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RENAULT
ZOE E-TECH 100% ELECTRIC

LISTAÁR - 2022. modellév1
MOTOR

evolution

iconic

R110

14 649 000

–

R135

–

15 549 000

RENAULT CREDIT
FINANSZÍROZÁS

Változatos finanszírozási
termékeinkről érdeklődjön
a márkakereskedésekben!2

Jelen előzetes árlista 2022.11.21-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.
2

A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja, a márkakereskedések a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként járnak el.

renault.hu

RENAULT DRIVE

EASY LINK MULTIMÉDIA RENDSZER

AUTOMATA RENAULT KÁRTYA

SÁVTARTÓ RENDSZER

10,25” DIGITÁLIS MŰSZEREGYSÉG

PARKOLÓRADAROK

B ÜZEMMÓD

Maradjon kapcsolatban a világgal a Easy Link rendszer
segítségével, ami egyszerű hozzáférést biztosít az összes
multimédiás, navigációs és vezetéstámogató funkcióhoz.
7” vagy 9,3”-os érintőképernyővel is elérhető.

Jelzi a vezetőnek és korrigálja a jármű útvonalát, amennyiben
az irányjelző előzetes használata nélkül készül átlépni a
felezővonalat. Csökkenti a kockázatokat, különösen a hosszú
autóutakon, amelyeknél a sáv elhagyása az elsődleges
baleseti okok között szerepel.

Élvezze a Renault Zoe E-Tech 100% electric-ben elérhető
technológiai megoldások előnyeit! Az első-, hátsó- és
oldalsó parkolóradarok a gépkocsi közvetlen környezetében
található akadályok közeledésével egyre gyorsuló
hangjelzésekkel segítik Önt a manőverezésben.
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Többé nem kell a slusszkulcsot keresgélnie! Az automata
Renault Kártya segítségével a Renault Zoe E-Tech 100%
electric könnyedén nyitható és zárható az autóhoz való
közeledéssel és az attól való távolodással.

A már a belépő szinten is a szériafelszereltség részét
képező, teljes mértékben személyre szabható digitális
műszeregység jól olvasható, hatalmas felületet biztosít a
legfontosabb információk megjelenítéséhez.

A B üzemmód lehetővé teszi az „egy pedálos” vezetést,
hiszen a gyorsítópedál felengedésekor a motorfék sokkal
érezhetőbb, így csak indokolt esetben kell használnia
a féket. Elsősorban a városi közlekedésben, torlódások
esetén és lejtőkön nyújt fokozott kényelmet és egyszerűbb
kezelhetőséget.

Felszereltség és opciós kínálat
FELSZERELTSÉG
evolution

iconic

EVOLUTION KÉNYELEM csomag: Elektromos első és hátsó ablakemelők (Impulzív a vezető oldalon) +
Elektrokróm belső visszapillantó tükör + Automata távolsági fényszóróvezérlés

70 000

-

PARKOLÁS csomag: Első és hátsó parkolóradarok + Tolatókamera + Ködlámpa

180 000

-

TÉLI csomag: Ülésfűtés + Kormányfűtés
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG, VÉDELEM

80 000

80 000

ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel

•

•

ESC menetstabilizátor és kipörgésgátló

•

•

Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)

•

•

Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható)

•

•

Oldallégzsákok elöl, mellkasvédelemmel

•

•

Három állítható magasságú hátsó fejtámla

•

•

Magasságban állítható, övelőfeszítős biztonsági övek az első üléseken

•

•

Három darab hárompontos hátsó biztonsági öv

•

•

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer

•

•

LED nappali menetfény

•

•

Keréknyomás-ellenőrző rendszer

•

•

ISOFIX rögzítési pontok az első utasülésen és a hátsó szélső üléseken

•

•

Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer

•

•

Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros észleléssel

•

•

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer navigációval
KÜLSŐ MEGJELENÉS

•

•

15" acél keréktárcsák EOLE dísztárcsákkal [Fekete külső tükrökkel és normál kormánnyal rendelendő.]

