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A vadonatúj  ZOE  
megreformálja a közlekedést!





Új ZOE, teljesen 
átformálva
Az Új ZOE stílusa most még karakteresebb. Merész 
vonalait a Renault modelleknél már védjeggyé 
vált C-alakú fényjegyekkel, 100%-ban LED-es 
fényszórókkal, ködlámpákkal és hangsúlyosabb 
hűtőráccsal egészíti ki. A full LED hátsó lámpák 
optikailag növelik a karosszéria méretét és 
erősítik a jármű jellegzetes megjelenését. 
A motorháztető határozottan domborított vonalai 
a nagyobb méretű Renault-embléma irányában 
futnak össze, alatta pedig egy új, erősebb motor 
fokozza a vezetési élményt. Az új „B” üzemmód 
gazdagítja a a közlekedési lehetőségek tárházát, 
mivel a gázpedál felengedésekor fokozott lassulást 
tesz lehetővé, így ritkábban kell a fékpedálra lépni.



Otthonos utastér
Az Új ZOE, amely folyamatosan kapcsolatban 
áll a környező világgal, mindenekelőtt Önhöz 
kapcsolódik. Amint az Új ZOE-hoz közelít, az 
automata Renault Kártya egy olyan világra 
nyit ajtót, amely a legmodernebb technológiát 
a letisztultsággal ötvözi. Otthonosabb, mint 
valaha: a belső tér a kényelem egy új formáját 
hozza el a 100%-ban újrahasznosított szövetből 
készült kárpitokkal* és burkolatokkal, különös 
figyelemmel a hangszigetelésre. A műszerfalat  
modernné és könnyen használhatóvá teszi az 
új, 10"-os digitális műszeregység. A képernyő 
minden szükséges információval ellátja Önt az 
úton, míg az új kormányba integrált kapcsolók 
lehetővé teszik, hogy bizonyos beállításokat a 
kormány elengedése nélkül is elvégezhessen. 
Az e-Shifter sebességváltókar alatt elhelyezett 
okostelefontartót vezeték nélküli indukciós 
töltővel látták el. Az EASY LINK rendszer középen 
elhelyezett 9,3’’-os érintőképernyője segítségével 
pedig könnyebben navigálhat, mint valaha.

*A Zen kárpitozás 100% -ban újrahasznosított szövetből készül. 
Az Intens kárpitozás ezt a szövetet műbőrrel kombinálja.







Egyszerűen elektromos



Jusson messzebbre, 
szabadabban
A határok azért vannak, hogy legyőzzük őket! 
Az Új ZOE WLTP-ciklus szerinti hatótá- 
volságát 395 km-re növeltük*. Vezessen akár egy 
hétig egyetlen töltéssel, teljes nyugalomban. 
Kövesse figyelemmel a fogyasztást és a fékenergia-
visszanyerést lassításkor az új, 10"-os digitális 
műszeregységen.

*verziótól és felszereltségtől függően. 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): 
ez az eljárás úgy méri a fogyasztást és a hatótávolságot, hogy 
az eredmény a lehető legközelebb álljon a valós körülmények 
között történő vezetés értékeihez.







Töltse fel autóját 
bárhol, könnyedén!
Az Új ZOE mindenhová elkíséri Önt napi teendői 
során, és közben bármelyik töltőállomáson 
feltöltheti. Ha otthon egy 7,4 kW-os Wallboxhoz 
csatlakoztatja autóját, az reggelre teljesen 
feltöltődik. Ráadásul az új CCS (Combo-
plug, kombinált töltőrendszer) csatlakozója 
a villámtöltést biztosító töltőállomásokkal is 
használható, így fél óra alatt akár 150 km-es 
hatótávolságot kaphat, egyszerűen. Caméléon® 
okostöltőjének köszönhetően alkalmazkodik a 
nyilvános váltakozó áramú (AC) töltőállomások 
elérhető teljesítményéhez (22 kW-ig), így az adott 
töltőponton a lehető legjobb töltési időt érheti 
el. Életének megkönnyítése érdekében az Új ZOE 
9,3’’-os EASY LINK érintőképernyőjén megjeleníti 
a közelben vagy úti céljánál elérhető összes 
töltőállomást és azok teljesítményét.
A töltés még sosem volt ennyire egyszerű!



