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Naujasis ZOE – naujas 
mobilumo formatas!





ZOE, kokio dar 
nebuvo
Naujasis ZOE dar ryškiau pabrėžia savo išskirtinį 
charakterį. Prie glotnių linijų naujajame ZOE 
pridėti C raidės formos žibintai FULL LED, rūko 
žibintai ir ypatingos išvaizdos grotelės. Išraiškingi 
užpakaliniai šviesadiodžiai žibintai gražiai pratęsia 
automobilio kėbulą. Po kontūriniu profiliuotu 
kapotu, kurio linijos veda iki didelio logotipo, 
slepiasi galingesnis elektros motoras, padidinantis 
malonumą vairuoti. Naudojantis naujuoju režimu 
B MODE efektyviam stabdymui reikia mažiau 
naudoti stabdžių pedalą.



Gerovės pojūtis
Naujasis ZOE ne tik susisiekia su aplinkiniu 
pasauliu, bet, visų pirma, palaiko ryšį su jumis. 
Jums artėjant prie ZOE, laisvų rankų kortelė atidaro 
duris į pasaulį, kuriame technologijos puikiai dera 
su paprastumu. Salonas – tai tikras naujų komforto 
standartų kokonas su apdaila ir apmušalais vien 
iš perdirbtos tekstilės*, be to, ypač daug dėmesio 
skirta garso izoliacijai. Prietaisų skydelis dabar 
dar modernesnis ir funkcionalesnis. 10 colių 
skaitmeniniame prietaisų skydelyje matysite visą 
kelionėje reikalingą informaciją, o vairaračiu ir ant jo 
esančiais valdikliais patogiai valdysite automobilį. 
Po pavarų svirtimi esančiame išmaniojo telefono 
laikiklyje integruotas indukcinis įkroviklis, taigi 
galėsite įkrauti telefoną belaidžiu būdu. Viduryje 
įtaisyta visiškai nauja sistema EASY LINK su 9,3 
colių lietimui jautriu ekranu padės orientuotis 
sklandžiau nei bet kada anksčiau.

* Variante ZEN naudojami apmušalai vien iš perdirbtos tekstilės, 
varianto INTENS apmušalai gaminami iš dalies tokios tekstilės 
ir dalies ekologiškos odos.







100 % elektrinis



Nuvažiuokite toliau 
ir pajauskite daugiau 
laisvės
Jokios ribos nebūna amžinos. Naujojo ZOE 
nuvažiuojamas atstumas padidėjo iki 395 km 
(WLTP*) ir tai yra geriausias rezultatas tarp šios 
klasės automobilių. Vienu įkrovimu užtikrintai ir 
be nerimo važinėkite visą savaitę. Stebėkite galios 
taupymo įtaisą 10 colių skaitmeniniame prietaisų 
skydelyje ir reguliuokite energijos sąnaudas bei 
rekuperaciją stabdant.

* Priklauso nuo varianto ir įrangos.
Vadovaujantis WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedures) protokolu išmatuotos sąnaudos ir nuvažiuojamas 
atstumas paprastai būna labai panašūs į realiomis eksploatacijos 
sąlygomis gaunamus rezultatus.







Be vargo įkraukite 
bet kur
Naujasis ZOE pasiruošęs lydėti jus visuose 
kasdieniuose darbuose, nes jį galima įkrauti, kad 
ir kur būtumėte. Namuose prijunkite ZOE prie  
7,4 kW WALLBOX lizdo ir ryte išvažiuokite visiškai 
įkrautu akumuliatoriumi. Be to, naujojo ZOE 
CCS (kombinuotosios įkrovimo sistemos) jungtį 
galima naudoti sparčiojo įkrovimo stotelėse ir vos 
per 30 minučių akumuliatorių įkrauti tiek, kad 
automobilis nuvažiuotų iki 150 km. Išmanusis 
įkroviklis CAMÉLÉON® prisitaiko prie viešųjų 
nuolatinės srovės įkrovimo stotelių galios (iki 22 
kW), todėl bet kuri įkrovimo stotelė bus išnaudota 
optimaliai. Įkrauti akumuliatorių dar niekad nebuvo 
taip paprasta.



Vairuoti elektromobilį – 
tikras malonumas
Naujasis ZOE suteiks dar didesnį tvaraus,                    
100 proc. elektrinio vairavimo malonumą. užtikrina 
dar įspūdingesnį ir dinamiškesnį važiavimą. 
Automobilis pasiekia 140 km/val. greitį, taigi 
galėsite važiuoti su vėjeliu. Iš naujo atraskite 
tylą. Naudodamiesi vienu lietimu valdomą pavarų 
svirties valdiklį (E-SHIFTER) įjunkite režimą                  
B MODE ir pajauskite stipresnį stabdymą atleidus 
akceleratorių – taip galėsite atsipalaiduoti, nes 
vairuojant reikės mažiau naudoti stabdžių pedalą.





