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* Norma NEDC.

400 km de alcance elétrico*.
Novo Renault ZOE







Sem emissões de CO2, nem ruídos de motor ou mudanças a engrenar, o  
Novo Renault ZOE reinventa a mobilidade elétrica. De linhas suaves, imagem 
fluida e um enorme losango cromado à frente, este automóvel distingue-se 
por um estilo muito próprio. A assinatura luminosa de LED e os puxadores 
das portas traseiras, dissimulados no enquadramento dos vidros, participam 
num design distinto e atraente. As suas cores inéditas e a nova autonomia de  
400 km NEDC* (ou seja, 300 km** em utilização média real) fazem do Novo 
Renault ZOE um automóvel ainda mais sedutor. E cada vez mais único!

* NEDC: O novo ciclo de condução europeu, norma europeia de medição de emissões e do consumo. 
É um método normalizado de medição do consumo baseado em testes de ensaio indicados 
para todos os tipos de veículos na Europa, sejam eles térmicos, elétricos ou híbridos. Esta norma 
constitui, portanto, um critério objetivo para medir as diferenças de desempenho entre os modelos 
dos diversos construtores. O teste é efetuado em duas etapas. O veículo é colocado num banco 
de ensaio e é realizado o mesmo ciclo urbano (ciclo ECE-15) três vezes, sendo, posteriormente, 
realizado um ciclo extraurbano. A média destes quatro ciclos indicará a autonomia média teórica.
** A autonomia depende de várias variáveis: estilo de condução, tipo de percurso, velocidade, 
condições climáticas, etc.

400 km de autonomia*,  
cada vez mais único





Bem equilibrado sobre as jantes em liga leve de 16’’* com um 
desenho original, o Novo Renault ZOE prepara-se para partir, com 
toda a elegância e em absoluto silêncio. À frente, a assinatura 
luminosa, de traços finos, reforça a identidade 100 % elétrica do 
ZOE. Atrás, os faróis transparentes torneados a azul esperam 
que chegue a hora para se iluminarem a vermelho. O design 
em forma de bumerangue é uma evocação da vivacidade e do 
carácter diferenciador do ZOE.

* Consoante o nível de equipamento

Design distinto



A vida é mais simples com o Novo Renault ZOE. É também mais bela, 
mais suave e mais silenciosa. Agradável de conduzir, graças sobretudo 
à caixa de velocidades automática, e fácil de carregar, o ZOE leva-o 
onde quiser. Para tornar o seu dia a dia mais agradável e ainda mais 
tranquilo, a sua autonomia praticamente duplicou!
O habitáculo acolhedor e luminoso é um incentivo à viagem. Inteligente, 
conectado graças ao sistema R-LINK Evolution, o ZOE causa admiração 
onde quer que passe.

Simples com o ZOE







Descubra um novo prazer de condução com o Novo  
Renault ZOE, um automóvel 100 % elétrico. Equipado com 
a nova bateria Z.E. 40, o ZOE convida-o a aceitar qualquer 
deslocação: a sua autonomia atinge agora os 400 km NEDC*, 
ou seja, 300 km em utilização média real**. Viva a mobilidade 
em total liberdade e os fins de semana mais inesperados.  
Em absoluto silêncio e serenidade!

* Novo Ciclo de Condução Europeu.
** A autonomia depende de várias variáveis: estilo de condução, tipo de 
percurso, velocidade, condições climáticas, etc.

Nova  
autonomia de 400 km,  

um novo conceito  
de liberdade



Mantenha-se conectado com o Novo Renault ZOE! Graças ao 
ecrã tátil multimédia Renault R-LINK Evolution, pode planificar 
os seus percursos, consultar os e-mails, ouvir a sua música 
preferida e transferir aplicações através da R-LINK Store (notícias, 
viagens, jogos, e-mails, redes sociais)*. Com o Z.E. Trip**, poderá 
visualizar os postos de carregamento mais próximos de si ou do 
seu destino e viajar com total tranquilidade.

* É necessária a conectividade das aplicações.
** Disponível posteriormente.