Elektromos autó igazi 
vezetési élménnyel
Az Új ZOE egészen biztosan egyedülálló vezetési 
élményt jelent, nap mint nap. Új, 100 kW-os (136 
lóerős) R135 elektromos motorjával az Új ZOE még 
érezhetőbb dinamikus teljesítményt kínál. Az Új 
ZOE végsebessége 140 km/h-ra növekedett, így az 
előzés gyerekjáték. Fedezzen fel egy egészen újfajta 
nyugalmat. Az e-Shifter váltókar használatával 
váltson „B” üzemmódra, aktiválja a fokozott 
lassulást a gázpedál felengedésével, így még 
pihentetőbb vezetési élményben lesz része, hiszen 
kevesebbet kell használnia a fékpedált.





Navigáljon tetszése 
szerint!
Hallgassa kedvenc zenéit, keresse ki kedvenc 
alkalmazásait és telefonáljon biztonságosan 
az új EASY LINK multimédia-rendszer 9,3’’-os 
érintőképernyőjén: az Android Auto™ vagy Apple 
CarPlay™ kompatibilis kijelző egyszerűbbé teszi 
hétköznapjait.
A TomTom szolgáltatásokhoz közvetlenül 
csatlakozva a fedélzeti navigáció rengeteg valós 
idejű információt kínál Önnek: ide tartoznak 
a forgalommal, veszélyzónákkal, időjárással, 
járműpozícióval, a töltőállomások elérhetőségével 
kapcsolatos információk.
Frissítse térképét automatikusan a Map Auto-
Update funkcióval.
Nem tudja úti célja pontos címét?
Csak két-három kulcsszóra van szüksége, hogy 
megkeresse a Google-címkeresővel. Egyszerű, 
gyors és zökkenőmentes, szeretni fogja az online 
szolgáltatásokat kínáló új fedélzeti rendszerünket.

Az Android Auto™ a Google, az Apple CarPlay™ pedig az Apple 
védjegye.







A MY Renault segítségével autóját 
távolról vezérelheti
Tegye könnyebbé életét a minden elemében Új Renault ZOE-val, és a MY Renault 
alkalmazás használatával.

Helymeghatározás: Keresse meg Új ZOE-ját a MY Renault alkalmazással, és hagyja, 
hogy az odavezesse Önt az autóhoz.

Kísérje figyelemmel a hatótávolságot, és keresse meg a közelében vagy az úti céljánál 
elérhető töltőállomásokat.

Útvonaltervező: Utazását pillanatok alatt megtervezheti az okostelefonján és az alkalmazás 
automatikusan beleszámítja a megállókat a töltőállomásokon, illetve az érkezési idő 
megadásánál a töltési időt is figyelembe veszi. Egyetlen kattintással elküldheti az 
ajánlott útvonalat a Google Térképre, majd az okostelefonjáról az Új ZOE képernyőjére.

Háztól-házig útvonaltervezés*: Miután autójával leparkolt az úti célja közelében, az 
alkalmazás folytatja a gyalogos navigációt és elvezeti Önt a végső céljához.

Ellenőrizze valós időben az akkumulátor töltési állapotát és töltöttségi szintjét.

A költségek csökkentése érdekében indítsa el vagy állítsa be előre az Új ZOE töltését 
csúcsidőn kívüli időpontokban.

Kapcsolja be távolról vagy programozza be előre a légkondicionálót vagy a fűtést, hogy 
az utastérben már induláskor is tökéletes legyen a hőmérséklet.

*Csak az EASY LINK online navigációval felszerelt modelleken érhető el.



Még könnyebb, még 
biztonságosabb
Többé már nem egyedül ül a kormánynál, hiszen 
a vezetéstámogató funkciók segítik Önt a 
manőverezésben és gondoskodnak a biztonságáról. 
Az EASY PARK ASSIST rendszer segítségével 
parkoljon anélkül, hogy megérintené a kormányt. 
A fedélzeti kamerák azonosítják a sebességhatárt, 
és a sebességkorlátozásra való figyelmeztetés 
jelzi, ha a megengedett limitet túllépné. Az Új 
ZOE érzékeli a holttérben lévő, vagy ahhoz közelítő 
járműveket, és azokra a külső visszapillantó 
tükrökön fényjelzéssel figyelmeztet. A sávtartó 
rendszer korrigálja az autója útvonalát, ha 
váratlanul elhagyja a sávot. Az Új ZOE az eddigi 
legfejlettebb vezetési élménnyel teszi könnyebbé 
életét.
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SHOWROOM Színek

Highland szürke (M) Titánium szürke (M)

Kvarcfehér (M)Jégfehér (O)



Lángvörös (M) Fekete gyémánt (M)

