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Uus ZOE
Uue põlvkonna liikuvus!





ZOE, nagu ei kunagi 
varem
Uus ZOE väljendab oma stiili veelgi selgema 
isikupäraga. Senisele edule kaasa aidanud 
voolavad jooned on saanud täiendust margiomaste 
C-kujuliste täisleedtulede, udutulede ja veelgi 
rohkem eristuva esivõrega. Uued tagatuled ja 
nende särav leed-valgusvihk lisavad kogu auto 
tagaosa välisilmele loomingulisust. Suurema logoni 
suunduva dünaamilise profiiliga mootorikate, 
peidab enda all uut võimsamat mootorit, mis pakub 
veelgi suuremat sõidunaudingut. Sõidurežiim           
B Mode pakub uudset sõidukogemust, muutes 
mootoriga pidurdamise efektiivsemaks ning 
vähendades piduripedaali kasutamise vajadust. 



Istu sisse ja tunne 
end mõnusalt
Heaolu pakkuv ZOE on ümbritseva maailmaga hästi 
ühendatud, kuid veelgi paremini on see ühenduses 
sinuga. ZOELE liginedes avab su vabakäe-
võtmekaart koheselt ukse universumisse, mis 
ühendab tehnoloogia lihtsusega. Tõelise kookonina 
loob ZOE interjöör uusi mugavusstandardeid, 
kasutades istmekatete ja polstritena 100% 
taaskasutatud materjalidest toodetud kangast* 
ning pöörates erilist tähelepanu heliisolatsioonile. 
Uus 10“ ekraaniga näidikuteplokk muudab 
armatuurlaua kaasaegseks ja kasutajasõbralikuks. 
See kuvab kogu info, mida teel olles vajad, 
ning uus funktsionaalsete nuppudega rool 
võimaldab sul juhtida autot vaid näpuotsa 
puudutusega. Käigukangi all asuvas panipaigas 
on induktsioonlaadija, mis juhtmevabalt su telefoni 
laeb. Täiesti uue EASY LINK süsteemi 9,3“ ekraan, 
armatuurlaua keskel, võimaldab sul navigeerida 
sujuvamalt kui kunagi varem.

* Zen versiooni polster koosneb 100% taaskasutatud materjalidest 
toodetud kangast. Intens versiooni polstris on see kangas 
kombineeritud ökonahaga.







100% elektriline



Suurem sõiduulatus, 
rohkem paindlikkust
Piirid on loodud selleks, et neid nihutada. Uue ZOE
sõiduulatus on kasvanud 395 km-ni WLTP* alusel
ning see on parim näitaja oma klassis. Sõida ühe 
laadimisega rahuliku südamega nädal aega! 10“ 
ekraanil paiknev ülevaatlik voolutarbimise näidik 
võimaldab paremini hallata tarbimist ja energia 
taastootmist pidurdamisel.

* Sõltuvalt versioonist ja varustusest.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): 
See protokoll mõõdab kütusekulu ja sõiduulatust ning annab 
väga lähedased andmed nendele, mis mõõdetakse tegelikes 
kasutustingimustes.







Muretu laadimine 
kõikjal
Uus ZOE saadab sind nüüd igapäevaselt, kuna 
seda on võimalik igal pool laadida. Ühenda ZOE 
kodus 7,4 kW Wallboxi ja stardi peale ärkamist 
täislaetud autoga. Lisaks on Uuel ZOEL uus CCS-
pistik (Combined Charging System), millega saab 
kiirlaadimispunktides 30 minutiga taastada kuni 
150 km sõiduulatus. Nutikas Caméléon® laadija 
sobib kasutamiseks kõigis avalikes vahelduvvoolu 
laadimispunktides (kuni 22 kW) ning tagab sõltuvalt 
laadimispunktist alati optimaalse laadimisaja. 
Laadimine pole kunagi nii lihtne olnud.