R-LINK Evolution, a 
mobilidade ao  
alcance da mão



Fotografia não contratual





Fácil de utilizar, o ZOE pode ser carregado em qualquer lado: em casa, na rua, no escritório, nas áreas de serviço das autoestradas. Se viajar, o Z.E. Pass* 
dá-lhe acesso a um máximo de estações de carregamento (8000 em França e mais de 30 000 na Europa) com um único cartão. O carregamento é fácil e 
rápido: o carregador Caméléon adapta-se às potências disponíveis (monofásica ou trifásica, até 22 kW) e ajusta o tempo de carregamento em função do 
terminal utilizado. Pode recuperar até 80 km reais de autonomia em 30 minutos.

* Desenvolvido pela Bosch Software Innovations GmbH para a Renault. Disponível posteriormente.

Carregue o ZOE em qualquer lado









Totalmente elétrico, o Novo Renault ZOE é, sem dúvida, «O» produto  
de mobilidade mais adaptado ao quotidiano dos nossos dias; tudo foi concebido 
para otimizar a autonomia, simplificar as operações de carregamento  
e assegurar ao condutor a máxima segurança e conforto.

Novo Renault ZOE  
no scanner 



A nova bateria lítio-ião Z.E. 40, desenvolvida pela Renault, integra uma tecnologia inovadora que duplica as suas capacidades ocupando o mesmo espaço.  
As suas qualidades são idênticas às da bateria de 22 kWh: fácil de carregar qualquer que seja o nível de energia restante, não tem manutenção e é reciclável em 
fim de vida. Instalada sob o piso para baixar o centro de gravidade, a bateria Z.E. 40 não influencia de forma alguma a habitabilidade ou a capacidade da bagageira.

Suaves e silenciosos, os motores maximizam o prazer de condução do Novo Renault ZOE. Engenhosos, compactos e fiáveis, a sua utilização é muito agradável 
por várias razões, entre elas o binário muito elevado logo a partir do arranque, permitindo acelerações francas e prolongadas.

Nova bateria Z.E. 40  
e motorização



A tecnologia ao serviço da 
autonomia

OTIMIZE A SUA AUTONOMIA:
O sistema Range OptimiZer permite ao Novo Renault ZOE oferecer os melhores níveis de autonomia para um automóvel elétrico de produção em série. 1. Travagem regenerativa de última geração.  

A bateria carrega-se automaticamente quando o condutor trava ou desacelera, qualquer que seja o seu estilo de condução. 2. Bomba de calor. Um só sistema, duas funções. Ar condicionado, a bomba de 

calor arrefece o ar como qualquer ar condicionado moderno; aquecimento, na posição «reverse», aquece o ar do habitáculo de uma forma natural. 3. Pneus Michelin EnergyTM E-V. Especialmente concebidos 

para o ZOE, oferecem uma ultra fraca resistência ao rolamento, o que otimiza a autonomia (não disponíveis para jantes de 17’’).

RECUPERE A SUA AUTONOMIA:
4. Carregador Caméléon. Ao adaptar-se automaticamente às diversas potências de carregamento disponíveis, o carregador Caméléon recupera um máximo de energia num mínimo de tempo. 30 minutos 

bastam para dispor novamente de 80 km de autonomia.

PRESERVE A SUA AUTONOMIA:
5. A pré-climatização do habitáculo e da bateria. A pré-climatização está acessível a partir do sistema R-LINK através das possibilidades oferecidas pela aplicação Z.E. Services. Com o ZOE ligado,  

pode programar o aquecimento ou o ar condicionado do habitáculo para obter um ambiente ainda mais confortável e, ainda, para pré-aquecer a bateria a uma temperatura que preserve o seu desempenho 

e autonomia, tanto no inverno como no verão. 6. Modo «ECO». Em modo «ECO», as capacidades dinâmicas e a potência do ar condicionado ou do aquecimento são limitadas para preservar a autonomia.
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A partir do seu smartphone, através da aplicação Z.E. Services, pode aceder a MY Z.E. 
Connect para consultar à distância a autonomia e o estado atual de carregamento 
do seu ZOE. Ao utilizar a aplicação MY Z.E. Inter@ctive pode iniciar ou programar 
o carregamento à distância ou, ainda, ativar a pré-climatização do habitáculo*.  
Comande o ZOE com a voz ou com o dedo!

* MY Z.E Interactive - aplicação gratuita durante os primeiros 12 meses.