Elektro kék (M)

Blueberry (M)

Porcelánkék (M)

M: metálfényezés - O: nem metálfényezés



SHOWROOM Beltér és felszereltségek

Aktív és passzív biztonság 
• Vezető- és utasoldali frontlégzsák (utasoldalon kikapcsolható)
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
• ABS blokkolásgátló AFU vészfékasszisztenssel
• ESC menetstabilizátor, ASR kipörgésgátlóval és 

UCL alulkormányozottság gátlóval
• Automata fényszórók és ablaktörlők 
• Automatikusan bekapcsolódó vészvillogók vészfékezés 

vagy baleset esetén
• Három állítható magasságú hátsó fejtámla
• Központi ajtózár
• ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken
• Defektjavító készlet
• Keréknyomás ellenőrző rendszer
• Z.E. Voice gyalogos figyelmeztető rendszer

Renault EASY DRIVE
• Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval
• 10"-os digitális műszeregység

Kényelem
• Manuális klímaberendezés
• Elektromos ablakemelők elöl
• Automata Renault Kártya
• Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
• Magasságban és mélységben állítható kormány
• Tompítottan nyíló kesztyűtartó
• 1,5 literes palacktartók az első ajtózsebekben

Kommunikáció és multimédia
• 12 V-os csatlakozó a műszerfal alsó részén
• EASY LINK 7" DAB multimédia rendszer navigáció nélkül 

Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval, Bluetooth® 
kihangosítás

Renault EASY Connect
• 4G adatkapcsolat csomag 3 évig
• MY Renault alkalmazásban elérhető funkciók: akkumulátor 

töltöttségi szintje, prekondicionálás beprogramozása és 
indítása, útvonal tervezése

Z.E. felszereltségek
• ECO mód
• Megtehető távolság kijelzésre
• Caméléon™ töltőkábel

Külső megjelenés
• Full LED fényszórók elöl és hátul, C-alakú nappali 

menetfénnyel
• 15" acél keréktárcsák EOLE dísztárcsákkal és Michelin 

Primacy 4-E gumiabroncsokkal
• Hátsó tárcsafékek
• Ajtókilincsek a karosszéria színében
• Fekete külső visszapillantó tükrök

Belső megjelenés
• Sötétszürke belső harmónia
• Life sötét textil kárpitozás
• Fekete textil betét a műszerfalon

LIFE

 Az Android Auto™ a Google védjegye. 
 Az Apple CarPlay™ az Apple védjegye.



Aktív és passzív biztonság
• Sávtartó és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• Automata távolsági fényszóró vezérlés
• Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer navigáció 

nélkül

Kényelem
• Térképtartó zseb az utasülés hátulján
• 1/3-2/3 arányban osztható hátsó ülések
• Elektromos ablakemelők elöl és hátul, impulzív a vezetőnél

Kommunikáció és multimédia
• Indukciós telefontöltő a középkonzolban 
• 2 USB csatlakozó a hátsó üléseknél

Külső megjelenés
• Krómozott díszítőelemek a hűtőrácson
• 16" ELECTIVE könnyűfém keréktárcsák Michelin Primacy 

4-E gumiabroncsokkal
• Külső tükrök a karosszéria színében

Belső megjelenés
• Zen sötét textil kárpitozás újrahasznosított anyagokból
• Újrahasznosított textil kárpitozás az ajtópaneleken és a 

műszerfalon
• Bőrhatású kormány 

 

ZEN (LIFE +)

 Az Android Auto™ a Google védjegye. 
 Az Apple CarPlay™ az Apple védjegye.



SHOWROOM Beltér és felszereltségek

Aktív és passzív biztonság
• Első ködlámpák
• Első és hátsó parkolóradarok
• Holttérfigyelő rendszer
• Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 

navigációval
• Elektrokróm belső visszapillantó tükör

Kényelem
• Automata klímaberendezés előfűtés-hűtés funkcióval
• Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök
• Napellenzők megvilágított piperetükrökkel

Kommunikáció és multimédia
• EASY LINK 9,3" DAB multimédia rendszer navigációval, 

Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval, Bluetooth® 
kihangosítás

Külső megjelenés
• Sötétített hátsó ablakok
• 16" ELECTIVE fekete-ezüst kéttónusú könnyűfém 

keréktárcsák Michelin Primacy 4-E gumiabroncsokkal

Belső megjelenés
• Intens textil kárpitozás újrahasznosított anyagokból, 

műbőr betétekkel
• Fekete textil műszerfalbetét

INTENS (ZEN+)

 Az Android Auto™ a Google védjegye. 
 Az Apple CarPlay™ az Apple védjegye.



