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Nový





Nové ZOE, 

mobilita úplně jinak!





ZOE jako nikdy 
předtím
Nové ZOE vyjadřuje svůj styl ještě osobitějším 
způsobem. Nové ZOE doplňuje své hladké linie 
o nové charakteristické světlomety Full LED se 
světelným podpisem ve tvaru písmene „c“, mlhová 
světla a výraznější masku chladiče. Zadním světlům 
dodává charakter paprsek LED světel navazující 
na linii karoserie. Pod kapotou s výraznějšími 
prolisy se skrývá nový a výkonnější motor. Nový 
režim B obohacuje zážitek z jízdy větším využíváním 
rekuperace, takže už skoro nemusíte sešlapovat 
brzdový pedál.



V bublině pohody
Je dokonale propojené s okolním světem. Nové 
ZOE je však především propojeno s vámi. Když 
se k ZOE přiblížíte, hands-free karta vám otevře 
dveře do vesmíru, v němž se snoubí technologie 
s jednoduchostí. Jste jako v bavlnce – interiér 
využívá příjemných a moderních materiálů ze 
100% recyklované tkaniny* se zvláštním důrazem 
na zvukovou izolaci. Palubní deska je modernější 
a celkově praktičtější díky přístrojovému štítu 
o úhlopříčce 10 palců. Poskytuje všechny 
informace, které na cestách potřebujete. Nový 
volant s ovládacími prvky vám umožňuje ovládat 
své vozidlo konečky prstů. Odkládací prostor 
pro chytrý telefon před voličem převodovky je 
vybaven indukční nabíječkou pro bezdrátové 
nabíjení. Obrazovka zcela nového systému EASY 
LINK o úhlopříčce 9,3 palce ve středu palubní 
desky vám umožňuje navigovat pohodlněji než 
kdy předtím.

* Čalounění verze Zen je ze 100% recyklované tkaniny Recytex, 
čalounění Intens využívá kombinaci této tkaniny a umělé kůže.







Jednoduše elektrický



Větší dojezd, 
větší svoboda
Meze jsou tu od toho, aby se překračovaly. Nové 
ZOE prodlužuje svůj dojezd až na 395 km dle 
metodiky WLTP*. Jezděte zcela bezstarostně celý
týden na jedno nabití. Mějte spotřebu a rekuperaci 
energie pod kontrolou díky ukazateli šetření 
energie na 10palcovém přístrojovém štítu před 
řidičem.

* V závislosti na verzi a výbavě. 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): 
tato metodika měření spotřeby a dojezdu poskytuje výsledky, 
které se velmi blíží reálným podmínkám používání.







Nabíjejte snadno 
a kdekoli
Nové ZOE je připraveno doprovázet vás při všech 
každodenních aktivitách. Nyní jej můžete nabíjet 
všude, kam se vydáte. Doma připojte vůz ZOE 
k nabíjecí stanici Wallbox o výkonu 11 kW, a když 
se ráno probudíte, bude plně nabitý. Konektor 
CCS (Combined Charging System) Nového ZOE 
můžete navíc použít u rychlonabíjecích stanic a za 
pouhých 30 minut dobít až 150 km dojezdu. Díky 
chytré nabíječce Caméléon® se Nové ZOE přizpůsobí 
proudu dostupnému na všech veřejných střídavých 
nabíjecích stanicích (až 22 kW), aby získalo co nejvíce
z doby nabíjení u právě používané stanice. A aby 
vám ještě více usnadnilo život, Nové ZOE vám na 
9,3palcovém displeji systému EASY LINK zobrazuje 
všechny dostupné nabíjecí stanice ve vaší blízkosti 
nebo v cíli vaší cesty, včetně jejich výkonu.
Nabíjení ještě nikdy nebylo tak snadné.



Jízda na na elektřinu 
je pravým požitkem
Jízda s Novým ZOE je absolutním potěšením. Nový 
elektromotor R135 o výkonu 100 kW (135 k) nabízí 
ještě úžasnější dynamiku a pružnost. Dosahuje 
nejvyšší rychlosti 140 km/h a předjíždění je s ním 
hračkou. Přepnutím do režimu B aktivujete 
intenzivnější rekuperaci energie. Po uvolnění 
plynového pedálu vůz začne intenzivně zpomalovat. 
Díky režimu B nebudete muset tolik sešlapovat 
brzdový pedál a jízda pro vás bude uvolněnější.





