Jaunais

Renault ZOE

Jaunais ZOE
pārveido mobilitāti!

ZOE kā nekad agrāk
Jaunais ZOE parāda savu spēcīgo, tagad vēl
izteiksmīgāko personību. Tā veiksmīgajām,
plūstošajām līnijām, jaunais ZOE pievieno jaunus,
C formā veidotus, zīmolam atbilstošus Full LED
lukturus, miglas lukturus un vēl izteiksmīgākas
radiatora restes.
Aizmugurējie lukturi iegūst raksturu, pateicoties
LED gaismas joslai, kas optiski paplašina virsbūvi.
Zem motora pārsega, ar tā skulpturāli veidotajām
kontūrām, kas izteiksmīgi savienojas pie palielinātā
zīmola logotipa, ir paslēpts jauns, vēl jaudīgāks
motors, kas sniedz lielāku braukšanas prieku.
Jaunais B Mode režīms bagātina pieredzi, ļaujot
izmantot vairāk palēninājuma, tādējādi samazinot
nepieciešamību izmantot bremžu pedāli.

Labsajūtas izjūta
Labsajūtas burbulim līdzīgais Zoe ir labi savienots
ar apkārtējo vidi, bet, pirmkārt un galvenokārt, tas
ir savienots ar tevi. Tiklīdz tu tuvojies ZOE, tava
hands-free atslēgas karte atver durvis uz pasauli,
kas apvieno tehnoloģijas ar vienkāršību.
Kā īsts kokons, interjers rada jaunus komforta
standartus ar apdari, kas izgatavota no 100%
otrreiz pārstrādāta auduma*, īpašu uzmanību
pievēršot skaņas izolācijai. Informācijas panelis ir
vēl vairāk modernizēts, uzlabojot tā funkcionalitāti
ar jauno, 10” plato ekrānu. Tas nodrošina visu
uz ceļa nepieciešamo informāciju, kamēr jaunā
stūre, ar tās vadības slēdžiem, ļauj vadīt auto ar
pirkstu galu pieskārieniem. Viedtālruņa turētājs,
kas novietots zem centrālās konsoles, ir aprīkots
ar indukcijas lādētāju bezvadu uzlādei. Centrālais
9,3” ekrāns ar jauno EASY LINK sistēmu ļauj tev
izmantot navigāciju brīvāk kā jebkad.
* Zen apdare ir aprīkota ar 100% otrreiz pārstrādāta auduma
apdari, Intens apdarē šis audums ir apvienots ar eko ādu.

100% elektriska

Dodies tālāk,
izbaudot vairāk
brīvības
Robežas ir noteiktas, lai tās paplašinātu. Jaunais
ZOE palielina nobraucamo attālumu līdz pat
395 km WLTP*, kas ir augstākais rādītājs šajā
klasē. Brauc mierīgu prātu visu nedēļu ar vienu
uzlādi. Pārvaldi patēriņu un enerģijas atjaunošanu
ar enerģijas taupīšanas mērierīci uz 10” ekrāna.
* Atkarīgs no versijas un aprīkojuma.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures):
standarts, kas nosaka patēriņa un nobraucamā attāluma
mērījuma veidu, lai tas būtu maksimāli pietuvināts reālajiem
braukšanas apstākļiem.

Viegli veic uzlādi
jebkurā vietā
Gatavs būt ar tevi visās ikdienas gaitās, jaunais
ZOE tagad var tikt uzlādēts jebkur, kur tu dodies.
Esot mājās, pieslēdz ZOE 7,4 kW Wallbox un,
mostoties, satiec to pilnībā uzlādētu. Vēl vairāk,
Jaunā ZOE jaunās CCS (kombinētā uzlādes sistēma)
kontaktligzda ir piemērota izmantošanai ātrās
uzlādes stacijās un var atjaunot līdz pat 150 km
nobraucamā attāluma nieka 30 minūtēs. Pateicoties
tā Caméléon® viedajai uzlādei, tas pielāgojas jaudai,
kas pieejama visās publiskajās uzlādes stacijās
(līdz 22 kW), lai saņemtu vairāk no izmantojamās
stacijas optimālā uzlādes laika. Uzlāde nekad nav
bijusi tik vienkārša.