SHOWROOM Méretek (mm)



SHOWROOM Üléskárpitok

Fortunate fekete kárpitozás (Life)

Újrahasznosított Recytex és műbőr kombinációjú kárpitozás (Intens) Fekete bőrkárpitozás* (Intens opció)Újrahasznosított Recytex kárpitozás (Zen)

Műbőr



Dísztárcsák és keréktárcsák

15” EOLE dísztárcsák 16" ELECTIVE könnyűfém keréktárcsák 16" ELECTIVE kéttónusú könnyűfém 
keréktárcsák

17” ELINGTON kéttónusú könnyűfém 
keréktárcsák

BOSE® hangrendszer 

Music box
A legtisztább hangot biztosító prémium Bose® audiorendszerhez 
hat nagyteljesítményű hangszóró és egy mélynyomó tartozik. 
A két, 2,5 cm-es magassugárzó a műszerfalon tiszta, kiegyensúlyozott 
hangzást biztosít; a két hangsugárzó az első ajtókban és a két további 
a hátsó ajtókban gazdag és teljes hangzást nyújt. A csomagtartóban 
elhelyezett mélysugárzó valósághű és mély basszussal teszi teljessé a 
hangzásélményt. Tökéletes akusztikai minőség.



Töltse fel otthon a minden elemében Új ZOE-t 
Egy elektromos jármű otthon történő feltöltéséhez szükséges berendezések beszereléséhez 
a biztonságos és megfelelő töltés érdekében szakember segítségét kell igényelni. Számos 
lehetőség áll rendelkezésre, így kiválaszthatja azt, amely az Ön igényeinek leginkább megfelel. 

1. A Új ZOE tölthető úgy, hogy a Flexi töltőt egy speciálisan erre a célra szolgáló és biztonságos 
Legrand Green-Up™ Access típusú hálózati aljzathoz csatlakoztatja. Ez nagyjából 20 óra alatt 
tudja feltölteni az akkumulátort.
Ha növelnie kell a hatótávolságot, és nincs elérhető nyilvános töltőpont, a Flexi töltő lehetővé 
teszi a vésztöltést egy szabvány háztartási fali csatlakozóval amely megfelel a jelenlegi 
szabványoknak és előírásoknak. Ha például a barátainál van látogatóban, nagyjából 3 óra alatt 
36 km-es hatótávolságot érhet el.

2. A gyorsabb feltöltéshez a 7,4 kW-os Wallboxot javasoljuk, amely 9 óra 25 perc alatt teljesen 
feltölti az akkumulátort. A Wallboxot engedéllyel rendelkező szerelőnek kell beszerelnie. A 
kültéri telepítéshez a Wallbox vízálló változatban is kapható.

Az Új ZOE feltöltése kültéri töltőállomásokon
3. A töltőpontok fokozatosan egyre általánosabbakká válnak: a bevásárló központokban, és más 
parkolókban, az autópálya-pihenőknél, a céges parkolókban, és persze az utcákon. 
A Renault-hálózatnak Európában már mintegy 400 töltőhelye van; ezek használhatók 
gyorstöltéshez 22 kW-ig, amivel 30 perc alatt 60 km hatótávolság érhető el (a feltételekkel 
kapcsolatban érdeklődjön a márkakereskedésekben).

Keresse meg az összes töltőállomást az EASY LINK multimédia rendszer segítségével vagy a 
MY Renault alkalmazásban.

SHOWROOM Feltöltési lehetőségek



Garancia: nyugalom a mindennapokban

Az akkumulátor feltöltése

Hatótávolság

AKKUMULÁTOR ÉS GYÁRI GARANCIA
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. 
Az autóra vállalt kilométer korlátozás nélküli 2 évnyi teljeskörű garancia ingyenes 
Assistance szolgáltatást is tartalmaz (beleértve az akkumulátorral kapcsolatos 
segítségnyújtást is).
Hasonlóan a belső égésű motorral szerelt járművekhez, az Új ZOE tényleges fogyasztása 
(hatótávja) is eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a választott sebesség, a fűtés vagy 
légkondicionáló használata, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
Például, ha a városi közlekedésben a mérsékelt évszakokban általában 395 km* a hatótávja, úgy 
hidegebb időben kb. 250 km* megtehető távolsággal számolhat. Emiatt is állnak rendelkezésére 
a műszerfali nagyobb kijelző felületek, amelyek segítségével ellenőrizheti a rendelkezésére 
álló hatótávot és a valós időben értett energiafogyasztást. A kijelzőn megjelenő hatótávolság 
a választott verziótól és a beépített felszereltségektől függ.

