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Új Renault ZOE
Elektromos autó mindennap 
7 849 000 Ft-tól 1

renault.hu



LISTAÁR
MOTOR Life Zen Intens

Z.E. R110 10 899 000 11 499 000 –

Z.E. R135 (metálfényezéssel) – 11 849 000 12 149 000

LISTAÁR   HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS ESETÉN
MOTOR Life Zen Intens

Z.E. R110 7 899 000 8 499 000 –

LISTAÁR   RENAULT TÁMOGATÁS ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS ESETÉN
MOTOR Life Zen Intens

Z.E. R135 (metálfényezéssel) – 7 849 000 8 149 000

ÉV
GARANCIA5

Új Renault ZOE
Elektromos autó mindennap

renault.hu

KIEMELT AJÁNLATUNK

RENAULT CREDIT 
FINANSZÍROZÁS

Új Renault ZOE R135
most akár  

 2 500 000 Ft állami +  
1 500 000 Ft Renault  

támogatással!1

KIEMELT AJÁNLATUNK

FINANSZÍROZÁS
FIx 1,99% THM-TőL!2

Számítsa ki az Új ZOE 
hatótávolságát  

és feltöltési idejét!

HATÓTÁVOLSÁG ÉS 
FELTÖLTÉSI IDő

Az ajánlat 2020.05.26-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

https://www.renault.hu/elektromos-autok/zoe/hatotavolsag-es-feltoltes.html
https://www.renault.hu/elektromos-autok/zoe/hatotavolsag-es-feltoltes.html
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RENAULT EASY DRIVE

EASY LINK MULTIMÉDIA RENDSZER
Maradjon kapcsolatban a világgal a teljesen új EASY LINK 
rendszer segítségével, ami egyszerű hozzáférést biztosít 
az összes multimédiás, navigációs és vezetéstámogató 
funkcióhoz. 7” vagy 9,3”-os érintőképernyővel is elérhető.

SÁVTARTÓ RENDSZER
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.

PARKOLÓRADAROK
Élvezze az Új Renault ZOE-ba beépített technológiai megoldások 
előnyeit! Az első-, hátsó- és oldalsó parkolóradarok a gépkocsi 
közvetlen környezetében található akadályok közeledésével 
egyre gyorsuló hangjelzésekkel segítik Önt a manőverezésben.

AUTOMATA RENAULT KÁRTYA
Többé nem kell a slusszkulcsot keresgélnie! Az automata Renault 
Kártya segítségével az Új ZOE könnyedén nyitható és zárható az 
autóhoz való közeledéssel és az attól való távolodással.

10” DIGITÁLIS MŰSZEREGYSÉG
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.

B ÜZEMMÓD
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.
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Life Zen Intens
CSOMAGOK
NAVIGÁCIÓ csomag: EASY LINK 7"-os DAB multimédia rendszer navigációval,  
Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval, okostelefon-tükrözés,  
sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer

- 100 000 -

TÉLI csomag: ülésfűtés, kormányfűtés, nappabőr kormány 100 000 100 000 100 000
ZEN csomag: EASY LINK 9,3"-os DAB multimédia rendszer  navigációval, Arkamys®  
hangrendszer - 6 hangszóróval, sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer, első és hátsó 
parkolóradarok, tolatókamera, ködlámpa

- 300 000 -

PARKOLÁS csomag: első és hátsó parkolóradarok, tolatókamera, ködlámpa - 150 000 -
VÉDELEM csomag: riasztó előkészítés, központi zár betörés elleni blokkolóval  10 000 10 000 10 000
PRÉMIUM ÜLÉS csomag: RIVIERA bőr üléskárpitozás, manuális deréktámasz a vezetőülésben
[TÉLI csomaggal rendelendő] - - 300 000

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG, VÉDELEM
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel • • •
ESC menetstabilizátor és kipörgésgátló • • •
Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA) • • •
Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható) • • •
Oldallégzsákok elöl fej- és 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 - 50 000 50 000
Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer navigáció nélkül - • -

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer navigációval - NAVIGÁCIÓ /  
ZEN csomag •

KÜLSő MEGJELENÉS
15" acél keréktárcsák EOLE dísztárcsákkal • - -
16" ELECTIVE könnyűfém keréktárcsák - • 0
16" ELECTIVE fekete biton könnyűfém keréktárcsák - 20 000 •
17" ELINGTON könnyűfém keréktárcsák - - 50 000
Jégfehér fényezés 0 0 0
Metálfényezés (Fekte gyémánt, Titánium szürke, Highland szürke, Blueberry, Lángvörös,  
Elektrokék3, Porcelánkék) 130 000 130 000 130 000