Elektriline 
sõidunauding
Uue ZOEGA sõitmine on puhas rõõm. Selle uus 
elektrimootor R135 võimsusega 100 kW (135 hj), 
pakub veelgi muljetavaldavamat dünaamikat ja 
jõudlust. See tagab sujuvad möödasõidud ning 
tippkiiruse 140 km/h. Avasta, mida tähendab 
täielik meelerahu. Lülita käigukang (e-Shifter) 
ühe puutega linnasõidurežiimi B Mode ning 
aktiveeri efektiivsem mootoripidurdus ainult jala 
tõstmisega gaasipedaalilt. See muudab sõitmise 
palju mugavamaks tingimustes, kus tuleb muidu 
tihti pidurit vajutada. 





Värvivalik

Highland hall** Titaanhall**

Valge kvarts**Liustikuvalge*



Leekpunane** Säravmust**

Äikesesinine**

Mustikalilla**

Celadon sinine**

* Mittemetallikvärv.
** Metallikvärv.

Pildid on illustratiivsed.



Varustus

• Mäeltstardiassistent
• ABS + hädapidurdusassistent (EBA)
• Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC) koos 

veojõukontrolli (ASR) ja alajuhitavuse kontrolliga (CSV)
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Automaatne parkimispidur koos funktsiooniga Auto-

Hold
• Valgus- ja vihmaandur
• Automaatne ohutulede sisselülitus äkkpidurduse 

korral
• Eesmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale
• Reguleeritava kõrgusega peatoed äärmistel tagumistel 

istmetel
• Kaugjuhtimisega kesklukustus
• Isofix lasteistmete kinnitussüsteem kõrvalistmel ja 

välimistel tagumistel istekohtadel
• Jalakäijate hoiatussüsteem ZE Voice
• Kinnitamata turvavöö hoiatussignaal kõigil 

istekohtadel
• Isikupärastamisvõimalustega 10“ näidikutepaneel
• Manuaalne kliimaseade
• Elektrilised aknatõstukid esiustel

• Elektriliselt reguleeritavad, käsitsi kokkuklapitavad ja 
soojendusega küljepeeglid

• Käsitsi avatavad aknad tagaustel
• Öö/päev asendiga salongi tahavaatepeegel
• Renault’ vabakäe-võtmekaart
• Reguleeritava kõrguse ja sügavusega roolisammas
• Lukustatav kindalaegas
• Reguleeritava kõrguse ja kaugusega juhiiste
• Ühes tükis kokkuklapitav tagaistme seljatugi
• 7“ puuteekraaniga multimeediasüsteem EASY LINK 

koos digitaalraadio (DAB), 4 kõlari, Bluetooth®, 
Android Auto™ ja Apple CarPlay™ ühenduse, 2 USB-
liidese ja 3,5 mm audiopistikuga

• 12 V pistik keskkonsooli alaosas
• Caméléon™ laadimissüsteem, laadimisvõimsusega 2 

kuni 22 kW
• Elektrooniline käigukang e-Shifter koos sõidurežiimiga 

B Mode
• Vahelduvvoolu laadimiskaabel pikkusega 6,5 m
• Aku mahutavusega 52 kWh
• Täisleed-esituled Pure Vision koos C-kujuliste 

päevasõidutuledega

• Täisleed-tagatuled
• Kere värvi välimised ukselingid
• Krobelise pealispinnaga musta värvi küljepeeglite 

korpused 
• Mustades toonides interjöör
• Must tekstiilpolster
• Musta kangaga kaetud elemendid armatuurlaual
• 15" terasveljed Eole
• Rehviparanduskomplekt
• Rehvirõhu kontrollsüsteem

LIFE

(S) - standardvarustus
(O) - lisavarustus

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk
Apple CarPlay™ on Apple Inc. kaubamärk

15" terasveljed Eole koos 
ilukilpidega (S)

Must tekstiilpolster (S)



• Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
• Sõiduraja hoidmise assistent
• Automaatne kaug- ja lähitulede vahetus
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem
• Tasku juhiistme taga
• 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste
• Elektrilised aknatõstukid esiustel koos impulsslülitiga 

juhiuksel
• Elektrilised aknatõstukid tagaustel
• Nutitelefoni induktsioonlaadija
• 2 USB-liidest salongi tagaosas
• Kere värvi küljepeeglite korpused
• Hall tekstiilpolster taaskasutatud materjalidest 

toodetud kangast
• Taaskasutatud materjalidest toodetud kangaga kaetud 

elemendid armatuurlaual
• Ökonahaga kaetud rool
• 16” valuveljed Elective

ZEN (LIFE +)

