Nya

Renault ZOE

Nya ZOE förändrar
mobiliteten i grunden!

ZOE i nytappning
Nya ZOE har ännu mer stil och karaktär.
Förutom de vackra linjerna har nya ZOE fått nya
C-formade Full LED-strålkastare, dimljus och
en kaxigare kylargrill. Baklyktorna med LED ger
ytterligare finess och breddar karossen. Under
den välformade motorhuven med ett stort och
stolt Renault-emblem döljer sig en ny, starkare
motor som ger en ännu skönare körkänsla.
Det nya B-läget ökar bilens inbromsning, så att
bromspedalen kan användas mindre och körningen
blir mer avkopplande.

Som en oas av
välbeﬁnnande
Visserligen är den helt uppkopplad till världen
utanför, men den starkaste kopplingen är ändå
den mellan nya ZOE och dig. Redan när du
kommer i närheten av ZOE låser handsfree-kortet
upp dörrarna så att du kan stiga in i en värld
av smart teknik som gör livet enklare. Kupén
omsluter dig som en kokong, interiören andas
komfort från början till slut och både klädsel och
inredningsdetaljer är tillverkade helt av återvunnen
textil. Att åstadkomma en bra ljudisolering
har varit viktigt under designprocessen. Den
lättanvända instrumentpanelen har fått ett
ännu modernare utseende och en ny 10” bred
förarskärm. På skärmen visas all information
du behöver på vägen och den nya ratten med
välgenomtänkta reglage gör att bilen följer
din minsta vink. Under växelväljaren sitter en
smarttelefonhållare med induktionsladdare så
att du kan ladda telefonen trådlöst medan du kör.
I mitten sitter 9,3”-skärmen till helt nya
EASY LINK-systemet vars navigeringsfunktion gör
det enklare än någonsin att hitta rätt.

Elektrisk, helt enkelt

Ta dig längre,
njut av friheten
Gränser är till för att utmanas. Nya ZOE
har en räckvidd på upp till 393 km WLTP*.
Du klarar hela veckan på en enda laddning, utan att
behöva bekymra dig om var närmaste laddstolpe
finns. Få även koll på hur mycket av bilens energi
du sparar och återfår vid inbromsning, tack vare
strömsparmätaren på den 10” breda förarskärmen.
*Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad
körning) för ZOE Go-versionen med 15-tumsfälgar. WLTP
(Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures). Räckvidd
verklig körning: 375 km sommartid / 240 km vintertid. Räckvidden
påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m.

Ladda snabbt och lätt
varsomhelst
Nya ZOE är alltid redo att fortsätta resan eftersom
du nu kan ladda den var du än är. Hemma pluggar du
in ZOE i en laddbox och när du vaknar på morgonen
är både du och bilen laddade. Tack vare det nya
CCS-uttaget (combined charging system) kan du
ladda din nya ZOE på en snabbladdningsstation och
få upp till 15 mil räckvidd på bara en halvtimme.
Den smarta Caméléon®-laddaren gör att bilen
anpassar sig till alla offentliga laddstolpar med
växelström (upp till 22 kW) så att laddningstiden
alltid blir optimal. För att göra livet lättare visar
nya ZOE alla laddningsstationer på den liggande
9,3” EASY LINK-skärmen. Dessutom får du besked
om vilken strömtyp de erbjuder.
Det har aldrig varit lättare att ladda om.

Nu blir det ännu
roligare att köra elbil
Om du tycker att det är trevligt att köra ZOE
kommer du att älska att köra nya ZOE. Den nya
elmotorn R135 på hela 100 kW (135 hk) ger
en ännu kraftfullare upplevelse. Dess ökade
drivmoment gör att omkörningen går som en
dans. Upptäck en helt ny känsla av harmoni. Med
E-shifter växelväljaren slår du om till B-läget
och ökar fordonets fartminskning när du lättar
på acceleratorn. Det ger en ännu behagligare
körupplevelse eftersom du slipper trycka på
bromsen lika ofta.

