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Nowe ZOE 
wyznacza nowy standard mobilności! 





ZOE, jakiego jeszcze 
nie było
Nowe ZOE pokazuje swoją silną, teraz jeszcze 
bardziej wyrazistą osobowość. Precyzyjnie 
wymodelowane linie nadwozia Nowego ZOE 
tworzą idealną kompozycję z charakterystycznym 
dla marki układem świateł w kształcie litery C 
wykonanych w technologii Full LED, nowymi 
światłami przeciwmgłowymi oraz nowym, bardziej 
wyrazistym grillem. Tylne światła nabierają 
charakteru dzięki diodowym pasom świetlnym, które 
optycznie poszerzają nadwozie. Pod maską, której 
muskularnie wymodelowane kontury zbiegają się 
z centralnie umieszczonym i powiększonym logo 
marki, ukrywa się nowa jednostka napędowa 
o większej mocy, gwarantująca więcej przyjemności 
z jazdy. Nowych doznań z jazdy dostarczy także 
tryb B-Mode, który umożliwia bardziej efektywne 
hamowanie silnikiem, ograniczając użycie pedału 
hamulca, a jednocześnie zwiększając zasięg dzięki 
odzyskanej energii.



Wnętrze, które otula 
komfortem
Nowe ZOE oferuje stałą łączność ze światem, ale 
przede wszystkim zapewnia większe poczucie 
łączności kierowcy z samochodem. Wystarczy 
zbliżyć się do Nowego ZOE z kartą Renault Hands 
Free w kieszeni, aby otworzyły się zamki drzwi do 
wyjątkowego świata, który integruje najbardziej 
nowoczesne technologie z łatwością obsługi. 
Wnętrze, niczym kokon, stwarza niezwykłe poczucie 
komfortu, którego nowe standardy przejawiają 
się w tapicerce i elementach wykończeniowych 
wykonanych z materiału pochodzącego w 100% 
z recyklingu*, a także doskonałym wyciszeniu. 
Nowa, gruntownie przeprojektowana deska 
rozdzielcza jest kwintesencją nowoczesności 
i funkcjonalności. W centralnym miejscu po stronie 
kierowcy znajduje się cyfrowy zespół wskaźników 
i zegarów na 10-calowym wyświetlaczu, na którym 
w czasie jazdy są prezentowane wszystkie niezbędne 
informacje. Dzięki nowej, wielofunkcyjnej kierownicy 
z ergonomicznymi przyciskami jednym dotknięciem 
kontrolujesz funkcje samochodu. Na środkowej 
konsoli pod dźwignią zmiany trybu jazdy znajduje 
się miejsce na smartfona z ładowarką indukcyjną. 
Za sprawą nowego ekranu dotykowego 9,3” do 
obsługi systemu multimedialnego EASY LINK 
najnowszej generacji korzystanie z nawigacji jest 
intuicyjne i wygodne jak nigdy dotąd. 

* Tapicerka w wersji Zen została wykonana z tkaniny pochodzącej 
w 100% z recyklingu, a w wersji Intens jest połączona ze skórą 
ekologiczną. 







W 100% elektryczny



Pokonuj dłuższe 
dystanse i ciesz się 
pełnią swobody
Granice są po to, aby je przekraczać. Zasięg 
Nowego ZOE został zwiększony aż do 395 km 
zgodnie z WLTP* i jest największy w swojej klasie. 
Teraz Nowym ZOE dojedziesz naprawdę daleko. 
Zarządzaj zużyciem paliwa i odzyskiwaniem 
energii podczas hamowania dzięki specjalnemu 
wskaźnikowi umieszczonemu na 10-calowym 
cyfrowym wyświetlaczu wskaźników i zegarów.

* W zależności od wersji i wyposażenia.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures 
– światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów 
lekkich) – protokół pomiaru zużycia paliwa i zasięgu, 
którego wyniki są bardzo zbliżone do wyników uzyskiwanych 
w warunkach rzeczywistej eksploatacji.