(S) - standardvarustus
(O) - lisavarustus

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk
Apple CarPlay™ on Apple Inc. kaubamärk

16” valuveljed Elective (S)

Hall tekstiilpolster 
taaskasutatud materjalidest 
toodetud kangast (S)



Varustus

• Udutuled
• Eesmised ja tagumised parkimisandurid koos 

tagurduskaameraga 
• Pimenurga jälgimissüsteem
• Sõidukiiruse hoiatussüsteem
• Automaatne kliimaseade
• Isetumenev tahavaatepeegel
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad 

soojendusega küljepeeglid
• 9,3“ puuteekraaniga multimeedia- ja 

navigatsioonisüsteem EASY LINK koos digitaalse 
raadio (DAB), 6 kõlari, Bluetooth®, Android Auto™ ja 
Apple CarPlay™ ühenduse, 2 USB-liidese ja 3,5 mm 
audiopistikuga

• RENAULT EASY CONNECT – ligipääs võrguteenustele, 
sealhulgas otsingusüsteem Google Places, liiklusinfo 
TomTom Traffic ning info ilmaolude ja kütusehindade 
kohta.

• 3 aastat tasuta navigatsiooniuuendusi
• Kroomitud elemendid esivõrel

• Reguleeritava nimmetoega juhiiste
• Täiendavalt toonitud tagumised klaasid
• Must tekstiilpolster taaskasutatud materjalidest 

toodetud kangast koos ökonahast elementidega
• 16“ mustad teemantläikega valuveljed Elective

INTENS (ZEN+)

16“ teemantläikega mustad 
valuveljed Elective (S)

17“ teemantläikega mustad 
valuveljed Elington (O)

Must tekstiilpolster 
taaskasutatud materjalidest 
toodetud kangast koos 
ökonahast elementidega (S)

Must nahkpolster (O)

(S) - standardvarustus
(O) - lisavarustus

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk
Apple CarPlay™ on Apple Inc. kaubamärk



Mõõtmed (mm)

Pakiruumi maht (l)

Pakiruumi maht 338
Pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistme korral (laeni) 1 225



Lisavarustus

1.



1. Topeltpõrand laadimiskaabli hoiustamiseks
Lõpp puntras kaablitele ja segadusele pakiruumis! Täielikult 
pakiruumiga integreeritud topeltpõrandas on mitu piisavalt 
suurt sektsiooni, et mahutada 2 laadimiskaablit. Eraldi 
sektsioon on mõeldud kaitsma BOSE® süvabassikõlarit. 
Et pääseda ligi selles olevatele asjadele, tõsta pakiruumi 
põrand üles. Ligipääsu lihtsustamiseks on eemaldataval 
topeltpõrandal hinged ja käepide. Topeltpõranda 
panipaikades on võimalik hoiustada ka muid väiksemaid 
asju (nt ohutuspakett), kui selles on ainult üks kaabel või 
kui autos pole BOSE® süvabassikõlarit.

2. Esiistmete vaheline käetugi
Suurendab sõidumugavust ja sisaldab täiendavat panipaika. 
Väike panipaik ka pisikestele asjadele (kärumündid, 
peenraha).

3. Haiuimekujuline antenn
Lisa haiuimekujulise antenniga oma auto välimusele 
sportlikku stiili ja dünaamilisust. Vali stiil, mis sulle sobib!

4. Valgustusega lävepakuliistud
Elegantne ja modernne kujundusdetail, mis hakkab 
silma iga kord kui ukse avad. Valge aegreleega valgustus 
püüab tähelepanu nii päeval kui öösel. Renault’ logoga 
alumiiniumliistud kaitsevad uste lävepakke. Müüakse 
paarikaupa.

2.

4.

3.



Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale 
õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku 
või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on 
kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.

  Fotod: F. Ohm, Additive Studios, ©Renault Marketing 3D-Commerce.
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Renault soovitab

Avarda oma Renault ZOE kogemust 
aadressil www.renault.ee