KITERJESZTETT GARANCIA
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 Új ZOE akár 395 km-es (WLTP*) hatótávval is rendelkezhet.  A WLTP egy, az egész világra 
kiterjedő összehangolt vizsgálati eljárást jelent, mely kiterjed a személygépkocsikra és a 
kishaszongépjárművekre is (WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Az új eljárásoknak köszönhetően ügyfeleink olyan üzemanyag-fogyasztással és 
szennyezőanyag kibocsátással kapcsolatos laboratóriumban mért adatokat kapnak, 
melyek sokkal közelebb állnak az általuk tapasztalt valós fogyasztáshoz és kibocsátáshoz.  

*Verziótól és felszereltségtől függ.

Ha az Új ZOE-t töltőpontra csatlakoztatja, a kW-ban értett töltési teljesítmény 
akkor lesz a legmagasabb, ha az akkumulátor teljesen vagy csaknem teljesen le volt 
merülve.  Ahogy az akkumulátor töltöttségi szintje egyre közelebb kerül a 100%-hoz, 
úgy csökken fokozatosan a töltés sebessége. A töltési teljesítmény ezenkívül függ a 
töltőpont teljesítményétől, a hőmérséklettől és az akkumulátor elhasználódásától.



SHOWROOM Tartozékok

1.



1. Duplafenekű csomagtartó a töltőkábel tárolására
A csomagtartó több rekesszel is rendelkezik, így, 
elegendő helyet biztosítva a két töltőkábel tárolására.
A rekeszt kifejezetten a BOSE® mélysugárzó védelmére 
tervezték.
Nincs több kavarodás a kábelekkel, nincs több 
rendetlenség a csomagtartóban.
Emelje fel a csomagtartó alját, hogy könnyedén 
hozzáférjen annak tartalmához.
A leszerelhető, pántokkal rögzített padlónak van egy 
fogantyúja, így tartalma könnyen elérhető.
Ezenkívül, ha csak egy kábel van benne, vagy nincs 
benne Bose® mélysugárzó, kiváló kisebb tárgyak (pl. 
KRESZ táska) tárolására is.

2. Első kartámasz
Fokozza a vezetés kényelmét és további tárolóhelyet 
biztosít.
Helyet ad kisebb tárgyak tárolására (bevásárlókocsi 
érmék, aprópénz).
Háromféle kivitelben kapható: fekete szövet, fekete 
műbőr és Recytex szövet.

3. Világító küszöbök
Elegáns és modern érzést kelt, valahányszor kinyitja 
az ajtót. A küszöb fehér, késleltetett világítása magára 
vonja a figyelmet a nap bármely szakában. Renault-
emblémás alumínium felületük a jármű ajtajait is védik.
Párban kaphatók.

1.

3.

2.



SHOWROOM Minőség

“A tervezés szakaszától a gyártáson át a hálózatunkban történő értékesítésig, 
mindvégig a minőség keresése vezérel minket." 

Laurens van den Acker - Ipari formatervezésért felelős elnökhelyettes - Renault Csoport

Új ZOE: messzebbre, gyorsabban, könnyebben
Z.E.50 akkumulátorával, amellyel WLTP* szerinti hatótávolságát 395 km-re növeli, az Új ZOE folytatja 
a megújulást. Bevezeti a gyorstöltést (DC) 50 W-ig, amellyel 30 perc alatt 150 km hatótávolság 
érhető el. Ez a szolgáltatás növeli a 22 kW-os Caméléon™ töltő sokoldalúságát, amely a piacon a 
kategóriájában egyedülálló, és amely a lehető legtöbbet hozza ki a különböző, jelenleg elérhető nyilvános 
töltőállomásokból. A TomTom és a Google cégekkel fennálló partnerség támogatásával az online navigáció 
megkönnyíti a címek vagy töltőállomások valós időben történő elérését. Az Auto-Update szolgáltatásnak 
köszönhetően a térképek automatikusan frissülnek. Az Új ZOE bevezetésekor már elérhető MY Renault 
alkalmazás a Renault-csoport online szolgáltatásokkal kapcsolatos szakértelmét foglalja magában.