Naładuj wygodnie 
akumulator w każdym 
miejscu, w którym się 
znajdujesz
Teraz możesz naładować akumulator Nowego 
ZOE wszędzie tam, dokąd się udasz w związku 
z codziennymi zajęciami. Gdy wrócisz do domu, 
podłącz Nowe ZOE do terminala Wallbox o mocy 
7,4 kW. Kiedy rano się obudzisz, akumulator będzie 
w pełni naładowany, a Twój samochód gotowy do 
jazdy. Co więcej, Nowe ZOE zostało wyposażone 
w gniazdo typu Combo (CCS – Combined Charging 
System), które umożliwia ładowanie akumulatora 
z terminali szybkiego ładowania prądem stałym DC 
i uzyskanie aż 150 km zasięgu w ciągu zaledwie 
30 min. Inteligentny układ ładowania Caméléon®, 
który dostosowuje się do mocy dostępnej we 
wszystkich terminalach ładowania prądem 
zmiennym AC (do 22 kW), zapewnia optymalne 
wykorzystanie czasu ładowania przez dany terminal. 
Ładowanie akumulatora jeszcze nigdy nie było 
tak proste. 



Przyjemność z jazdy 
w trybie w 100% 
elektrycznym
Jazda Nowym ZOE dostarczy Ci wspaniałych 
wrażeń.  Dzięki nowemu silnikowi elektrycznemu 
R135 o mocy 100 kW (135 KM) Nowe ZOE może 
się pochwalić jeszcze lepszymi osiągami. Silnik 
umożliwia rozwinięcie maksymalnej prędkości 
140 km/h i dysponuje mocą, która sprawi, że 
wyprzedzanie będzie dziecinnie proste. Odkryj, 
co oznacza całkowity spokój ducha za kierownicą. 
Za pomocą dźwigni zmiany trybu jazdy (e-Shifter) 
przełączasz  samochód na B-Mode – tryb do jazdy 
w mieście, który zapewnia bardziej efektywne 
hamowanie silnikiem po zdjęciu nogi z pedału gazu 
i bardziej komfortowe podróżowanie w warunkach, 
w których normalnie kierowca musiałby często 
używać pedału hamulca. 





Nawiguj zgodnie 
z własnymi 
preferencjami
Słuchaj swoich ulubionych utworów z play-
listy, przeglądaj aplikacje i bezpiecznie wykonuj 
połączenia dzięki nowemu systemowi multime-
dialnemu EASY LINK, kompatybilnemu z Android 
Auto™ i Apple CarPlay™, na ekranie o przekątnej  
nawet 9,3”.
System nawigacji pokładowej, bezpośrednio 
połączony z usługami TomTom, zapewnia w czasie 
rzeczywistym dostęp do wielu użytecznych 
informacji, m.in. o ruchu drogowym, strefach 
niebezpiecznych, pogodzie, dostępności terminali 
ładowania.
Masz wątpliwości co do adresu docelowego?
Teraz łatwo znajdziesz każde miejsce za pomocą 
wyszukiwarki adresów Google, jak w smartfonie. 
Mapy zawsze będą aktualne dzięki automatycznej 
aktualizacji Over the Air. Nowy wymiar inteligentnej 
mobilności wprawi Cię w zachwyt. 

Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc.  
Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc. 





Wsparcie dla 
kierowcy 
Nowe ZOE oferuje szeroki wachlarz systemów 
wspomagania prowadzenia i parkowania, które 
ułatwią Ci wykonywanie manewrów i zwiększą 
bezpieczeństwo. Dzięki systemowi Easy Park Assist 
zaparkujesz auto po mistrzowsku, bez dotykania 
kierownicy. System rozpoznawania znaków 
drogowych poinformuje Cię o obowiązującym 
ograniczeniu prędkości, które odczytuje kamera 
umieszczona z przodu samochodu, a gdy 
przekroczysz prędkość, zaalarmuje Cię system 
ostrzegania o nadmiernej prędkości. Nowe ZOE 
wykryje każdy samochód znajdujący się w martwym 
polu lub zbliżający się do tej strefy i poinformuje 
Cię o jego obecności za pomocą sygnału świetlnego 
w lusterkach bocznych. System utrzymania 
pasa ruchu skoryguje tor jazdy w przypadku 
niezamierzonego zjechania z pasa ruchu. Nowe 
ZOE sprawia, że życie staje się prostsze, a za sprawą 
zaawansowanych technologii zapewnia zupełnie 
nowe doznania z jazdy. 





Strefa kolorów

Szary Highland** Szary Titanium**

Biały Quartz**Biały Alpejski*



Czerwony Flamme** Czarny Étoilé**

Niebieski Foudre**

Fioletowy Blueberry**

Niebieski Céladon**

 * Lakier niemetalizowany. ** Lakier metalizowany. Zdjęcia niewiążące, poglądowe.