Conectado tanto no interior 
como no exterior



Para difundir os sons com a máxima pureza, o sistema de som 
premium Bose® dispõe de 6 altifalantes de elevado desempenho 
e de um subwoofer compacto. Os dois tweeters de 2,5 cm, 
situados no painel de bordo, asseguram um som transparente 
e equilibrado; dois altifalantes de graves instalados nas portas 
dianteiras e outros dois nas portas traseiras difundem um som 
rico e envolvente. O subwoofer instalado na bagageira, por sua 
vez, completa o conjunto com graves realistas e profundos. Uma 
qualidade acústica irrepreensível.

Sistema de som  
premium BOSE®
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Chromo zone

Branco Glaciar (OV) Branco Nacarado (TEE)

Cinzento Givré (TE) Cinzento Ytrium (TE)



OV = Pintura Opaca - TE = Pintura metalizada - TEE = Pintura metalizada especial
As cores Cinzento Givré e Preto Estrela não estão disponíveis na versão Life.
As cores Azul Foudre e Vermelho Intense não estão disponíveis na versão Bose.
A cor cinzento Ytrium apenas está disponível na versão Bose.
Fotografias não contratuais.

Cinzento Titanium (TE) Azul Foudre (TE)

Preto Estrela (TE) Vermelho Intense (TE)



Atelier creativo

Segurança
 • ABS com assistência à travagem  
de urgência

 • Airbag do passageiro desativável
 • Airbags frontais do condutor e  
do passageiro

 • Airbags laterais dianteiros  
(cabeça/tórax)

 • 2 apoios de cabeça traseiros laterais 
reguláveis em altura

 • Cintos de segurança de 3 pontos, 
reguláveis em altura, com  
pré-tensores adaptativos à frente

 • Cintos de segurança traseiros laterais 
de 3 pontos, com limitador de esforço

 • Trancamento automático das portas 
em andamento

 • Controlo eletrónico de estabilidade 
(ESC) com função antipatinagem 
(ASR) e controlo de subviragem 
(CSV)

 • Regulador e limitador de velocidade
 • "Z.E. Voice": aviso para peões em 
circulação urbana

 • Sistema ISOFIX nos lugares traseiros 
laterais e passageiro 

 • Sistema de controlo da pressão  
dos pneus

Conforto
 • Sistema de ajuda ao arranque em 
subida

 • Ar condicionado automático
 • Elevadores elétricos de 
vidros dianteiros 

 • Elevadores de vidros manuais 
traseiros

 • Volante regulável em altura e 
profundidade

Visibilidade & Iluminação
 • Faróis diurnos com LEDs 
 • Retrovisores exteriores elétricos

Multimédia
 • Sistema multimédia R-LINK Evolution

Equipamentos específicos Z.E.
 • Cabo de carga (6,5 m) tipo 2 para 
Wallbox e posto de carregamento 
público com a bolsa Z.E.

 • Programa Modo Eco
 • Carregador Caméléon™ adaptativo 
monotrifásico, de 2 kW a 22 kW

 • Económetro, nível da bateria e  
conta-quilómetros integrado

 • Pré-climatização do habitáculo 
(aquecimento ou ar condicionado)

 • Pré-climatização da bateria Z.E. 40 
(aquecimento ou ar condicionado)

 • Range OptimiZer: bomba de calor, 
travagem com recuperação de 
energia de nova geração e pneus 
Michelin Energy™ E-V 

Serviços conectados
 • My Z.E. Connect: permite consultar 
à distância a autonomia e o estado 
atual de carregamento do seu ZOE 

Design exterior
 • Embelezadores de roda 15’’
 • Kit de enchimento e reparação  
dos pneus

 • Puxadores das portas dianteiras  
na cor da carroçaria

Design interior
 • Estofos em tecido Preto com 
assinatura Z.E.

 • Harmonia Cinzento Trópico

Opções
 • Cartografia Europa
 • Cabo de carga Flexi Charger  
(6,5 m) para tomada Green‘up™ 
Access e tomadas domésticas

 • Pack Easy: sistema de ajuda ao 
estacionamento traseiro e sensores 
de chuva e luminosidade

 • Pintura metalizada

LIfE

Embelezadores de roda 15’’

Estofos em tecido pretos



Jantes em liga leve 16’’ Jantes em liga leve 17’’  
(em opção)

Estofos em tecido preto

Condução
 • Sistema de ajuda ao estacionamento 
traseiro.