Speciális metálfényezés (Kvarcfehér) 150 000 150 000 150 000
Színezett ablakok • • -
Sötétebb hátsó ablakok - - •
Külső tükrök fekete / karosszéria színben •/- -/• -/•
BELSő MEGJELENÉS   
Bőrhatású kormány - • •
Nappabőr kormány TÉLI csomag TÉLI csomag TÉLI csomag
Sötétszürke belső harmónia • • •
Life sötét textil kárpitozás • - -
Zen sötét textil kárpitozás 100%-ban újrahasznosított anyagokból - • -
Intens textil kárpitozás 100%-ban újrahasznosított anyagokból, műbőr betétekkel - - •

RIVIERA bőr üléskárpitozás [TÉLI csomaggal rendelendő] - - PRÉMIUM ÜLÉS 
csomag

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 50 000 50 000 •
Első és hátsó parkolóradarok   - PARKOLÁS csomag •

Tolatókamera - ZEN / PARKOLÁS 
csomag •

EASY PARK ASSIST félautomata parkolórendszer (oldalsó radarokkal) - - 50 000
Defektjavító készlet • • •

FELSZERELTSÉG

• széria
- nem érhető el



oldal: 5/8

FELSZERELTSÉG

Life Zen Intens
FUNKCIONALITÁS, KÉNYELEM
Manuális klímaberendezés • • -
Automata klímaberendezés előfűtés-hűtés funkcióval - 50 000 •
Fűthető hátsó szélvédő • • •
Automata parkolófék Auto-Hold funkcióval • • •
Automata Renault Kártya • • •
Elektromos ablakemelők elöl • - -
Elektromos ablakemelők elöl és hátul, impulzív a vezetőnél - • •
Elektrokróm belső visszapillantó tükör - - •
Napellenzők megvilágított piperetükrökkel - - •
1/3-2/3 arányban osztottan dönthető hátsó üléstámla - • •

Manuális deréktámasz a vezetőülésben - - PRÉMIUM ÜLÉS 
csomag

Eső- és fényérzékelő • • •
Automata távolsági fényszóró vezérlés - • •
Ködlámpák 50 000 50 000 •
Fűthető első ülések TÉLI csomag TÉLI csomag TÉLI csomag
Központi zár betörés elleni blokkolóval 10 000 10 000 10 000
Töltőkábel • • •
Villámtöltő csatlakozó (CCS Combo - 50 kW) 350 000 350 000 350 000
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA
10"-os digitális műszeregység • • •
Okostelefon-tükrözés • • •
EASY LINK 7" DAB multimédia rendszer navigáció nélkül, Arkamys® hangrendszer -  
6 hangszóróval, Bluetooth® kihangosítás • • -

EASY LINK 7" DAB multimédia rendszer navigációval, Arkamys® hangrendszer -  
6 hangszóróval, Bluetooth® kihangosítás - NAVIGÁCIÓ csomag -

EASY LINK 9,3" DAB multimédia rendszer navigációval, Arkamys® hangrendszer -  
6 hangszóróval, Bluetooth® kihangosítás - ZEN csomag •

EASY LINK 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, BOSE®  hangrendszer -  
9 hangszóróval (mélynyomóval, digitális jelerősítővel) - - 150 000

• széria
- nem érhető el

SZÍNEK

Jégfehér

Lángvörös

Highland szürke

Porcelánkék

Kvarcfehér

Fekete gyémánt

Elektrokék3 Blueberry

Titánium szürke

3  Az "Elektrokék" szín június folyamán megszűnik.
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EREDETI TARTOZÉKOK

OTTHONI TÖLTÉSI LEHETőSÉGEK

Cápauszony antenna, első küszöbvédők, krómozott
csomagtér küszöbvédő. 64 990 Ft

Csomagtér tálca, Prémium textilszőnyeg, Könyöktámasz.
82 990 Ft

A csomagtartó több rekesszel is rendelkezik, így, elegendő 
helyet biztosítva a két töltőkábel tárolására. A rekeszt 
kifejezetten a BOSE® mélysugárzó védelmére tervezték.         
 52 490 Ft

Elegáns és modern érzést kelt, valahányszor kinyitja az ajtót. 
 41 990 Ft

DUPLAFENEKŰ CSOMAGTÉRSTYLING Pack

COMFORT Pack VILÁGÍTÓ KÜSZÖBVÉDő

Megnevezés                           Megjegyzés Ügyfélár

Otthoni Töltőkábelek
EVEXPERT EVELINE II 16 A / 3,7 kW 1 fázisú  179 990 Ft 

EVEXPERT EVELINE II 16 A / 11 kW 3 fázisú  261 990 Ft 

EVEXPERT EVELINE II 32 A / 22 kW 3 fázisú  329 990 Ft 

MENNEKES SCHUKO 13 A / 3 kW 1 fázisú  244 990 Ft 

Wallboxok
MENNEKES AMTRON COMPACT 11 kW 1/3 fázis Töltőkábellel együtt  336 990 Ft 