Navigera som du vill
Lyssna på dina spellistor, kolla dina favoritappar
eller använd telefonen utan att tappa fokus på
vägen. EASY LINK multimediasystem med 9,3”
pekskärm är kompatibelt med Android Auto™ och
Apple CarPlay™ och erbjuder oändliga möjligheter.
Det inbyggda navigeringssystemet är direktkopplat
till TomToms trafiktjänster och ger dig tillgång
till massor av användbar information i realtid:
trafik, riskområden, väder, destinationer, närmaste
laddningsstationer och mycket mer.
Inte helt säker på adressen dit du ska? Skriv bara
in ett par, tre nyckelord så hittar Google addresssearch adressen åt dig. Du upptäcker snart hur lätt,
snabbt och smidigt allt blir med en uppkopplad bil.
Uppdatera dina kartor automatiskt med funktionen
Map Auto-Update.
Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Android Auto™ är tillgängligt senare, beroende Googles utbud.
Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Bilden visar EASY LINK multimediasystem med 9,3” pekskärm.

Med MY Renault
kan du styra din bil på håll!
Underlätta ZOE-livet med den smarta MY Renault-appen:
Hitta min bil. Hitta fram till din nya ZOE med MY Renault-appen.
Reseplanerare. Förbered resan i din smarttelefon: appen lägger automatiskt in pauser
vid laddstationer och tar hänsyn till dem när den beräknar ankomsttiden. Med ett snabbt
klick skickar du den föreslagna resvägen till Google Maps och sedan visar du den på
skärmen i din nya ZOE genom att replikera din smartphone.
Hitta ända fram. Starta navigeringen i din smarttelefon när bilen står stilla och bli
guidad hela vägen fram.*
Kolla batteriets laddningsstatus och återstående batteritid i realtid. Se din räckvidd
och hitta tillgängliga laddstolpar i närheten eller på din destination.
Starta eller schemalägg laddning av din nya ZOE när elen är som billigast.
Aktivera eller programmera AC eller värme i förväg så att du alltid sätter dig i en lagom
varm eller sval kupé.
*Endast på modeller med EASY LINK-navigeringssystem.

Ännu enklare,
ännu säkrare
Du är inte ensam bakom ratten längre. Nu har
du sällskap av smarta förarstödssystem som gör
körningen säkrare och till och med hjälper dig
att parkera. Parkera som ett proffs utan att ens
hålla i ratten, tack vare Easy Park Assist-systemet.
I bilen finns kameror som läser av hastigheten
på vägskyltarna och fortkörningsövervakning
varnar dig om du råkar köra för fort. Nya ZOE
känner av alla slags fordon som ligger i eller är
på väg in i din döda vinkel och visar att du ska se
upp med en ljusindikering på ytterbackspeglarna.
Körfältsassistenten rättar till bilens position om
du plötsligt kör ut ur din fil. Nya ZOE gör ditt liv
lite enklare med en ännu mer tekniskt avancerad
körupplevelse.

Carlab
Chromo zone Färgerna på nya ZOE

Kreativ verkstad Inredning och klädsel
Fälgar Flera stilsäkra val
Dimensioner Aktuella volymer
Teknisk data Motor, batteri, laddning
Utrustning och tillval Hela listan
Tillbehör Låt utrustningen matcha din stil

CARLAB Färger

Vit "Glaciär" (SL)

Vit "Quartz" (M)

Blå "Celadon" (M)

"Blueberry" (M)

Grå "Highland" (M)

Grå "Titanium" (M)

Röd "Flamme" (M)

Svart "Etoilé" (M)
SL = solidlack. M = metalliclack.
Bilens utseende kan skilja sig från bilderna

CARLAB Klädsel

Navkapslar och fälgar

15” "Eole" plåtfälgar

16” "Elective" aluminiumlfälgar

16” "Elective" aluminiumfälgar med
polerad framsida

17” "Elington" aluminiumfälgar med
polerad framsida

100 % återvunnen textil "Recytex"

BOSE® ljudsystem

Music box

Mix av 100 % återvunnen textil "Recytex" och konstläder
*Nötläder

"Riviera" läder*

Klädsel i textil Fortunate

I premiumljudsystemet från Bose® ingår sex kraftfulla högtalare
och en kompakt bashögtalare. De två 2,5 cm diskanthögtalarna på
instrumentpanelen ger ett tydligt, balanserat ljud, medan de båda
högtalarna i framdörrarna och ytterligare två högtalare i bakdörrarna
kompletterar ljudupplevelsen och ger den fyllighet och klang. Subwoofern
i bagageutrymmet bidrar i sin tur med en maffig bas. Perfekt ljudkvalitet.