Navigujte podle 
svých představ
Poslouchejte své playlisty, procházejte oblíbenými 
aplikacemi a bezpečně telefonujte díky novému 
multimediálnímu systému EASY LINK a jeho 
9,3palcové obrazovce s podporou zrcadlení 
obrazovky chytrého telefonu. Palubní navigace, 
přímo připojená ke službám TomTom, vám 
v reálném čase poskytuje spoustu informací: 
dopravní situace, nebezpečná místa, počasí, polohu, 
dostupnost nabíjecích stanic a mnoho dalšího.
Funkce Auto-Update vám zajistí automatickou 
aktualizaci map.
Neznáte přesnou adresu cíle?
Potřebujete jen dvě nebo tři klíčová slova a můžete 
ji najít pomocí vyhledávání adres Google. Snadno, 
rychle a hladce. Novou, k internetu připojenou 
mobilitu si zamilujete.







S aplikací MY Renault můžete ovládat 
svůj vůz na dálku!
Usnadněte si život s Novým ZOE ještě více pomocí aplikace MY Renault:

Poloha vozu. Najděte pomocí aplikace MY Renault polohu svého vozu a nechte se 
k němu dovést.
Zobrazte si dojezd vozu a polohu dostupných nabíjecích stanic ve vaší blízkosti nebo 
v místě cíle.

Plánovač trasy. Připravte si trasu během okamžiku na svém chytrém telefonu: aplikace 
automaticky zahrne zastávky u nabíjecích stanic a při výpočtu času příjezdu započítá doby 
nabíjení. Jediným kliknutím pak odešlete navrhovanou trasu do aplikace Mapy Google 
a díky replikaci chytrého telefonu pak i na obrazovku vašeho vozu.

Navigace v posledním úseku*. Po zaparkování si spusťte na chytrém telefonu navigaci
a nechte se dovést až do cíle.
Zkontrolujte si v reálném čase stav nabíjení akumulátoru a jeho zbývající nabití.
Spusťte, nebo si naplánujte nabíjení Nového ZOE v době mimo špičku a ušetřete náklady.
Aktivujte, nebo si naprogramujte klimatizaci nebo vyhřátí vozu předem, abyste si 
v kabině užili ideální teplotu.
Zobrazte si dojezd vozu a polohu dostupných nabíjecích stanic ve vaší blízkosti nebo 
v místě cíle.

* Dostupné pouze u modelů vybavených navigací EASY LINK.



Ještě snadněji, 
ještě bezpečněji
Za volantem už nejste sami. Teď vám budou 
pomáhat asistenční systémy, které vám usnadní 
jízdu a zajistí bezpečnost. Se systémem EASY 
PARK ASSIST zaparkujete dokonale, aniž byste se 
museli dotknout volantu. Kamera si za vás všimne 
rychlostních omezení a výstraha při překročení 
povolené rychlosti vás upozorní, když ji překročíte. 
Nové ZOE detekuje přítomnost vozidla nebo jeho 
přijíždění do vašeho mrtvého úhlu a upozorní 
vás na něj světelným signálem ve vnějších 
zpětných zrcátkách. Nové ZOE vám díky vyspělým 
technologiím usnadní život.





Nabídka laků

Šedá Highland Šedá Titanium

Bílá QuartzBílá Glacier*



Červená Flamme Černá Étoilé

Modrá Foudre

Fialová Blueberry

Modrá Céladon

* Nemetalický lak.



