
CENÍK
MOTOR / BATERIE Life Intens

R90 Z.E. 40 kWh 829 900 – 

R110 Z.E. 40 kWh – 897 400

Q90 Z.E. 40 kWh* 847 900 907 900

Renault ZOE

Platnost ceníku od 28. 5. 2018. 20180525-10
* K dispozici později
Smluvní záruka 5 let nebo 100 000 km (podle toho, která z podmínek  nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou 
součástí objednávky.
Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz
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Life Intens
pAKETy
Pack Parking (zadní parkovací senzory, dešťový a světelný senzor) 8 000 •
Pack easy (Hands-free karta Renault, impulzní ovládání předních oken, elektrické ovládání zadních oken) 8 000 •
Pack Look modrý (ozdobné lišty v modré barvě a látkové čalounění čierne s tmavě modrým odstínem ve střední části) - 3 000
Pack Look fialový (ozdobné lišty ve fialové, látkové čalounění sedadel v černé barvě s tmavě fialovým odstínem ve střední 
části sedadel a prošíváním) - 3 000

AKTIvNÍ A pASIvNÍ BEZpEčNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • •
elektronický stabilizační systém eSC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV • •
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody • •
Asistent rozjezdu do kopce • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Přední airbagy na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) • •
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na strane řidiče a spolujezdce • •
tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech • •
Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech • •
Bezpečnostní opěrky vpředu, bezpečnostní opěrky na zadních bočních sedadlech • •
Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu, 3 bezpečnostní opěrky hlavy vzadu • •
Systém ISOFIX – příprava na upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech • •
Z.e. Voice - zvuková signalizace pro chodce • •
tempomat s omezovačem rychlosti • •
vNějšÍ vZhLEd
Kryty vnějších zpětných zrcátek černé / černé lesklé •/- -/•
Přední vnější kliky dveří v barvě karoserie • •
Zadní vnější kliky dveří černé • •
Ocelové disky kol 15", design Vivastella • -
Disky kol z lehkých slitin 16", design Limited 10 000 •
Disky kol z lehkých slitin 17", design techrun - 7 500
Metalický lak 12 500 12 500
Speciální metalický lak červená Intense, fialová Blueberry, bílá Nacré 14 500 14 500
vNITŘNÍ vZhLEd
Látkové čalounění v černé barvě a světlým lemováním boků předních sedadlech • -
Látkové čalounění v černé barvě s tmavým nápisem Z.e. - •
Látkové čalounění sedadel černé s tmavě modrým odstínem ve střední části sedadel - Pack Look modrý
Látkové čalounění sedadel v černé barvě s tmavě fialovým odstínem ve střední části sedadel - Pack Look fialový
Ozdobné lišty v modré barvě - Pack Look modrý
Ozdobné lišty ve fialové barvě - Pack Look fialový
vIdITELNOST A OSvěTLENÍ
LeD denní svícení • •
Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhřívaná • -
Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná - •
tónovaná skla • •
Zatmavená zadní okna - •
Dešťový a světelný senzor Pack Parking •
ŘÍZENÍ
elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem • •
Palubní počítač • •
Zadní parkovací senzory Pack Parking •
Zadní parkovací kamera včetně zadních parkovacích senzorů - 8 000
Systém eco-mode • •
Souprava na opravu pneumatík • •
KOMfORT
Automatická klimatizace • •
Systém vytápění - tepelné čerpadlo • •
Karta Renault • -
Handsfree karta Renault Pack easy •
Výškově a podélně nastavitelný volant • •
Kožený volant - •
elektrické ovládání předních oken • •
elektrické ovládání zadních oken Pack easy •
Impulzní ovládání okna řidiče Pack easy •
Vyhřívaná přední sedadla 5 000 5 000
Předpříprava pro alarm 2 000 2 000
Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3-2/3 - •
•	 v	sérii

vOLITELNá vÝBAvA



vOLITELNá vÝBAvA

Life Intens
MuLTIMédIA
Multimediální a navigační systém R-Link evolution s online připojením (navigační systém tomtom, Bluetooth® hands-free 
s funkcí audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, 
Jack, iPod, ovládání rádia pod volantem, 4 reproduktory, přístup k on-line aplikacím, výkon 4 x 20 W)

• -

Multimediální a navigační systém R-Link evolution s online připojením (navigační systém tomtom, Bluetooth® hands-free 
s funkcí audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, 
Jack, iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládání rádia pod volantem, 6 reproduktorů, přístup k on-line aplikacím, výkon 4 x 35 W)

11 500 •

ZákladnÍ mapové pokrytí (CZ, SK, PL, HU, Lt, LV, ee) • •
Mapové pokrytí evropy 3 000 3 000
NABÍjENÍ
Zásuvka pro nabíjení v přední části vozidla (pod logem Renault) • •
Systém nabíjení CaméléontM na nabíjení z různých typů nabíjecích stanic (1 nebo 3 fázová, až do 43 kW) • •
Nabíjecí kabel (6,5 m) pro nabíjení z Wallbox a veřejného nabíjení, spolu s taškou Z.e. • •
Flexi nabíjecí kabel pro občasné nabíjení z domácí zásuvky + Legrand Green´up sada pro domácí nabíjení (14A) 12 000 12 000
My Z.e. Connect (aplikace pro zjištění zbývajícího času nabíjení z PC / smartphone, zdarma na 36 měsíců) • •
My Z.e. Inter@ctive (aplikace pro PC / smartphone na dálkové ovládání nabíjení nebo předpřípravu vyhřívání, klimatizace, 
zdarma na 12 měsíců) - •