Wyposażenie

• System wspomagania ruszania pod górę
• System ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania 
• System kontroli trakcji ESC z systemem zapobiegającym 

blokadzie kół ASR i kontroli jazdy na zakrętach CSV
• Regulator-ogranicznik prędkości
• Automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
• Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu
• Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku 

nagłego hamowania
• Poduszki przednie i boczne z przodu
• Zagłówki tylne na miejscach bocznych z regulacją 

wysokości
• Zamek centralny drzwi zdalnie sterowany
• System ISOFIX na miejscu pasażera z przodu oraz  

na 2 miejscach bocznych z tyłu
• System ostrzegania pieszych ZE Voice
• System ostrzegający o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
• Cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 

10" z możliwością personalizacji
• Klimatyzacja manualna
• Szyby przednie regulowane elektrycznie 
• Zewnętrzne lusterka elektrycznie regulowane 

i podgrzewane

• Szyby tylne regulowane manualnie
• Lusterko wewnętrzne dzień/noc
• Karta Renault Hands Free
• Kierownica z regulacją wysokości i głębokości
• Schowek w desce rozdzielczej zamykany
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości i wzdłużnie
• Tylna kanapa 1/1
• System multimedialny EASY LINK 7" – z ekranem 

dotykowym 7", radioodtwarzaczem DAB, z funkcją 
kompatybilności smartfona (z Android Auto™ i Apple 
CarPlay™), 4 głośniki, Bluetooth®, 2 × USB, 1 × jack

• Złącze 12 V u dołu deski rozdzielczej
• Układ ładowania Caméléon™ z możliwością ładowania 

od 2 do 22 kW
• Dźwignia zmiany biegów e-Shifter z trybem B-Mode
• Kabel do ładowania prądem zmiennym o długości 6,5 m
• Bateria o pojemności 52 kWh
• Światła przednie Full LED Pure Vision ze światłami do jazdy 

dziennej LED w kształcie litery C
• Światła tylne Full LED 
• Klamki drzwi w kolorze nadwozia
• Lusterka boczne w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze 
• Wystrój wnętrza w kolorze czarnym

• Tapicerka materiałowa czarna
• Materiałowa wstawka w desce rozdzielczej w kolorze 

czarnym 
• Stalowe obręcze kół 15", wzór Eole
• Zestaw do naprawy opon
• Czujnik ciśnienia w oponach

LIFE

(S) – wyposażenie standardowe
(O) – w opcji
Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. 
Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

Stalowe obręcze kół 15" i kołpaki 
Eole (S)

Tapicerka materiałowa czarna (S)



• System kontroli pasa ruchu
• System utrzymywania pasa ruchu 
• Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych  

na mijania
• System rozpoznawania znaków drogowych
• Kieszeń w fotelu kierowcy z tyłu
• Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
• Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem 

impulsowym
• Szyby tylne regulowane elektrycznie
• Ładowarka indukcyjna do smartfona
• 2 × USB z tyłu
• Lusterka boczne w kolorze nadwozia
• Tapicerka szara z materiału pochodzącego z recyklingu
• Wstawka w desce rozdzielczej i drzwiach z materiału 

pochodzącego z recyklingu
• Kierownica ze skóry ekologicznej
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16", wzór Elective

ZEN (LIFE +)

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 16", Elective (S)

Tapicerka szara z materiałów 
z recyklingu (S)

(S) – wyposażenie standardowe
(O) – w opcji



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
16", Elective, diamentowe czarne (S)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
17", Elington, diamentowe czarne (O)

Wyposażenie

• Światła przeciwmgłowe
• System wspomagania parkowania przód/tył z kamerą 

cofania
• System kontroli martwego pola
• System ostrzegania o nadmiernej prędkości
• Klimatyzacja automatyczna
• Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
• Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie
• System multimedialny EASY LINK 9,3” z nawigacją:  

ekran 9,3”, radioodtwarzaczem DAB, z funkcją 
kompatybilności smartfona (z Android Auto™ i Apple 
CarPlay™), 6 głośników, Bluetooth®, 2 × USB, 1 × jack

• RENAULT EASY CONNECT – dostęp do usług online, m.in. 
wyszukiwarka Google Places, informacje o ruchu drogowym 
TomTom Traffic, pogoda, ceny paliw, niebezpieczne strefy