0
•

-

16" könnyűfém kéttónusú ERIDIS keréktárcsák
16" könnyűfém kéttónusú SEIDON keréktárcsák

-

0
•

CSOMAGOK

-

17" könnyűfém kéttónusú ELINGTON keréktárcsák

-

Nem metálfényezés ( jégfehér)

0

0

Metálfényezés (fekete gyémánt, blueberry, lángvörös, porcelánkék, palaszürke)

150 000

150 000

Metálfényezés (indigókék)

170 000
-

170 000
•

Oldalsó arany színű matricázással3 / matricázás nélkül

-/-

Színezett ablakok

•

•/0
-

Arany színű külső dekorelemek

Sötétített hátsó ablakok
Külső tükrök fekete / fényes fekete színben [15"-os acél keréktárcsával és normál kormánnyal rendelendő.]
BELSŐ MEGJELENÉS			
Normál kormány [15"-os acél keréktárcsával és Fekete külső tükrökkel rendelendő.]
Bőrhatású kormánykerék

-

•

0 /•

-/•

-40 000
•

•

-

Sötétszürke belső harmónia

•

-

Sötétszürke belső harmónia, arany színű dekorelemekkel

-

•

Sötét textil kárpitozás 100%-ban újrahasznosított anyagokból - evolution

•

-

Sötét textil kárpitozás 100%-ban újrahasznosított anyagokból, bőrhatású betétekkel - iconic
VEZETÉS

-

•

Változó rásegítésű elektromos szervokormány

•

•

E-Shifter váltókar B vezetési móddal

•

•

Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval

•

•

Holttérfigyelő rendszer

-

•

Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök

•

-

Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök

-

•

•

-

Tolatóradarok

PARKOLÁS csomag

-

-

•

PARKOLÁS csomag
•

•

100 000

100 000

Automata klímaberendezés előfűtés-hűtés funkcióval

•

•

Fűthető hátsó szélvédő

•

•

Automata parkolófék Auto-Hold funkcióval

•

•

Automata Renault Kártya

•

•

Első és hátsó parkolóradarok
Renault Park Assist félautomata parkolórendszer (első, hátsó és oldalsó radarokkal)
Tolatókamera
Defektjavító készlet
Négyévszakos gumiabroncs [iconic: 16"-os könnyűfém keréktárcsával rendelendő.]
FUNKCIONALITÁS, KÉNYELEM

• széria
- nem érhető el
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•

FELSZERELTSÉG
evolution

iconic

FUNKCIONALITÁS, KÉNYELEM
•

-

EVOLUTION
KÉNYELEM csomag

•

EVOLUTION
KÉNYELEM csomag
•

•

1/3-2/3 arányban osztottan dönthető hátsó üléstámla

•

•

Eső- és fényérzékelő

•

•

Automata távolsági fényszóróvezérlés

EVOLUTION
KÉNYELEM csomag

•

Ködlámpák

Elektromos első ablakemelők és manuális hátsó ablakemelők
Elektromos ablakemelők elöl és hátul, impulzív a vezetőnél
Elektrokróm belső visszapillantó tükör
Napellenzők piperetükrökkel

•

PARKOLÁS csomag

•

Kormányfűtés

TÉLI csomag

TÉLI csomag

Fűthető első ülések

TÉLI csomag
•

TÉLI csomag
•

350 000

350 000

Töltőkábel
Villámtöltő csatlakozó (CCS Combo - 50 kW)
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA
10,25"-os digitális műszeregység
Vezetékes okostelefon-tükrözés - Android Auto / Vezeték nélküli okostelefon-tükrözés - Apple CarPlay
Cápauszony antenna
Easy Link 7"-os DAB multimédia rendszer navigációval, Bluetooth® kapcsolattal,
okostelefon-tükrözéssel, Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval
Easy Link 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, Bluetooth® kapcsolattal,
okostelefon-tükrözéssel, Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval
Easy Link 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, Bluetooth® kapcsolattal,
okostelefon-tükrözéssel, Bose® hangrendszer - 9 hangszóróval

•

•

•/•

•/•

•

•

•

-

-

•

-

150 000

• széria
- nem érhető el
3

Az oldalsó arany színű matricázás nem érhető el a lángvörös és a porcelánkék fényezés esetében.