Padari elektrisko
braukšanu par baudu
Ja tev patīk braukt ar ZOE, tad pārvietošanās
ar jauno ZOE būs patiesa bauda. Ar tā jauno
100 kW (135 Zs) R135 elektrisko motoru, jaunais
ZOE piedāvā vēl iespaidīgāku dinamisko sniegumu.
Tas var sasniegt maksimālo ātrumu 140 km/h, un
padarīt apdzīšanu par bērnu spēli. Atklāj, ko nozīmē
pilnīgs sirdsmiers. Izmantojot viena pieskāriena
vadību uz ātrumpārslēga (E-shifter), pārslēdzies uz
B Mode režīmu un ieslēdz efektīvāku bremzēšanu,
vienkārši atlaižot gāzes pedāli. Tādējādi braukšana
būs vēl mierīgāka, mazāk izmantojot gāze pedāli.

Krāsu diapazons

Ledus balts*

Kvarca balts**

Kalnu pelēks**

Titāna pelēks**

Jūras zils**

Melleņu violets**

Liesmas sarkans**

Zvaigžņotā nakts**
* Caurspīdīgs pārklājums
** Metāliska krāsa
Fotoattēli nav saistoši

Aprīkojums

15” Eole tērauda riteņi un
dekoratīvie diski (S)

Melna auduma apšuvums (S)
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LIFE
Atbalsta sistēma, uzsākot braukšanu pret kalnu
ABS + avārijas bremzēšanas palīgsistēma (EBA)
Dinamiskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC), pret
buksēšanas sistēma (ASR) un vadības kontroles
sistēma pagriezienos (CSV)
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Automātiska stāvbremze ar Auto-Hold funkciju
Gaismas un lietus sensors
Automātiska avārijas gaismas signāla ieslēgšanās
pēkšņas bremzēšanas gadījumā
Priekšējie gaisa spilveni vadītājam un pasažierim
Aizmugurējo sēdekļu galvas balsti ar regulējamu
augstumu
Centrālā atslēga ar attālinātu vadību
ISOFIX bērnu krēsliņu stiprināšanas sistēma uz
priekšējā pasažieru un aizmugurējiem sānu sēdekļiem
ZE Voice gājēju brīdināšanas sistēma
Brīdinājums par nenostiprinātu drošības jostu visās
sēdvietās
10" indikatoru un rādītāju digitālais displejs ar
personalizācijas iespējām
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Manuāli kontrolējama kondicionēšanas sistēma
Elektriski regulējami sānu stikli ar impulsa slēdzi
Elektriski regulējami apsildāmi ārējie sānu spoguļi
Ar roku regulējami logi aizmugurējās durvīs
Atpakaļskata spogulis ar nakts / dienas režīmu
Renault Hands Free karte-atslēga
Regulējams stūres statņa augstums un slīpums
Aizslēdzams glabāšanas nodalījums
Regulējams vadītāja sēdekļa augstums un dziļums
Aizmugurējais sēdeklis 1/1
Multimediju sistēma EASY LINK ar 7” sensoru
ekrānu, digitālo radio (DAB), ar iespēju savienot ar
viedtelefoniem (Android Auto™ un Apple CarPlay™), 4
skaļruņiem, Bluetooth®, 2 x USB un 1 x 3,5 mm audio
spraudni
12 V spraudnis instrumentu paneļa apakšā
Caméléon™ uzlādes sistēma ar uzlādes jaudu no 2
līdz 22 kW
E-Shifter ātrumu pārslēgšanas svira ar B Mode režīmu
6,5 m maiņstrāvas lādēšanas kabelis
Akumulatora jauda 52 kWh
Full Led Pure Vision dienas gaistas lukturi ar C formas
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gaismas diožu dienas gaitas lukturiem
Full LED aizmugurējie lukturi
Virsbūves krāsas durvju ārējie rokturi
Melni ārējie sānu spoguļi ar graudainu virsmu
Interjers melnos toņos
Melna auduma apdare
Melni auduma elementi uz paneļa
15" tērauda riteņu diski Eole
Riepu remonta komplekts
Riepu spiediena kontroles sistēma

(S) – standarta aprīkojums
(O) – opcionāls aprīkojums
Android Auto ™ ir Google Inc. preču zīme
Apple CarPlay ™ ir Apple Inc. preču zīme

16” vieglmetāla diski Elective (S)

ZEN (LIFE +)
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Pelēka auduma apšuvums no
pārstrādāta materiāla (S)

Braukšanas joslas kontroles sistēma
Sistēma, kas palīdz noturēties braukšanas joslā
Automātiska tālās un tuvās gaismas pārslēgšana
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Kabatas aiz vadītāja sēdekļa
Attiecībās 1/3 - 2/3 sadalīts aizmugurējais sēdeklis
Elektriski regulējami logi priekšējās durvīs ar impulsa
slēdzi
Elektriski regulējami logi aizmugurējās durvīs
Viedtālruņa indukcijas lādētājs
2 USB porti salona aizmugurē
Ārējie sānu spoguļi korpusa krāsā
Pelēka apdare no pārstrādātiem materiāliem
Elementi no pārstrādāta materiāla uz instrumentu
paneļa
Ādas stūre
16” vieglmetāla diski