• 3 lata aktualizacji nawigacji w cenie samochodu
• Elementy chromowane w grillu przednim
• Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
• Szyby tylne boczne dodatkowo przyciemniane
• Tapicerka materiałowa z materiałów pochodzących 

z recyklingu z elementami skóry ekologicznej w kolorze 
czarnym

• Wstawka materiałowa w desce rozdzielczej czarna 
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16", Elective, czarne

INTENS (ZEN +)
Tapicerka skórzana czarna (O)Tapicerka czarna z materiału 

z recyklingu z elementami  
ze skóry ekologicznej (S)

(S) – wyposażenie standardowe
(O) – w opcji
Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. 
Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.
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Ładowanie standardowe

Stan naładowania akumulatora (%)

M
oc

 ła
do

w
an

ia
 (k

W
)

Ładowanie

Zasięg

Nowe ZOE zapewnia zasięg do 395 km zgodnie z protokołem WLTP*. Zużycie paliwa i zasięg 
mierzone do celów homologacyjnych w procedurze testowej WLTP są bardzo zbliżone do 
osiąganych w rzeczywistych warunkach użytkowania. Podobnie jak zużycie paliwa w samochodach 
z silnikami spalinowymi zasięg Nowego ZOE w rzeczywistych warunkach użytkowania zależy 
od kilku czynników, takich jak: ukształtowanie terenu, prędkość, korzystanie z ogrzewania 
i klimatyzacji czy styl jazdy. 

Generalnie na drogach podmiejskich zasięg samochodu wynosi do 395 km* w umiarkowanych 
porach roku i 250 km* podczas zimniejszych dni. Dlatego umożliwiamy Ci kontrolowanie zasięgu 
za pomocą narzędzi na cyfrowym wyświetlaczu – w szczególności wskaźnika oszczędzania 
energii, który podaje zużycie energii w czasie rzeczywistym. Należy pamiętać, że zasięg wykazany 
w procedurze homologacyjnej różni się w zależności od wersji i poziomu wyposażenia.

* W zależności od wersji i poziomu wyposażenia. 

Po podłączeniu Nowego ZOE do ładowania moc ładowania wyrażona w kW 
osiąga najwyższą wartość, kiedy akumulator jest całkowicie lub niemal całkowicie 
rozładowany. Szybkość ładowania zmniejsza się stopniowo wraz ze zbliżaniem się 
do 100% naładowania. Moc ładowania zależy również od mocy generowanej przez 
terminal, temperatury i stopnia zużycia akumulatora.

System BOSE®

Music box
System audio BOSE® Premium, który składa się z sześciu głośników 
i kompaktowego subwoofera, dostarcza dźwięk najwyższej jakości. 
Dwa głośniki wysokotonowe o przekątnej 2,5 cm w desce rozdzielczej 
wraz z dwoma w przednich i dwoma w tylnych drzwiach zapewniają Ci 
czysty, zbalansowany dźwięk najwyższej próby. Subwoofer umieszczony 
w bagażniku uzupełnia doznania dźwiękowe realistycznym, głębokim 
basem. Perfekcyjna jakość dźwięku w Twoim Nowym ZOE. 



Ładowanie Nowego ZOE w domu 
Ładowanie samochodu elektrycznego w domu, dla zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa 
ładowania, wymaga zainstalowania specjalnego terminala przez wyspecjalizowanego elektryka. 
Dostępnych jest kilka opcji. Możesz wybrać taką, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. 

1. ZOE może być ładowane poprzez podłączenie ładowarki Flexi Charger do specjalnego 
bezpiecznego gniazda typu Legrand Green-Up™ Access. W ten sposób naładujesz akumulator 
w mniej więcej 20 godzin1. Instalację musi wykonać specjalista elektryk. Ładowarka Flexi Charger 
umożliwia doładowanie akumulatora ze standardowego domowego gniazdka zasilającego2, 
które spełnia obowiązujące przepisy, kiedy zajdzie konieczność wydłużenia zasięgu w miejscu 
bez dostępu do publicznych punktów ładowania. 

2. Dla jeszcze szybszego ładowania zalecamy korzystanie z Wallbox 7,4 kW3, który pozwala na 
pełne naładowanie akumulatora w 9 godzin i 25 minut. Instalację musi wykonać autoryzowany 
specjalista elektryk. Wallbox jest dostępny również w wersji wodoodpornej do instalacji na 
zewnątrz. 