Výbavy

Aktivní a pasivní bezpečnost
• Přední a boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce
• Asistent rozjezdu do kopce
• Protiblokovací systém brzd (ABS) s asistentem 

nouzového brzdění (EBA)
• Elektronický stabilizační systém (ESP) s protiprokluzovým 

systémem a kontrolou nedotáčivosti
• Dešťový a světelný senzor
• Úchyty ISOFIX
• Zvukové varování chodců Z.E. Voice

Jízdní asistence
• Tempomat / omezovač rychlosti 
• 10" přístrojový štít
• Automatická parkovací brzda s funkcí Auto-Hold

Komfort
• Manuální klimatizace
• Elektrické ovládání předních oken u řidiče a spolujezdce
• Hands-free karta Renault
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 

manuálně sklopná
• Výškově a podélně nastavitelný volant

Audiosystém a multimédia
• EASY LINK 7" – rádio se 7" dotykovou obrazovkou 

s vysokým rozlišením, 6 reproduktorů, Bluetooth®, 
2 vstupy USB, 1 vstup AUX, bez navigace

• 12V zásuvka

Služby připojení k internetu
• Připojení vozidla k síti 4G, včetně datového balíčku 

na 3 roky
• Služba Auto-Update – na 3 roky (pro kompatibilní 

systémy EASY LINK): automatická bezdrátová 
aktualizace multimediálního systému

• Služby připojení k internetu u aplikace MY Renault: stav 
nabíjení akumulátoru, předběžné vytápění/ochlazování 
vzduchu v kabině, plánovač trasy

Speciální výbava Z.E.
• Režim ECO
• Počitadlo ujetých kilometrů, ukazatel šetření energie 

a stavu akumulátoru na přístrojovém štítu
• Nabíjecí systém Caméléon™, který se přizpůsobí 

výkonům nabíjecích stanic na jednofázový 
i třífázový střídavý proud s výkonem od 2 do 22 kW

• Nabíjecí kabel
• Řadicí páka e-Shifter s režimem B

Vnější design
• Světlomety Full LED se světelným podpisem 

ve tvaru písmene „c“
• Ocelové disky kol 15", design krytů kol Eole, pneumatiky 

Michelin Primacy 4-E
• Vnější kliky dveří v barvě karoserie
• Černá vnější zpětná zrcátka v zrnitém provedení

Vnitřní design
• Látkové čalounění Fortunate, černé
• Látkové čalounění panelu palubní desky, černé

LIFE
Vyobrazené vozidlo má výbavu na přání



Aktivní a pasivní bezpečnost
• Systém varování před opuštěním jízdního pruhu 

s aktivní korekcí jízdní dráhy
• Automatické přepínání dálkových světel
• Rozpoznávání dopravních značek 

Komfort
• Impulzní ovládání okna řidiče, elektrické ovládání 

zadních oken
• Zadní opěradlo, dělené v poměru 2/3 : 1/3

Audiosystém a multimédia
• Bezdrátová indukční nabíječka chytrého telefonu
• 2 vstupy USB pro zadní sedadla

Design karoserie
• 16" disky kol z lehkých slitin, design Elective
• Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

Design interiéru
• Látkové čalounění z recyklovaných materiálů Recytex
• Čalounění panelu palubní desky a ozdobné výplně dveří 

recyklovanou tkaninou
• Volant potažený umělou kůží

ZEN (LIFE +)
Vyobrazené vozidlo má výbavu na přání



Výbavy

Aktivní a pasivní bezpečnost
• Přední mlhové světlomety LED s funkcí 

přisvěcování do zatáček
• Přední a zadní parkovací senzory
• Zadní parkovací kamera
• Systém sledování mrtvého úhlu 
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

Komfort
• Automatická klimatizace
• Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná 

a elektricky sklopná

Audiosystém a multimédia
• Multimediální a navigační systém EASY LINK 7"

Služby připojení k internetu
• Připojené navigační služby – na 3 roky: vyhledávání bodů 

zájmu pomocí služby Google, aktuální dopravní informace, 
počasí, ceny paliva

• Služba Auto-Update – na 3 roky 
(pro kompatibilní systémy EASY LINK): automatická 
bezdrátová aktualizace multimediálního systému

Design karoserie
• Chromované ozdobné prvky na spodní mřížce předního 

nárazníku
• 16" disky kol z lehkých slitin, design Elective, 
černé s diamantovým efektem

Design interiéru
• Čalounění v kombinaci recyklované tkaniny a umělé kůže

INTENS (ZEN+)
Vyobrazené vozidlo má výbavu na přání
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Čalounění

