhoud en service
zonder afspraak) en Renault Minute Carrosserie
(werkzaamheden aan de lak, de verlichting, de
voorruit, de carrosserie, enz.) zorgen voor de hoogste
kwaliteit van het onderhoud en de reparatie en
garanderen de uitgevoerde reparaties en de originele
Renault-onderdelen gedurende één jaar.

Het contract voor de verlenging van de garantie Z.E.
verlengt de garantie van het chassis tot 5 jaar of
100.000 km, dit voor zowel nieuwe onderdelen als
de reparatie van mechanische stukken. Het Contract
Onderhoud Z.E. bevrijd je tot 6 jaar of 160.000 km
van alle onderhouds- en reparatiebeperkingen
dankzij aanvullende diensten op maat van jouw
profiel, zoals onderhoud en normale slijtage. Dit
contract kan contant of maandelijks worden betaald
tegelijkertijd met de huur van de batterij.

De financieringen
Renault biedt je met zijn financiële dochter RCI een
breed scala aan financieringsmogelijkheden. Renault
Ballon is een formule waarmee je jouw voertuig
vaker kan vernieuwen (om de 3 jaar bijvoorbeeld) om
permanent te kunnen profiteren van de nieuwste
auto-innovaties. De garantie dat jouw voertuig aan
het einde van het contract door je dealer wordt
teruggenomen, tegen een vooraf overeengekomen
prijs, bespaart je ten slotte de problemen met de
wederverkoop aan het einde van de financiering.

* MUV Nieuwe MASTER

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 2020). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele
Nieuwe 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 officiële 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 schriftelijke toestemming van Renault.
Foto’s : F. Ohm, Additive Studios, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – FR 77 11 650 512 / NL 77 11 650 513 - Januari 2020.
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