SZÍNEK

Jégfehér

Fekete gyémánt

Porcelánkék

KÁRPITOK
evolution
(szériafelszereltség)

Palaszürke

Blueberry

iconic
(szériafelszereltség)

(szériafelszereltség)
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Indigókék

FELNIK

evolution

Sötét textil kárpitozás

Lángvörös

Sötét textil-bőrhatású
kárpitozás

iconic
(szériafelszereltség)

16" könnyűfém
kéttónusú ERIDIS
keréktárcsák

17" könnyűfém
kéttónusú ELINGTON
keréktárcsák

evolution

iconic

(opció)

(opció)

15" acél keréktárcsák
EOLE dísztárcsákkal

16" könnyűfém
kéttónusú SEIDON
keréktárcsák

VÁLASSZA AZ E-TECH 100% ELECTRIC TECHNOLÓGIÁT!

Az elektromos motorok úttörőjeként szakértőink olyan technológiát fejlesztettek ki, amely számos előnyt biztosít.
Villanyozza fel mindennapjait! Európában elekromos járműveink több szegmensben is
vezető szerepet töltenek be!

A tisztább motorok világa
Az E-Tech 100% electric technológiával csökkentheti
járműve környezetterhelését. Töltse fel autóját és
közlekedjen részecske- és CO2-kibocsátás nélkül!
További információ az autók akkumulátorának
töltéséről!

Vezetés újraértelmezve
Ismerje meg újra a vezetés örömét! A Renault
több évtizedes szakértelme alapján kifejlesztett
elektromos technológián keresztül, amelynek
köszönhetően autója se zajt, se rezgést nem generál.
Könnyű gyorsulások, dinamikus és zökkenőmentes
vezetési élmény - a páratlan utazások jegyében.
Ismerje meg az elektromos autók vezetési élményét!

Gazdaságos technológia
A Renault elektromos technológiájával
folyamatosan gazdaságosan közlekedhet, hiszen
a feltöltés jelentősen kisebb költségekkel jár, mint
egy teli tank benzin. Nincs vezérműszíj, nincsenek
gyertyák: a karbantartási költségek is csökkennek...
Nincs többé olajcsere! Sok városban pedig akár
ingyenesen is parkolhat!
Ismerje meg az elektromos autó gazdaságos
működését!
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G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS 4
R110 / R135
G+ 5 év / 100 000 km
G+ 5 év / 150 000 km
EASY SERVICE 5 év / 100 000 km
EASY SERVICE 5 év / 150 000 km
4

150 000 Ft
300 000 Ft
hamarosan!
hamarosan!

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

OTTHONI TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK 5

Otthoni Töltőkábelek
Megnevezés

Megjegyzés

Mode 2 otthoni töltőkábel E/F
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F

Ügyfélár

Hossz: 6,5 m

Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor)

Gépkocsi-csatlakozás: Type 2

Maximális áramerősség: 10 A (egyfázisú)

Hossz: 6,5 m

Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor)

Gépkocsi-csatlakozás: Type 2

Maximális áramerősség: 10A vagy 16A (egyfázisú)

93 990 Ft
384 490 Ft

Wallboxok
Megnevezés

Megjegyzés

Vestel EVC04 E11 W S
Vestel EVC04 E22 WLDM S

Maximális töltési teljesítmény: 11 kW

Ügyfélár

Áramerősség: 3 x 16A maximum

hamarosan!

Gépkocsi-csatlakozás: Type 2
Maximális töltési teljesítmény: 22 kW

Áramerősség: 3 x 32A maximum

hamarosan!

Gépkocsi-csatlakozás: Type 2

EREDETI TARTOZÉKOK 5
Comfort Pack

Premium textil szőnyeg, csomagtértálca, könyöktámasz

89 990 Ft

Tartozékok

Csomagtér küszöbvédő

5

26 090 Ft

Első küszöbvédők		

22 890 Ft

A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!
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MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa
Szállítható személyek száma (fő)

R110

R135

52 kWh

52 kWh

5

5

MOTOR
Elektromos motor típusa
Maximális teljesítmény - kW (LE) / percenkénti fordulatszám mellett
Maximális nyomaték - Nm / percenkénti fordulatszám mellett

háromfázisú szinkronmotor
80 (109) / 3395 - 10 886

100 (136) / 4 200 - 11 163

220 / 500 - 3 395

245 / 1 500 - 3 600

ERŐÁTVITEL
Váltó típusa

reduktor (fordulatszám-csökkentő áttétel)