CARLAB Laddning

Batteri: köp eller hyr
KOMPLETT KÖP (INKLUSIVE BATTERI)

BATTERIHYRA

Ett komplett köp är det enklaste sättet att njuta av din Renault Z.E. i full frihet.

Som ett alternativ till att köpa din Renault ZOE, erbjuda vi dig att hyra batteriet, för full sinnesfrid.

Enkelt

Garanterad prestanda

Om du inte vill betala en extra hyra varje månad är det kompletta köpet lösningen för dig.
Njut av din bil och batteri utan begränsning.

Kör utan gränser

Genom hyresavtalet är du alltid garanterad ett fullt fungerande batteri.
Om batterikapaciteten sjunker under 70%* under bilens första tio år eller under 60% när bilen
är mer än tio år byter Renault ut batteriet gratis.

Dra nytta av din ZOEs räckvidd utan någon kilometergräns.

Assistans

Garanterad prestanda

När du hyr batteri så får du dessutom fri assistans, inklusive elstopp (assistans och bärgning till
din huvudladdningsstation inom en radie på åtta mil, dygnet runt, sju dagar i veckan).

Batteriet på din Renault ZOE är garanterat i 8 år eller 160 000 km med en kapacitet på
minst 70%. Du får gratis support vid störning på ditt batteriet under garantiperioden.

Mer flexibilitet
Förenklad process om du säljer fordonet vidare (ingen överföring av batterihyresavtal).

Ett hyresavtal anpassat till dina behov
Hyran beror på hur långt du kör. Kontakta din återförsäljare för mer information.
- Z.E. FLEX: Månadskostnad avgörs av hur många mil du kör.
- Z.E. RELAX: utnyttja din ZOE till max med obegränsad** körsträcka.

Köp loss batteriet
Du har när som helst möjlighet att köpa loss ditt batteri genom att begära en offert från Renault
Finance Sverige.
*Beroende på leveransdatum. Minst 75% i SOH under bilens första tio år vid leverans t.o.m. 30/9-2020. Minst
70% i SOH under bilens första tio år vid leverans fr.o.m. 1/10-2020.
**Z.E. Relax-paketet är endast tillgängligt för privatpersoner.
(Mer information på https://www.renault.se/bilar/elbilar/nya-zoe/rackvidd-batteriladdning)

Räckvidd
Ladda nya ZOE hemma

Ladda nya ZOE på resande fot

1. Smidigaste och säkraste laddning hemma görs genom laddbox. Renault rekommenderar att

3. Det börjar komma allt fler laddningsstationer: idag hittar man dem ofta utanför köpcentrum

installera en laddbox(1), effekten brukar variera mellan 3,7 och 22 kW och skall anpassas på din

och på andra stora parkeringar, på rastställen längs motorvägen, på företagsparkeringar och de

elinstallation hemma. Därför måste laddboxen installeras av en behörig tekniker.

finns utspridda här och var intill parkeringsfickor i alltfler städer. Du hittar alla laddningsstationer
med EASY LINK-multimediasystem(3), i MY Renault-appen eller på renault.se.

Nya ZOE har en räckvidd på upp till 393 km WLTP*. Vid WLTP-certifieringen mäts förbrukning
och räckvidd på ett sätt som gör att resultatet ligger mycket nära verklig användning. Precis som
bränsleförbrukningen hos en bil med förbränningsmotor så påverkas den faktiska räckvidden
hos nya ZOE av en rad olika faktorer, framförallt av hur jämn vägen är, din hastighet, om du har
AC eller värme på och vilken körstil du har.

2. Du kan också ladda ZOE genom att ansluta Flexicharge-kabeln till ett vanligt hushållsuttag
du behöver lite extra räckvidd och det inte finns några lediga laddningsstationer i närheten. Om
du till exempel hälsar på släktingar eller vänner kan du ladda på 3,6 extramil på cirka tre timmar.

*Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning) för ZOE Go-versionen med 15-tumsfälgar.
WLTP (Worldwide Harmonized Ligh vehicles Test Procedure). Räckvidd vid verklig körning: 375 km sommartid /
240 km vintertid. Räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m.

(1) Såväl installatör som laddbox-utrustning måste vara godkända för Z.E. Ready-version 1.2 eller högre för att säkerställa att
laddningen uppfyller alla krav hos nya ZOE och att elinstallationen motsvarar specifikationerna. Z.E. Ready är ett varumärke
som tillhör Renault.