MENNEKES AMTRON START E  22 kW 1/3 fázis Töltőkábellel együtt  451 990 Ft 

MENNEKES AMTRON  STANDARD 22 kW 1/3 fázis Kulcsos zárral, töltőkábel nélkül  499 990 Ft 

LEGRAND GREEN'UP PREMIUM 7,4 kW 1 fázisú Autó saját kábelével használható  361 990 Ft 

LEGRAND GREEN'UP PREMIUM 22 kW 1/3 fázis Autó saját kábelével használható  475 990 Ft 
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MŰSZAKI ADATOK

Z.E. R110 Z.E. R135
Akkumulátor típusa 52 kWh 52 kWh

Szállítható személyek száma (fő) 5 5

MOTOR
Elektromos motor típusa háromfázisú szinkronmotor

Maximális teljesítmény - kW (LE) / percenkénti fordulatszám mellett 80 (109) / 3395 - 10 886 100 (136) / 4 200 - 11 163

Maximális nyomaték - Nm / percenkénti fordulatszám mellett 220 / 500 - 3 395 245 / 1 500 - 3 600

ERőÁTVITEL
Váltó típusa reduktor (fordulatszám-csökkentő áttétel)

Hajtott kerekek első

AKKUMULÁTOR
Teljes kapacitás (kWh) 52 52

Technológia lítium-ion

Feszültség (V) 400

Modulok / cellák száma 12 / 192

Akkumulátor garanciája 8 év / 160 000 km

Akkumulátor tömege (kg) 326 326

TÖLTÉSI IDő [0 - 100%]

Töltő típusa
adaptív, egy- vagy háromfázisú töltő, töltési teljesítmény4:

2-22 kW 2-22 kW

50 kW DC töltőberendezés (háromfázisú, 3x64 A) [80%-os töltöttségi szint] 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

7,4 kW töltőberendezés (egyfázisú, 32 A) 9 óra 25 perc 9 óra 25 perc

3,7 kW töltőberendezés (egyfázisú, 16 A) 16 óra 10 perc 16 óra 10 perc

2,3 kW vésztöltő, háztartási dugaljról (230 V, 10 A) 34 óra 30 perc 34 óra 30 perc

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)
Áramfogyasztás (Wh/km) 169 169

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 0 / 0 / 0

CO2-kibocsátás (g/km) 0

HATÓTÁVOLSÁG
Homologizált hatótávolság vegyes használat esetén (km) 395 386

Átlagos valós hatótávolság nyáron / télen (km) 300 / 200 300 / 200

MENETTELJESÍTMÉNY
Legnagyobb sebesség (km/h) 135 140

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

17" keréktárcsák esetén  205/45 R17  205/45 R17

4  A szabad kapacitás függvényében.
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MŰSZAKI ADATOK

Z.E. R110 Z.E. R135
TÖMEG (kg)
Menetkész össztömeg (opciók nélkül)** 1 502 1 502

Megengedett legnagyobb össztömeg 1 988 1 988

Hasznos terhelhetőség (opciók nélkül / opciókkal) 425 / 474 425 / 486

Vontatható tömeg / Tető maximális terhelhetősége 0 / 0

MÉRETEK (mm)
Tengelytáv 2 588

Hossz 4 087

Magasság 1 562

Szélesség visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel 1 787 / 1 945

Csomagtartó térfogata 338

Csomagtartó térfogata lehajtott hátsó ülésekkel tetőig pakolva 1 225

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

1    A kedvezmény 2020. 05. 21-től a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes, minden Új Renault ZOE R135 gépkocsira, metálfényezés opció választása esetén, 
magánszemélyek és jogi személyek részére, az alábbi feltételekkel. A feltüntetett kedvezmény a „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár 
(robogó) beszerzésének támogatására”  vonatkozó sikeres pályázat alapján elnyerhető 2 500 000 Ft támogatást, és a gépkocsi hivatalos listaárából adott további 
1 500 000 Ft árengedményt tartalmaz. Az állami támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyújtja, a támogató által meghatározott feltételekkel. A 
Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget. Az állami támogatás 2020. június 15-től igényelhető és a pontos feltételei az alábbi oldalon tekinthetők 
meg: https://elektromobilitas.ifka.hu/

2   A finanszírozási ajánlat a 2020.05.01. után megkötött szerződésekre vonatkozik Új Renault ZOE ZEN vagy INTENS Z.E. R135 verzió esetében és visszavonásig 
érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat: fix 1,95%, devizanem: forint, önerő minimum: 40%, futamidő: maximum 60 hó, THM: fix 1,99%, konstrukció: zárt és 
nyílt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit 
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett 
feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a http://www.
unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetők el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért 
keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.

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.
 A garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault Általános 
Szerződési Feltételek című dokumentum tartalmazza. Az akkumulátorra 8 év vagy 160 000 km garancia vonatkozik (az előbb elért érték erejéig), és garantáljuk, hogy 
a töltési kapacitás mindig 66% 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! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.