•	 v	sérii

SMLuvNÍ ZáRuKy A SERvISNÍ SMLOuvy

R90 Z.e.  
40 kWh

R110 Z.e.  
40 kWh

Q90 Z.e.  
40 kWh

Smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km) 		• 		• 		•
Servisní smlouva gARANCE pLuS
(možnost dokoupení počtu kilometrů k 5leté záruce) - 5 let / 150 000 km* 12 990 12 990 12 990

Servisní smlouva EASy SERvICE
(Smluvní záruka + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) - 5 let / 60 000 km 13 490 13 490 13 490

Servisní smlouva EASy SERvICE
(Smluvní záruka + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) - 5 let / 100 000 km 13 990 13 990 13 990

•	 v	sérii
*  Nabídka rozšíření km u Garance Plus je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka Garance Plus na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.

     



BALÍKy pŘÍSLušENSTvÍ

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Vana zavazadlového prostoru
Přední loketní opěrka, textilní koberce Premium (4ks)

Cena 5 090 Kč

Využijte cenové zvýhodnění 20% v rámci akční nabídky balíků příslušenství:

textilní koberce Comfort (4ks) 1 090
textilní koberce Premium  (4 ks) 1 790
Gumové koberce Innovation (4ks) 2 690
Vnitřní přední prahy dveří s nápisem ZOe (modré) 890
Věšák na opěrku hlavy - zadní střední 1 090
Přední loketní opěrka- plastová 3 490
Alarm 5 990
Parkovací asistent - zadní 3 990
Domácí nabíjecí stanice evlink Wallbox s integ.kabelem t2 22 kW s uzamčením* 60 017
Domácí nabíjecí stanice evlink Wallbox s integ.kabelem t2 3,7 kW s uzamčením* 39 042
Chladící box 24 litrů (napájení 12/220V, vel: 42 x 42 x 30 cm) 2 790
Síť zavazadlového prostoru vertikální / horizontální 990
Vana zavazadlového prostoru 1 090
Zástěrky univerzální – přední / zadní (2 ks) 629
Držák telefonu otočný - více barevných variací 459
Magnetický držák telefonu - více barevných variací 649
USB nabíječka - více barevných variací 449
Držák pro tablet (7-10 palců) 2 690
Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta) 899

* cena jen za produkt (bez montáže, uvedení do provozu, auditu eletrické sítě)
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.

vÝBěR Z ORIgINáLNÍhO pŘÍSLušENSTvÍ RENAuLT

Cena balíků příslušenství je uvedena po slevě a bez montáže.



MOTOR R90 R110 Q90
MaximálnÍ výkon (kW/k) při otáčkach (ot./min) 68/92 při 3 000 až 11 300 80/109 při 3 395 až 11 300 68/92 při 3 000 až 11 300

Maximální točivý moment (Nm) při otáčkach (ot./min) 220 při 250 až 2 500 225 při 250 až 2 500 220 při 250 až 2 500

Typ BATERIE
Celkové napětí (V) 400 400 400

Kapacita (kWh) 41 41 41

Počet modulů / článků 12/192 12/192 12/192

NABÍjENÍ
Domácí zásuvka 25 h 25 h přes 30h

Zabezpečená zásuvka Green-Up 16 h 16 h 18 h

3,7 kW (jednofázová nabíjecí stanice 16 A) 15 h 15 h 15 h 30

7,4 kW (jednofázová nabíjecí stanice 32 A) 7 h 25 7 h 25 8 h 25

11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A) 4 h 30 4 h 30 4 h 30

22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A) 2 h 40 2 h 40 2 h 40

pNEuMATIKy
185/65 R15 185/65 R15

195/55 R16 195/55 R16 195/55 R16

205/45 R17 205/45 R17

vÝKON
Zrychlení 0-50 km/h (s) 4,1 4,1 4,1

Zrychlení 0-80 km/h (s) 8,6 N/A 8,6

Zrychlení 0-100 km/h (s) 13,2 N/A 13,2

Maximální rychlost (km/h) 135 135 135

ROZMěRy A hMOTNOSTI*
Objem zavazadlového prostoru (l) 338 338 338

Provozní hmotnost (kg) 1555 N/A 1555

Maximální užitečné zatížení (kg) 486 N/A 486

Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1966 N/A 1966

Hmotnost baterie (kg) 305 305 305

SpOTŘEBA
Spotřeba elektrické energie (Wh/km) 133 133 133

emise CO2 (g/km) 0 0 0

* Platí pro verzi s 16" disky kol.

TEChNICKé ÚdAjE A ROZMěRy
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*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou jen orientační a vždy záleží na vybrané motorizaci nebo příplatkové výbavě. Více informací  získáte 
u vašeho prodejce.

**  Uvedená spotřeba paliva a emisí CO2 jsou změřené podle metodiky stanovené podle platných právních predpisů vyžadovaných při homologizaci vozidla a slouží 
k porovnávání  vozidiel  v  daných  parametrech  a  stejných  podmínkách.  Běžná  spotřeba  se  může  od  těchto  údajů  lišit  v  závislosti  na  charakteru  jízdy,  zatížení 
vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

*** Údaje se mohou líšit v závislosti na výbavě, v údajích je započítana hmotnost řidiče (75 kg).

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a  nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem 
jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit 
příslušné specifikace vozidel či příslušenství.