(S) – standarta aprīkojums
(O) – opcionāls aprīkojums
Android Auto ™ ir Google Inc. preču zīme
Apple CarPlay ™ ir Apple Inc. preču zīme

Aprīkojums

INTENS (ZEN+)
• Miglas lukturi
• Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori ar
reversīvo kameru
• Aklo zonu uzraudzības sistēma
• Pārāk liela braukšanas ātruma brīdināšanas sistēma
• Automātiska gaisa kondicionēšana
• Elektrohromatisks iekšējais atpakaļskata spogulis
• Elektriski regulējami, apsildāmi un salokāmi ārējie
atpakaļskata spoguļi
• Multimediju sistēma EASY LINK 9,3” ar navigāciju:
9,3” ekrāns, digitālo radio (DAB), ar iespēju savienot ar
viedtelefoniem (Android Auto™ un Apple CarPlay™), 6
skaļruņiem, Bluetooth®, 2 x USB un 1 x 3,5 mm audio
spraudni
• RENAULT EASY CONNECT - piekļuve tiešsaistes
pakalpojumiem, ieskaitot Google Places, TomTom
Traffic, laika ziņas, degvielas cenas, bīstamās zonas.
• 3 gadu bezmaksas navigācijas atjauninājumi iekļauti
mašīnas cenā
• Hromēti elementi priekšējā radiatora restē

16” Elective dimanta melni
vieglmetāla riteņi (S)

17” Elington, dimanta melni
vieglmetāla riteņi, (O)

Melna apdare, kas izgatavota
no otrreiz pārstrādāta auduma
ar elementiem, kas izgatavoti
no eko ādas (S)

Melnas ādas apdare (O)

• Vadītāja sēdeklis ar regulējamu jostas atbalstu
• Papildu tonēti aizmugurējie logi
• Melna auduma apdare no pārstrādāta auduma ar eko
ādas elementiem
• Melni auduma elementi uz instrumentu paneļa
• 16" melni vieglmetāla diski Elective, melni

(S) – standarta aprīkojums
(O) – opcionāls aprīkojums
Android Auto ™ ir Google Inc. preču zīme
Apple CarPlay ™ ir Apple Inc. preču zīme

Izmēri (mm)

Bagāžas nodalījuma tilpums (l)
Bagāžas nodalījuma ietilpība
Bagāžas nodalījuma ietilpība ar nolocītu aizmugurējo sēdekli (mērot līdz griestiem)

338
1225

Piederumi

1.

1. Divu līmeņu grīda kabeļu glabāšanai
Pilnībā integrēta, lai ietilptu bagāžas nodalījumā, tā
piedāvā vairākus nodalījumus ar pietiekami daudz
vietas, lai glabātu 2 uzlādes kabeļus. Nodalījums ir
īpaši izveidots lai pasargātu BOSE® subvūferu. Vairs
nekāda kabeļu mudžekļa un nekādas nekārtības bagāžas
nodalījumā. Pacel bagāžnieka grīdu, lai ērti piekļūtu
ievietotajām mantām. Noņemamā grīda ir verama, un
tajā ir rokturis, lai viegli piekļūtu tās saturam. Tas ļauj
atrast vietu arī mazām lietām (kā drošības komplektam),
ja tajā ir tikai viens kabelis vai ja nav BOSE® subvūfera.

2.

2. Priekšējais roku balsts
Uzlabo braukšanas komfortu un nodrošina papildu vietu
glabāšanai. Nodalījums nelielu priekšmetu (žetonu,
monētu) uzglabāšanai.
3.Antena haizivs spuras formā
Piešķir sava auto virsbūvei dinamisku stilu ar haizivs
spuras antenu, kas tā dizainam piešķirs sportisku veidolu.
Izvēlies sev piemērotu stilu!
4. Izgaismoti durvju sliekšņi
Elegance un mūsdienīgums katru reizi, kad atver durvis.
Baltais atliktais apgaismojums uz sliekšņiem pievērš
uzmanību gan dienā gan naktī. To alumīnija apdare ar
Renault logotipu aizsargās automašīnas durvis.
Pārdod pāros.

4.

3.

Turpini savu pieredzi ar Renault ZOE
apmeklējot www.renault.lv

Ir veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu šīs publikācijas precizitāti un aktualitāti drukāšanas laikā. Šis dokuments ir izveidots saskaņā ar pirmsražošanas un prototipu modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības
ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami
(kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai kā papildus piederums). Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera
elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.
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