Kėbulo spalvos

Hailando pilka** Titano pilka**

Kvarcinė balta**Ledyno balta*



Liepsnos raudona** Žvaigždėta naktis**

Žaibo mėlyna**

Šilauogių violetinė**

Seladono mėlyna**

* Neskaidrus lakas
** Metalizuojamieji dažai 

Spalvos nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrų spalvų.



Įranga

• Pagalbinė važiavimo įkalne sistema
• Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo 

pagalbos sistema (EBA)
• Elektroninė stabilumo sistema (ESC), traukos kontrolės 

sistema (ASR) ir nepakankamo pasukamumo kontrolės 
sistema (CSV)

• Greičio reguliatorius-ribotuvas
• Automatinis stovėjimo stabdys su funkcija AUTO-

HOLD
• Prieblandos ir lietaus jutikliai
• Automatinis avarinių žibintų įjungimas staigiai 

stabdant
• Priekinės ir šoninės oro pagalvės vairuotojo ir keleivio 

pusėje
• Reguliuojamo aukščio galvos atramos šoninėse 

užpakalinėse sėdynėse
• Nuotolinis centrinis durų užraktas
• Vaikiškų sėdynių tvirtinimo prie priekinio keleivio 

sėdynės ir užpakalinių šoninių sėdynių sistema ISOFIX  
• Pėsčiųjų įspėjimo sistema ZE VOICE
• Garsinis priminimo signalas bet kuriam keleiviui 

neprisisegus saugos diržų

• Skaitmeninis individualizuojamas 10" ekranas  su 
indikatoriais ir ciferblatais

• Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
• Priekiniai elektra valdomi langai su impulsiniu jungikliu 

vairuotojo pusėje
• Elektra reguliuojami, šildomi šoniniai veidrodėliai
• Rankiniu būdu atidaromi užpakaliniai stiklai
• Galinio vaizdo veidrodėlis su dienos ir nakties 

padėtimis
• Kortelė-raktas RENAULT HANDS FREE
• Reguliuojamo aukščio ir posvyrio vairo kolonėlė
• Uždaroma dėtuvė
• Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairuotojo sėdynė
• Užpakalinė sėdynė 1/1
• Multimedijos sistema EASY LINK 7" su 7" jutikliniu 

ekranu, DAB radiju, suderinimo su išmaniaisiais 
telefonais funkcija (su ANDROID AUTO™ ir APPLE 
CARPLAY™), 4 garsiakalbiais, Bluetooth®, dviem USB 
ir vienu ausinių lizdu

• 12 V jungtis apatinėje prietaisų skydelio apatinėje 
dalyje

• Kintamosios srovės 6,5 m ilgio įkrovimo kabelis 

• Įkrovimo sistema CAMÉLÉON™ su galimybe įkrauti 
naudojant nuo 2 iki 22 W galią

• Pavarų perjungimo svirtis „e-Shifter“ su režimu 
B-MODE

• 52 kWh talpos akumuliatorius
• Dienos žibintai FULL LED PURE VISION  su C raidės 

formos šviesadiodžiais dienos žibintais
• Užpakaliniai žibintai FULL LED
• Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės
• Juodos spalvos grublėto paviršiaus šoniniai veidrodėliai
• Juodos spalvos salono dizainas
• Juodos spalvos tekstilės apmušalai
• Prietaisų skydelio elementai iš juodos tekstilės
• 15 colių plieniniai ratlankiai EOLE
• Reikmenų padangai taisyti rinkinys
• Padangų oro slėgio jutikliai

LIFE

S – standartinė įranga
O – pasirenkamas variantas

ANDROID AUTO™ yra GOOGLE INC. prekių ženklas.
APPLE CARPLAY ™ yra APPLE INC. prekių ženklas.

15" plieniniai ratlankiai EOLE su 
dangteliais (S)

Juodi tekstilės apmušalai (S)



• Eismo juostos kontrolės sistema
• Eismo juostos palaikymo sistema
• Automatinio žibintų perjungimo iš tolimųjų į 

artimąsias šviesas sistema
• Kelio ženklų atpažinimo sistema
• Kišenė vairuotojo sėdynės užpakalinėje pusėje
• Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti 

1/3 arba 2/3)
• Priekiniai elektra valdomi langai su impulsiniu jungikliu
• Elektra valdomi užpakaliniai langai
• Indukcinė išmaniojo telefono įkrovimo įranga
• Du USB lizdai užpakalinėje salono dalyje
• Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
• Pilki apmušalai iš perdirbtos tekstilės
• Prietaisų skydelio elementai iš perdirbtos tekstilės
• Ekologiškos odos vairo apdaila
• 16" lengvojo lydinio ratlankiai ELECTIVE

ZEN (LIFE +)

S – standartinė įranga
O – pasirenkamas variantas

ANDROID AUTO™ yra GOOGLE INC. prekių ženklas.
APPLE CARPLAY ™ yra APPLE INC. prekių ženklas.

