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Maakt u zich geen zorgen over afstanden en geniet nog 
meer van het rijplezier dat 100% elektrische ZOE biedt.  
Rijd verder op een volgeladen batterij, laad snel en overal op, 
en ontspan. De ZOE is uitgerust met de nieuwe Z.E. 40-batterij 
waarmee de actieradius is vergroot naar 400 kilometer (NEDC*).  
Uw mobiele vrijheid is dus vrijwel onbeperkt en u kunt spontaan 
weekendjes weg. In alle rust en stilte! 

Grotere actieradius
400 km (NEDC*)
Meer vrijheid

* De actieradius is gemeten aan de hand van de officiële Europese testmethode 
(NEDC). Deze testmethode geeft u de mogelijkheid auto’s op de actieradius met 
elkaar te vergelijken en heeft niet als doel de daadwerkelijke actieradius weer te 
geven. De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de 
plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto.







U kunt de batterij van de ZOE overal opladen: 
thuis, op straat, op het werk, bij winkelcentra en 
supermarkten of langs de snelweg. Opladen is makkelijk 
en gaat snel: de CaméléonTM -lader past zich aan het 
maximaal beschikbare vermogen van het laadpunt 
aan (laadvermogen variërend van 3,7kW tot 43 kW*). Zo 
wordt op basis van het gebruikte laadpunt de laadtijd 
aangepast. Het is mogelijk in dertig minuten uw batterij 
voldoende op te laden voor een reële actieradius van 
120 kilometer.

* 43kW laden alleen mogelijk voor Quickcharge.

De ZOE overal 
opladen 





Blijf online met de ZOE! Op het multimedia-touchscreen 
van het Renault R-LINK multimedia- en navigatiesysteem 
kunt u uw route plannen, e-mails bekijken, uw favoriete 
muziek kiezen en luisteren, en apps downloaden via de 
R-LINK Store. Met ZE TRIP* toont RLINK de oplaadpunten 
in de buurt of nabij uw bestemming, zodat u in alle rust 
onderweg bent. Met uw smartphone kunt u via de app  
MY ZE INTER@CTIVE op afstand de actieradius 
raadplegen, het opladen van de batterij programmeren 
en op afstand vooraf de ZOE verwarmen of koelen terwijl 
de auto nog geladen wordt. 

* Beschikbaar vanaf tweede kwartaal 2017

R-LINK
Uw mobiliteit 
binnen handbereik



Als Bose® uitvoering is de ZOE extra onderscheidend in de 
exclusieve metaalkleur Gris Yttrium en de 17" lichtmetalen 
Techrun-wielen. In het interieur is bijzondere aandacht 
besteed aan de details: een ‘smokey grey’ dashboard, 
specifieke interieurafwerking, exclusieve vloermatten 
voor- en achter. Renault heeft speciale aandacht besteed 
aan de bekleding, met bruin semi-anilineleder dat is 
geselecteerd aan de hand van de strengste criteria voor 
een zeer aangenaam gevoel. De Renault ZOE Bose®: 
elektrisch rijden was nog nooit zo chic.

100% elektrisch, 
100% geraffineerd, 
ZOE Bose®







De ZOE Bose® is absolute top of the range. Het interieur ademt 
een exclusieve sfeer: de elegante, verfijnde voorstoelen zijn te 
verwarmen op drie temperatuurniveaus. De bestuurdersstoel 
is voorzien van een handmatig verstelbare lendensteun die 
optimaal aan uw lichaamsbouw kan worden aangepast. 
Het R-LINK multimedia- en navigatiesysteem heeft talloze 
functies en is op natuurlijke wijze geïntegreerd in het 
harmonieuze geheel, evenals het Bose® premium audiosysteem. 
De zes hoogwaardige speakers zijn geselecteerd op hun 
weergavekwaliteit, en ook de compacte subwoofer geeft elke 
noot met uiterste precisie weer. Het stille interieur van de  
ZOE Bose® is de ideale plek om van het Bose® geluid te genieten. 

Aandacht voor 
detail 





400 km actieradius*.
Wat is jouw 400 km?

Renault ZOE

* De actieradius is gemeten aan de hand van de officiële Europese testmethode (NEDC). 



Vervolg uw Renault ZOE-ervaring 
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (september 2016) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In 
het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te 
voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen 
niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze 
brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van 
onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van RENAULT.
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