Ładowanie Nowego ZOE za pomocą zewnętrznych 
punktów ładowania 
3. Punkty ładowania stają się coraz bardziej powszechne: w centrach handlowych i na parkingach, 
w miejscach obsługi podróżnych przy autostradach, na parkingach firmowych oraz oczywiście 
na ulicach naszych miast. Rośnie liczba punktów ładowania prądem stałym DC. Nowe ZOE 
możesz wyposażyć w opcjonalną ładowarkę prądem stałym i cieszyć się wszechstronnymi 
możliwościami ładowania. 
Znajdź punkty ładowania za pomocą systemu multimedialnego EASY LINK, aplikacji MY Renault 
lub na stronie renault.pl.

1 W zależności od akumulatora i terminala ładowania. 2 Doładowywanie za pomocą Flexi Charger ze standardowego gniazdka zależy od jakości 
i zgodności instalacji elektrycznej, która powinna zostać zweryfikowana przez wyspecjalizowanego elektryka. 3 Wallbox i instalator muszą posiadać 
certyfikat Z.E. Ready (wersja 1.2 lub nowsza) w celu zagwarantowania spełnienia wymagań Nowego ZOE oraz zgodności z wymaganiami instalacji 
elektrycznej. Z.E. Ready jest zastrzeżonym znakiem towarowym Renault. 
Więcej informacji na temat ładowania samochodów elektrycznych w domu znajdziesz na stronie renault.pl i u wybranych Autoryzowanych 
Dealerów Renault. 

Ładowanie



POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
Pojemność bagażnika 338
Pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą (do sufitu) 1225

Wymiary (mm)



Akcesoria

1.



1. Dwupoziomowa podłoga do łatwego przechowywania 
kabli
Podłoga, w pełni zintegrowana z bagażnikiem, składa 
się z kilku schowków, które zapewniają wystarczającą 
przestrzeń do przechowywania dwóch kabli do 
ładowania. Schowek został specjalnie zaprojektowany, 
by chronić subwoofer BOSE®. Koniec z plątaniną kabli 
i bałaganem w bagażniku. Łatwy dostęp do znajdujących 
się w nim przedmiotów umożliwia podwójna 
podłoga – wyjmowana i mocowana na zawiasach ma 
uchwyt ułatwiający jej podniesienie. Schowek pod 
podłogą umożliwia również przechowywanie małych 
przedmiotów (np. zestawu bezpieczeństwa), jeżeli 
trzymamy w nim tylko jeden kabel lub nie ma w nim 
subwoofera BOSE®. 

2. Przedni podłokietnik
Podwyższa komfort jazdy i zapewnia dodatkową prze-
strzeń do przechowywania, także małych przedmiotów 
(żetonów do wózków sklepowych, monet).

3. Antena w kształcie płetwy rekina 
Nadaj dynamiczny styl nadwoziu dzięki antenie 
w kształcie płetwy rekina, która wniesie sportowy 
akcent do stylistyki samochodu. Wybierz styl, który 
pasuje właśnie do Ciebie!

4. Podświetlane listwy progowe
Elegancja i nowoczesność za każdym razem, gdy 
otwierasz drzwi. Białe podświetlenie progów 
z wyłącznikiem czasowym przyciąga wzrok w dzień 
i w nocy. Ich aluminiowe wykończenie z logo Renault 
chroni drzwi samochodu.
Produkt sprzedawany w kompletach.
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Jakość

„Od projektowania w naszych studiach, przez produkcję, aż po dystrybucję w naszej sieci  
– na każdym etapie dążymy do najwyższej jakości”. 

Laurens van den Acker – dyrektor ds. designu przemysłowego, Grupa Renault

Nowe Renault ZOE: dalej, szybciej, łatwiej
Nowe ZOE kontynuuje tradycję innowacji dzięki akumulatorowi Z.E. 50, który pozwala na zwiększenie 
zasięgu do 395 km (WLTP). Oferuje również szybkie ładowanie prądem stałym (DC) do 50 kW i umożliwia 
odzyskanie 150 km zasięgu w 30 minut. Ta funkcja poszerza dotychczasowe możliwości układu ładowania 
Caméléon™ 22 kW, jedynego na rynku, który w pełni wykorzystuje publiczne terminale ładowania prądu 
zmiennego. Nawigacja z wykorzystaniem usług TomTom i wyszukiwaniem adresów Google pozwala 
łatwo znaleźć potrzebne punkty i terminale ładowania w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii Over 
the Air mapy są aktualizowane automatycznie. 