16" lengvojo lydinio ratlankiai 
ELECTIVE (S)

Pilki apmušalai iš perdirbtos 
tekstilės (S)



Įranga

• Rūko žibintai
• Automobilio statymo priekiu arba galu pagalbos įranga 

su galinio vaizdo kamera 
• Nematomų zonų stebėjimo sistema
• Perspėjimo apie greičio viršijimą sistema
• Automatinis kondicionierius
• Elektrochrominis salono veidrodėlis
• Elektra reguliuojami, šildomi, užlenkiami šoniniai 

veidrodėliai
• Multimedijos sistema EASY LINK su navigacija: 9,3" 

ekranas, DAB radijas, suderinimo su išmaniaisiais 
telefonais funkcija (su ANDROID AUTO™ ir APPLE 
CARPLAY™), 6 garsiakalbiai, Bluetooth®, du USB ir 
vienas ausinių lizdas

• Prieiga prie internetinių paslaugų RENAULT EASY 
CONNECT, įskaitant paieškos sistemą „Google“ vietos, 
informaciją apie eismą TOMTOM TRAFFIC, orus, 
degalų kainas, pavojingas zonas

• Navigacijos sistemos atnaujinimas 3 metus 
įskaičiuotas į automobilio kainą

• Chromuoti priekinių grotelių elementai
• Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama
• Papildomai užtamsinti užpakaliniai šoniniai langai
• Juodi perdirbtos tekstilės apmušalai su ekologiškos 

odos elementais
• Prietaisų skydelio elementai iš juodos tekstilės
• 16" juodi lengvojo lydinio ratlankiai ELECTIVE

INTENS (ZEN+)

16" deimantinio blizgesio juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai 
ELECTIVE (S)

17" deimantinio blizgesio juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai 
ELINGTON (O)

Juodi perdirbtos tekstilės 
apmušalai su ekologiškos odos 
elementais (S)

Juodos odos apmušalai (O)

S – standartinė įranga
O – pasirenkamas variantas

ANDROID AUTO™ yra GOOGLE INC. prekių ženklas.
APPLE CARPLAY ™ yra APPLE INC. prekių ženklas.



Matmenys (mm)

Bagažinės talpa (l)

Bagažinės talpa 338
Bagažinės talpa sulanksčius užpakalinę sėdynę (iki lubų) 1225



Priedai

1.



1. Dviejų aukštų skyrius kabeliams laikyti
Visiškai integruotas į bagažinę. Turi kelis skyrius, erdvės 
užtenka dviem įkrovimo kabeliams. Skyrius specialiai 
suprojektuotas taip, kad apsaugotų BOSE® žemadažnį 
garsiakalbį. Laidai nebesusipainios ir nebesimėtys 
bagažinėje. Norėdami pasiekti viduje esančius daiktus, 
pakelkite bagažinės dugną. Išimama pertvara su vyriais 
ir patogia rankena. Čia galite laikyti ir kitus nedidelius 
daiktus (pavyzdžiui, saugos priemonių rinkinį), jei 
turite tik vieną kabelį arba jei nėra BOSE® žemadažnio 
garsiakalbio.

2. Priekinis porankis
Užtikrina papildomą patogumą vairuojant. Be to, tai 
dar viena salono dėtuvė. Vieta nedideliems daiktams 
laikyti (vežimėlių žetonams, monetoms). 

3. Ryklio peleko formos antena
Pabrėžkite dinamišką automobilio dizainą naudodami 
ryklio peleko formos anteną, suteiksiančią automobiliui 
sportiškumo. Pasirinkite jums patinkantį stilių!

4. Apšviesti slenksčiai
Elegancija ir modernumas kaskart atidarius duris. Baltas 
slenksčių apšvietimas su delsos funkcija traukia dėmesį 
tiek dieną, tiek naktį. Aliumininis paviršius su RENAULT 
logotipu apsaugos automobilio duris.
Parduodama dalimis.

2.

4.

3.



Dėjome visas pastangas, kad šio leidinio turinys būtų tikslus jo išleidimo metu. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti 
apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, variantai gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, 
tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės 
saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.
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Praturtinkite patirtį su RENAULT ZOE
apsilankydami svetainėje www.renault.lt