Látkové čalounění Fortunate, černé

Kombinace látkového čalounení Recytex / umělé kůže Kožené čalounění, černéRecyklované látkové čalounění Recytex



Kryty a disky kol

Ocelové disky 15", kryty kol design Eole Disky kol z lehkých slitin 16", design 
Elective

Disky kol z lehkých slitin 16", design 
Elective, černé s diamantovým efektem

Disky kol z lehkých slitin 17", design 
Elington, černé s diamantovým efektem

Výbava BOSE®

Prostor plný hudby
Špičkový audiosystém Bose®, zahrnující šest vysoce výkonných 
reproduktorů a kompaktní subwoofer, poskytuje zvukový přednes 
v krystalicky čisté podobě. 
Dva 2,5cm výškové reproduktory na palubní desce poskytují průzračný 
a vyvážený zvuk a dva reproduktory v předních dveřích a další dva 
v zadních dveřích podávají bohatý a plný zvuk. Subwoofer v zavazadlovém 
prostoru završuje zvukový zážitek realistickými a hlubokými basy. 
Dokonalá zvuková kvalita.



Příslušenství

1.



1. Dvojité dno zavazadlového prostoru pro ukládání 
nabíjecích kabelů
Je plně integrované do zavazadlového prostoru a nabízí
několik oddílů s dostatkem místa pro uložení 2 nabíjecích
kabelů a dalších vašich věcí.
Tento úložný prostor byl speciálně navržen s ohledem
na ochranu subwooferu BOSE®.
Už žádné zamotané kabely a nepořádek v zavazadlovém
prostoru. Dno je vyrobeno tak, abyste se pomocí lehké 
manipulace bez problémů dostali k vašim věcem.

2. Přední loketní opěrka
Zvyšuje komfort při jízdě a poskytuje také doplňkový 
úložný prostor.
K dispozici ve třech povrchových úpravách: černá látka, 
černá imitace kůže a šedá látka.

3. Domácí nabíjecí stanice EVlink Wallbox + nabíjecí 
kabel
Tato stanice vám umožňuje nabíjet vaše vozidlo několi-
krát rychleji než běžná domovní zásuvka. 
Dokáže pracovat s dobami ve špičce a mimo špičku 
(nízký a vysoký tarif), lze ji ovládat na dálku a umožňuje 
monitorovat vaši spotřebu energie v reálném čase.
Nabíjecí kabel je potřebný pro nabíjení elektrického 
vozidla z domácí nebo veřejné nabíjecí stanice.

4. Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří
Elegance a moderní dojem při každém otevření dveří. 
Jejich chromovaný povrch s logem Renault navíc chrání 
prahy dveří vašeho vozidla.

2.

4.

3.



Nabíjejte Nové ZOE doma
Nabíjení elektromobilu v domácnosti vyžaduje instalaci speciálního vybavení, kterou musí 
provést kvalifikovaný elektrotechnik, aby vyhovovala platným předpisům a normám a nabíjení 
bylo bezpečné pro vás, váš domov a elektromobil. K dispozici je několik variant, takže si můžete 
vybrat tu nejvhodnější pro vás. 

1. Nové ZOE lze nabíjet připojením nabíječky Flexi Charger do speciální bezpečnostní zásuvky typu
Green-Up™ Access. Tímto způsobem lze akumulátor elektromobilu plně nabít přibližně za 
20 hodin. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrotechnik.
Pomocí nabíječky Flexi Charger můžete dobíjet také z domácí zásuvky, která je instalována 
v souladu s platnými normami a předpisy (pro tyto zátěže), pokud potřebujete prodloužit svůj 
dojezd a v okolí není žádná veřejná nabíjecí stanice. Například při návštěvě u známých můžete 
prodloužit dojezd vozidla až o 36 km za přibližně 3 hodiny.

2. Pro rychlejší nabíjení doporučujeme stanici EVlink Wallbox o výkonu 11 kW, která dokáže 
vůz plně nabít za 6 hodin a 25 minut. Její instalaci musí provést kvalifikovaný elektrotechnik. 
Stanice Wallbox je dostupná ve voděodolném provedení pro venkovní nebo vnitřní instalaci.