Nowe ZOE – dynamika i pełny spokój każdego dnia
Nowe ZOE powstało dzięki optymalizacji wszystkich elementów samochodu przez inżynierów Renault. 
Ponad 100 000 egzemplarzy ZOE wyposażonych w silniki wyprodukowane w Cléon we Francji świadczy 
o wiedzy i doświadczeniu Renault, które nie mają sobie równych. Nowy silnik R135 oferuje optymalne 
osiągi i wszechstronność na wszystkich drogach. Przyjemność z jazdy – najważniejszy argument przy 
zakupie ZOE – została po raz kolejny zwiększona za sprawą przyspieszenia na poziomie miejskich 
samochodów sportowych. Jednocześnie tryb do jazdy w mieście B-Mode ułatwia prowadzenie poprzez 
ograniczenie konieczności korzystania z pedału hamulca. Twoje podróże są bardziej bezpieczne dzięki 
bogatej ofercie systemów wspomagania prowadzenia. 

Nowe ZOE – jakość, której nie sposób nie zauważyć
Stylistyka ZOE, kultowego modelu Renault, wciąż przyciąga uwagę – jej innowacyjność widać 
w reflektorach w technologii Full LED z charakterystycznym układem świateł w kształcie litery C, 
odważnym i zaawansowanym technologicznie wnętrzu, zgodnym z trendami i filozofią samochodów 
elektrycznych, tapicerce i elementach wnętrza pokrytych materiałem pochodzącym w 100% z recyklingu, 
a także szerokokątnych ekranach inspirowanych rozwiązaniami ze świata smartfonów, z wysokim 
poziomem jasności, kontrastu oraz w pełni konfigurowalnych. W Nowym ZOE poczujesz się jak w domu.

Ciągłe doskonalenie
Renault jako pionier i lider elektromobilności w Europie zdobyło unikatową wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań klientów. Od premiery w 2012 roku ZOE było nieustannie 
udoskonalane. Po wprowadzeniu w 2017 roku nowego akumulatora Z.E. 40 zasięg ZOE w rzeczywistych warunkach zwiększył się ze 150 do 300 km. Rok później ZOE zostało 
wzbogacone o nowy silnik R110, który zapewnia większą wszechstronność i lepsze doświadczenia z jazdy. Dzisiaj ten najlepiej sprzedający się w Europie miejski samochód 
elektryczny robi kolejny krok na drodze transformacji.



Serwis Renault

Jesteśmy zawsze przy Tobie, by ułatwiać Ci życie 
i skrócić czas poświęcony na obsługę Twojego 
Renault – uzyskanie kosztorysu naprawy 
i umówienie wizyty w serwisie online, przejrzyste 
ceny usług skalkulowane indywidualnie dla Twojego 
samochodu, umowy serwisowe, ubezpieczenia, 
assistance i wiele więcej. 

Umowy serwisowe Renault Z.E. 

Umowy serwisowe Renault Z.E. dają pełną kontrolę 
nad budżetem obsługi Twojego samochodu. 
Umowa serwisowa Formuła Non Stop Z.E. 
zapewnia dodatkową ochronę pogwarancyjną 
do 5 lat (w tym 2 lata gwarancji producenta) lub 
osiągnięcia 150 000 km przebiegu, obejmującą 
wymianę lub naprawę części mechanicznych, 
elektrycznych oraz elektronicznych (wraz 
z robocizną) oraz Renault Assistance w Europie 
24 h, 7 dni w tygodniu. Do wyboru jest także 
umowa serwisowa Easy Service Z.E., która 
obejmuje wymianę części i wykonanie przeglądów 
przewidzianych w programie obsługi samochodu 
zgodnie z zaleceniami Renault, a także ochronę 
pogwarancyjną Formuła Non Stop Z.E oraz Renault 
Assistance w Europie 24 h, 7 dni w tygodniu. Umowy 
serwisowe Renault Z.E. to gwarancja spokoju na lata 
dzięki naszym profesjonalnym pracownikom w sieci 
Autoryzowanych Partnerów Renault. 

Gwarancja

Każdy samochód Renault jest objęty dwuletnią 
gwarancją od dnia wydania, bez limitu kilometrów. 
Akumulator trakcyjny w Nowym ZOE jest objęty 
gwarancją przez 8 lat lub do przebiegu 160 000 km. 
Nowe ZOE posiada również rozszerzoną gwarancję 
na powłokę lakierniczą (3 lata) i korozję (12 lat).

Serwis



Odkryj Renault ZOE 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów 
Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą 
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego 
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym 
Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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