Laddning

(2) Hur väl extraladdning med Flexicharge-kabeln fungerar i ett vanligt uttag beror på installationens utförande. Anlita en
behörig elektriker för att kontrollera om uttaget lämpar sig för laddning.
Snabbladdning

(3) Endast på modeller med EASY LINK-navigeringssystem.
Laddningskapacitet (kW)

som skall kontrolleras av en behörig elektriker(2). Flexicharge-kabeln är en praktisk lösning om

Normalt bör du komma cirka 37,5 mil på landsväg när det är milt ute och cirka 24 mil när det är
kallare. Därför har vi gett dig olika verktyg för att hålla koll på din körsträcka på instrumentpanelen.
Här finns framförallt energisparmätaren som visar hur mycket el bilen förbrukar vid den aktuella
tidpunkten. Den certifierade körsträckan varierar också beroende på version och bilens utrustning.

Standard laddning

När du ansluter din ZOE till uttaget för att ladda är laddningseffekten i kW som
högst när batteriet är helt eller nästan helt urladdat. I takt med att bilen börjar
bli fulladdad minskar laddningstakten gradvis. Laddningseffekten beror också på
strömkvaliteten i uttaget, temperaturen och hur slitet batteriet är.
Batteristatus (%)

CARLAB Tillbehör

1. Två tredjedels golv för kabelförvaring
Ett helintegrerat golv som passar perfekt i
bagageutrymmet och där det finns flera fack som är
tillräckligt stora för att förvara två laddkablar.
Ett fack har utformats särskilt för att skydda
bashögtalaren från BOSE®.
Inget mer kabeltrassel eller kaos i bagageutrymmet.
Lyft på golvet i bagageutrymmet så kommer du lätt åt
det du har stuvat undan.
Det uttagbara golvet har både gångjärn och handtag
så att du lätt kommer åt det som döljer sig under det.
Du kan också använda det för att förvara småsaker
(t.ex. en första hjälpen-kudde och en varselväst) om det
bara finns en laddkabel eller om bilen inte har någon
bashögtalare från BOSE®.

2.

2. Armstöd fram
För ökad komfort och extra förvaringsutrymme.
Finns i två varianter: svart konstläder eller Recytex-textil.
3. Hemladdningsstation
Med den här stationen laddar du din bil upp till sex
gånger snabbare än i ett vanligt eluttag. Ladda din bil
snabbare än elsystemet annars skulle tåla, utan att du
överbelastar det.
Stationen anpassar laddningen efter när elen är
som billigast, den går att fjärrstyra och du kan följa
elförbrukningen i realtid.

1.

4. Tröskellister med belysning
Elegant belysning som tänds varje gång du öppnar
dörren. Vit belysning med tidsfördröjning på dina
trösklar drar blickarna till dig och din bil både
dag och natt. De snygga aluminiumlisterna med
Renault-logotypen skyddar dessutom dörrarna på din bil.
Säljs i 2-pack.

4.

3.

CARLAB Kvalitet

CARLAB Service

”Kvaliteten är vår ledstjärna, hela vägen från designstudion till fabriken och vidare ut till återförsäljarna.”

Laurens van den Acker – Designchef – Renault-koncernen
Konstanta förbättringar
Som pionjär och marknadsledare på elmobilitet i Europa har Renault idag en unik förståelse för kundernas behov och förväntningar. Ända sedan den första ZOE-modellen
lanserades 2012 har modellen genomgått en lång rad förbättringar. Från en faktisk räckvidd på 15 mil innebar det nya Z.E. 40-batteriet 2017 att räckvidden ökade till
30 mil under verkliga körförhållanden. Ett år senare fick ZOE ytterligare ett lyft med en ny R110-motor som gav ännu större flexibilitet och körglädje. Nu tar vi Europas
bästsäljande eldrivna stadsbil till nästa nivå.
Nya ZOE: längre, snabbare, enklare
Nya ZOE fortsätter innovationstraditionen med Z.E. 50-batteriet som ger en räckvidd på upp till
393 km WLTP*. Dessutom kan den snabbladdas (likström) med upp till 50 kW, för 15 mils extra
körsträcka på bara en halvtimme. Tack vare den unika och flexibla Caméléon™ 22 kW-laddaren får
ZOE dessutom maximalt utbyte av alla offentliga laddstolpar med växelström. Genom partnerskap
med TomTom och Google blir det enkelt både att hitta rätt adress och lediga laddstolpar i närheten.
Kartorna uppdateras dessutom automatiskt med den smidiga Auto-Update tjänsten. MY Renault-appen
fanns redan till den föregående generationen av ZOE och är ett tydligt exempel på koncernens expertis
inom uppkopplade tjänster.