Nabíjení Nového ZOE u venkovních nabíjecích stanic 
3. Nabíjecí stanice začínají být stále běžnější: v obchodních centrech, v parkovacích zónách, 
na čerpacích stanicích, na firemních parkovištích a samozřejmě i v ulicích našich měst.

Nabíjení



Kvalita

„Neustále jsme vedeni hledáním nejvyšší kvality, od fáze designu v našich studiích přes výrobu 

až po distribuci prostřednictvím naší sítě.“

Laurens van den Acker – Directeur Design Industriel – Groupe Renault

Nový Renault ZOE: dále, rychleji a snadněji
Nové ZOE pokračuje v inovacích svým akumulátorem Z.E. 50 a zvyšuje svůj dojezd až na 395 km podle 
metodiky WLTP. Nově umožňuje  také rychlonabíjení (DC) s výkonem až 50 kW pro získání dojezdu 150 km 
za pouhých 30 minut. Tato schopnost zvyšuje všestrannost jeho nabíjecího systému Caméléon™ o výkonu 
22 kW, jediného svého druhu na trhu, a dokáže vytěžit maximum z veřejných nabíjecích stanic se střídavým 
proudem. K internetu připojená navigace, která se opírá o spolupráci se společnostmi TomTom a Google, 
usnadňuje nalezení adres nebo nabíjecích stanic v reálném čase. Prostřednictvím služby Auto-Update 
se její mapy aktualizují automaticky. Aplikace MY Renault těží z odborných zkušeností skupiny Renault 
se službami připojenými k internetu.

Nové ZOE, dynamická a pohodová každodenní jízda
Nové ZOE je výsledkem optimalizačního úsilí konstruktérů Renault u všech prvků vozidla. S více než 
100 000 vozy ZOE osazenými motory vyrobenými v závodu ve francouzském Cléonu je know-how společnosti 
Renault opravdu velké. Nový motor R135 nabízí optimální výkon a naprostou všestrannost na všech typech 
silnic. Požitek z jízdy – prvořadý důvod k pořízení vozu ZOE – je opět o něco větší díky zrychlení, které 
směle konkuruje městským sportovním vozům. Zároveň však režim B usnadňuje jízdu díky menší potřebě 
sešlapovat brzdový pedál. A vaše cestování je ještě bezpečnější díky celé řadě asistenčních systémů.

Nové ZOE, nepřehlédnutelná kvalita
ZOE, ikonický model značky Renault, nadále uchvacuje davy svým designem. Jeho světlomety Full LED
zahrnují světelný podpis ve tvaru písmene C. Revoluce pokračuje i uvnitř… Odvážné a technicky vyspělé 
ZOE představuje novou 100% recyklovanou tkaninu tvořící čalounění a pokrývající část prostoru pro 
cestující, plně v souladu s filozofií elektrického vozidla. Logika ovládání multimediálního systému je 
inspirovaná světem chytrých telefonů, obrazovka navíc nabízí vysoký jas a kontrast. Buďte na palubě 
Nového ZOE jako doma.

Trvalé zdokonalování
Jakožto průkopník a lídr elektrické mobility v Evropě získala společnost Renault unikátní vhled do potřeb a očekávání svých zákazníků. Vůz ZOE od jeho uvedení na trh v roce 
2012 neustále zdokonalujeme. Z původního dojezdu 150 km se s uvedením nového akumulátoru Z.E. 40 v roce 2017 prodloužil jeho dojezd na 300 km v reálných podmínkách. 
O rok později byl vůz ZOE vylepšen o nový motor R110 nabízející ještě větší všestrannost a požitek z jízdy. Dnes tento v Evropě nejprodávanější městský elektromobil postoupil 
další transformací o další krok kupředu.







Objevte Renault ZOE 
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vypracován na základě předprodukčních a prototypových modelů. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si společnost Renault 
vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla a příslušenství. O těchto změnách jsou dealeři Renault informováni co nejdříve. V závislosti na zemi prodeje se mohou jednotlivé verze lišit, některé prvky výbavy nemusí být 
k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Pro aktuální informace se obraťte na svého dealera. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu 
vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Reprodukování této publikace nebo její části, a to v jakémkoli formátu a jakýmikoli prostředky, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno. 
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