Hajtott kerekek

első

AKKUMULÁTOR
Teljes kapacitás (kWh)

52

Technológia

52
lítium-ion

Feszültség (V)

400

Modulok / cellák száma

12 / 192

Akkumulátor garanciája

8 év / 160 000 km

Akkumulátor tömege (kg)

326

TÖLTÉSI IDŐ [0 - 100%]
Töltő típusa
50 kW DC töltőberendezés (háromfázisú, 3x64 A) [80%-os töltöttségi szint]

adaptív, egy- vagy háromfázisú töltő, töltési teljesítmény+:
2-22 kW
2-22 kW
1 óra 10 perc

1 óra 10 perc

22 kW töltőberendezés (háromfázisú, 3x32 A)

3 óra

3 óra

11 kW töltőberendezés (háromfázisú, 3x16 A)

6 óra

6 óra

9 óra 30 perc

9 óra 30 perc

7,4 kW töltőberendezés (egyfázisú, 32 A)
3,7 kW töltőberendezés (egyfázisú, 16 A)

19 óra

19 óra

2,3 kW vésztöltő, háztartási dugaljról (230 V, 10 A)

32 óra

32 óra

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK) ++
Áramfogyasztás (kWh/100 km)

17,2

Vegyes fogyasztás (l/100 km)

17,7
0/0/0

CO2-kibocsátás (g/km)

0

HATÓTÁVOLSÁG
Homologizált hatótávolság vegyes használat esetén (km)
Átlagos valós hatótávolság nyáron / télen (km)

395

386

375 / 240 (15")

375 / 240 (16")

MENETTELJESÍTMÉNY
Legnagyobb sebesség (km/h)
0-50 / 0-100 / 80-120 km/h (s)

135

140

3,9 - 11,4 - 9,3

3,6 - 9,5 - 7,1

Légellenállási együttható (SCx)

0,75

FUTÓMŰ
Felfüggesztés típusa elöl / hátul

pszeudo McPherson stabilizátorral /
csatolt lengőkaros hátsó futómű

Keretstabilizátor elöl / hátul Ø (mm)

23 / 25

KORMÁNYZÁS
Kormánymű

elektromos, változó rásegítésű szervokormány

Fordulókör járdák között (m)

10,56

Kormányfordulatok száma (végpontok között)

2,73

FÉKEK
Fékezési energia visszanyerő rendszer

igen

Elöl: hűtött tárcsafék Ø (mm) / Hátul: hűtött tárcsafék Ø (mm)

280 / 260

Parkolófék

automata

GUMIABRONCSOK
15" keréktárcsák esetén

185/65 R15

-

16" keréktárcsák esetén

195/55 R16

195/55 R16

-

215/45 R17 // 205/45 R17

17" keréktárcsák esetén (Első kerekek // Hátsó kerekek)
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MŰSZAKI ADATOK
R110

R135

TÖMEG (kg)
Menetkész össztömeg (opciók nélkül)+++

1 502

1 502

Megengedett legnagyobb össztömeg

1 988

1 988

Hasznos terhelhetőség (opciók nélkül / opciókkal)
Vontatható tömeg / Tető maximális terhelhetősége

425 / 474

425 / 486
0/0

MÉRETEK (mm)
Tengelytáv

2 588

Hossz

4 087

Magasság
Szélesség visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel

1 562
1 787 / 1 945

Csomagtartó térfogata (l)

338

Csomagtartó térfogata lehajtott hátsó ülésekkel tetőig pakolva (l)

1 225

+

Az akkumulátor szabad kapacitásának a függvényében.

++

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással
történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai
megtalálhatóak az üzemanyag gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A
gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

+++

Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MÉRETEK (mm)

1

Az ajánlat 2022.06.10-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Részletekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

*Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig.
A garancia részletes feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak
a jogszabályból eredő jogait nem érinti. Az akkumulátorra 8 év vagy 160 000 km garancia vonatkozik (az előbb elért érték erejéig), és garantáljuk, hogy a töltési
kapacitás mindig 70% fölött marad.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok
és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az
Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való
felelősségét kizárja.
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