Új ZOE: dinamikus és békés mindennapok
A Renault mérnökei által a jármű minden elemén elvégzett optimalizálási munka eredménye az autó, amit lát. 
A több mint százezer, a franciaországi Cléonban gyártott motorral felszerelt ZOE-val a Renault 
szakértelme példátlan csúcsot ért el. Az új R135 motor a legjobb teljesítményt és teljes rugalmasságot 
biztosít minden úthálózaton. A vezetési élmény - a ZOE megvásárlásának elsődleges oka - tovább 
nőtt a nagyobb gyorsulással, amely már a városi sportautókéval vetekszik. Emellett a „B” üzemmód 
megkönnyíti a vezetést, mivel csökkenti a fékpedál használatának szükségességét. Utazásai a számos 
vezetéstámogató rendszernek köszönhetően még biztonságosabbak. 

Új ZOE: Nem lehet nem észrevenni
Az Új ZOE, a Renault márka ikonikus modelljének továbbgondolt dizájnjával továbbra is elbűvöli a 
nagyközönséget. Az autó a márkára jellemző C-alakú fényjegyekkel és full LED fényszórókkal rendelkezik. 
A forradalmi változás pedig belül folytatódik... A merész és technológiailag fejlett Új ZOE-ban a 
kárpitozáshoz, valamint az utastér egy részén új, 100%-ban újrahasznosított anyagból készült kárpitokat 
használunk fel. Az okostelefonok világa által inspirált nagy fényerejű és kontrasztos képernyők teljesen 
testreszabhatók. Érezze otthon magát a teljesen Új ZOE fedélzetén!

Folyamatos fejlesztés
Az elektromos autózás terén Európában úttörő Renault különös figyelmet szentel a vásárlók igényeinek és elvárásainak megismerésére. 2012-es első bevezetése óta a ZOE 
folyamatos fejlesztésen ment keresztül. Az új Z.E. 40 akkumulátor 2017-es bevezetése óta tényleges hatótávolsága 150 km-ről 300 km-re nőtt valós körülmények között. Egy 
évvel később a még nagyobb rugalmasság és vezetési élmény érdekében a ZOE-t az új R110 motorral látták el. Az Európában legkelendőbb elektromos városi autó az újabb 
átalakulással ma még egy lépést tesz előre.



Garancia: nyugalom a mindennapokban

A Renault személyautókra 5 év vagy 100 000 km 
garanciát  biztosítunk, amely elektromos autók 
esetében kiegészül 8 év 160 000 akkumulátor 
garanciával is. Járműve a fényezés hibáira és a 
korrózióra 3 éves, illetve 12 éves kiterjesztett 
garanciával rendelkezik. Mindig Ön mellett állunk, 
hogy megkönnyítsük életét, és hogy csökkentsük azt 
az időt, amit Renault-ja karbantartásával tölt: online 
ajánlatkérés és időpontegyeztetés, kedvezményes 
tartozék csomagok, karbantartási szerződések, gyári 
minőségű, eredeti alkatrészek, prémium kiszolgálás, 
MY Renault alkalmazás. Élvezze egyszerű, de 
gyors megoldásainkat, amelyeket az Ön igényeihez 
igazítottunk. 

Döntsön jól! #ÚjRenaultSzerviz

Átlátható, megbízható, kényelmes. A Renault 
Szerviznél a képlet egyszerű. Számos szervizcsomag 
közül válogathat, amit az Ön igényeihez és 
pénztárcájához igazítunk. Új szervizcsomag 
ajánlatainkkal teljesen nyugodt lehet! 

Karbantartási szerződéseinkkel nincs ok az 
aggodalomra 

Éljen a lehetőséggel és vásárolja meg autójával 
egyidejűleg Easy Service karbantartási 
szerződését. Fixálja szervizköltségeit előre, 
rendkívül kedvezményes áron akár 5 évre! Így 
nem kell aggódnia az esetleges alkatrész vagy 
munkadíj árnövekedések miatt sem. Sőt, akár a 
finanszírozásba is beépíthető!

Megvásárolható tartozékok

Kiegészítőink széles választékában mindent 
megtalál ahhoz, hogy autóját még vonzóbbá, 
praktikusabbá, kényelmesebbé és személyre 
szabottabbá tegye.

SHOWROOM Szolgáltatások







Az Új Renault ZOE további  
részletei: www.renault.hu

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault 
fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Renault márkakereskedők. A különböző 
országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek 
enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése 
nélkül. Új ZOE vegyes fogyasztás l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0; Wh/km: 169. 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 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. A képek illusztrációk.
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