Nya ZOE för en spännande och avkopplande vardag
Nya ZOE är resultatet av ett omfattande optimeringsarbete som Renaults ingenjörer utfört på bilens
alla delar. På vägarna rullar över 100 000 Renault ZOE med motorer tillverkade i Cléon-fabriken i
norra Frankrike. En tillverkning som inneburit att Renaults kunnande på elmotorområdet är större än
någonsin. Den nya R135-motorn ger optimala prestanda och utmärkt flexibilitet på alla typer av vägar.
Körglädjen har alltid vara det viktigaste argumentet för att köpa en ZOE – och nu är den ännu större!
Med en acceleration nästan som en sportbil. Aktiverar du B-läget slipper du dessutom bromsa lika
mycket. Ett antal förarstödsystem finns där för att göra körningen ännu säkrare.

Nya ZOE, kvalitet som syns på långt håll
Renaults ikoniska ZOE fortsätter att dra blickarna till sig. Utvändigt med de karakteristiska, C-formade
Full LED-strålkastarna och invändigt med banbrytande design och avancerad teknik. Bland annat
består klädseln och en del av kupébeklädnaden i nya ZOE av återvunnen textil, helt i linje med den
omsorg om miljön som utmärker elbilsägandet. Widescreen-skärmar med inspiration hämtad från
smarttelefonvärlden, ljusstarka och med hög kontrast, där du själv väljer vad du vill visa. Känn dig som
hemma i din nya ZOE.

*Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning) för ZOE Go-versionen med 15-tumsfälgar. WLTP (Worldwide Harmonized Light
vehicles Test Procedure). Räckvidd vid verklig körning: 375 km sommartid / 240 km vintertid. Räckvidden påverkas bl a av väder, körstil,
hastighet m.m.

Renault finns alltid där för dig

MY Renault, din partner i vardagen

Vi finns alltid där för dig, för att underlätta din
bilvardag och för att du snabbt ska få in din Renault
på service eller verkstad: kostnadsförslag och
tidsbokning på nätet, fasta priser, underhållsavtal,
försäkringar och assistans, personligt MY Renault
program... Massor av smidiga och tidsbesparande
lösningar, framtagna för att passa just dina behov.

Din egen sida på nätet med råd, erbjudanden och
exklusiva förmåner, påminnelse om service och
översikt över inbokade verkstadsbesök.

Kom igång
Hitta all information du behöver:
– på vår webbplats hittar du erbjudanden,
information om tjänster och finansiering, bokar
provkörning m.m.
– hos våra återförsäljare och i våra verkstäder står
säljteam och tekniker redo att hjälpa dig till rätta.

Renault Service, 100% trygghet
Var beredd på det oförutsedda. Med
garantiförlängning, försäkring och assistans från
Renault kan du känna dig helt lugn i alla lägen.

Tillbehör, när du vill skräddarsy din Renault
Upptäck vårt stora tillbehörssortiment. Här finns allt
som behövs för att göra din bil ännu snyggare, ännu
smartare, ännu skönare och ännu mer personlig.

Läs mer om Nya ZOE
på www.renault.se

Vi har gjort allt som står i vår makt för att innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån modeller som används före lansering och prototyper. Inom ramen för företagets ständiga strävan att
förbättra produkterna förbehåller Renault sig rätten att när som helst ändra speciﬁkationer, bilar och tillbehör som beskrivs och gestaltas här. Dessa ändringar meddelas till Renaults återförsäljare så snabbt som möjligt. Versionerna kan variera mellan olika
försäljningsland och det kan hända att all utrustning inte ﬁnns tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i detta dokument avvika
något från de verkliga färgerna på lack och klädsel. Med ensamrätt. Reproducering, oavsett form eller medel, av hela eller delar av denna publikation är inte tillåten utan föregående skriftligt godkännande från Renault.
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