Conforto
 • Sensores de chuva e luminosidade
 • Elevadores elétricos de vidros dianteiros 
(com função impulsional e antientalamento 
do lado do condutor) e traseiros

 • Cartão Renault mãos livres
 • Retrovisores exteriores rebatíveis 
eletricamente

Design exterior
 • Jantes em liga leve 16’’
 • Vidros traseiros escuros
 • Friso de grelha dianteira em cromado

Design interior
 • Harmonia Preto
 • Estofos em tecido Preto/Cinzento com 
assinatura Z.E.

 • Volante e punho de alavanca de velocidades 
em couro

Opções
 • Câmara de marcha-atrás
 • Cabo de carga Flexi Charger (6,5 m) para 
tomada Green‘up™ Access e tomadas 
domésticas

 • Cartografia Europa
 • Jantes em liga leve 17’’
 • Pintura metalizada

INTENS (LIfE +)

Fotografia não contratual



Jantes em liga leve 16’’ 
específicas BOSE

Estofos em couro* premium castanho

Segurança
 • 3 apoios de cabeça traseiros laterais 
reguláveis em altura

Condução
 • Câmara de marcha-atrás

Conforto
 • Pack Take Care by Renault: sensor de 
toxicidade e ionizador de ar

 • Sistema de aquecimento dos bancos 
dianteiros

Multimédia
 • Sistema de som premium BOSE®, antena 
dupla, 2 altifalantes de graves com 
eletroímanes de neodímio, 2 altifalantes 
de banda larga atrás, 2 tweeters com 
eletroímanes de neodímio e um altifalante 
de graves de Nd™ Richbass™ numa caixa 
Waveguide individualizada de 6,2 litros 
por trás da barra da bagageira

Design Exterior
 • Jantes em liga leve 16’’ específicas BOSE
 • Inscrições BOSE®

Design interior
 • Estofos em couro* premium castanho com 
assinatura Z.E.

 • Harmonia Cinzento Trópico
 • Alavanca de travão de mão com 
revestimento de couro*

 • Inscrições BOSE®

Opções
 • Cartografia Europa
 • Jantes em liga leve 17“
 • Pintura metalizada
 • Cabo de carga Flexi Charger (6,5 m) para 
tomada Green‘up™ Access e tomadas 
domésticas

* Couro de origem bovina.

BOSE® (intEnS +)

Atelier criativo

Jantes em liga leve 17’’ 
(em opção)



Dimensões

VOLUME DA BAGAGEiRA (dm3)
Bagageira com os bancos traseiros em 
posição (sob o tapa-bagagens) 338

Bagageira com os bancos traseiros 
recolhidos 1 225

PLAnO LAtERAL (mm)
A Distância entre eixos 2 588
B Comprimento 4 084
C Extremidade dianteira 839
D Extremidade traseira 657

PLAnO LAtERAL (mm)
E Largura da via dianteira 1 511
F Largura da via traseira 1 510

G Largura excluindo retrovisores /  
incluindo retrovisores 1 730 / 1 945

H Altura 1 562

H1 Altura com o portão da bagageira 
aberto 2 028

J Altura do acesso ao piso de carga 724
K Altura livre ao solo 120
L Comprimento do habitáculo 1 678

PLAnO LAtERAL (mm)

M Largura ao nível dos cotovelos à 
frente 1 384

M1Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 390

n Largura ao nível dos apoios de 
braços à frente 1 365

n1 Largura ao nível dos apoios de 
braços atrás 1 320

P Altura disponível à frente, com 
inclinação 14º 904

Q Altura disponível atrás, com 
inclinação 14º 826

Y Largura na entrada da bagageira 
máxima 941

PLAnO LAtERAL (mm)

Y1 Largura na entrada da bagageira ao 
nível do piso 899

Y2 Largura disponível entre as cavas 
das rodas 1 037

Z Altura disponível na entrada da 
bagageira 685

Z1 Comprimento de carga máximo com 
o banco traseiro rebatido 1 426

Z2 Altura disponível até ao tapa-
bagagens 622

Z3 Comprimento de carga até ao banco 
traseiro 580



Acessórios

1.

2. 3.

1. Apoio de braço dianteiro. O apoio de 
braço central oferece-lhe não apenas um 
extraordinário conforto de condução, mas 
também um espaço de arrumação muito 
prático. 2. Caixa fundo de bagageira. 
Concebido por medida, permite organizar 
os vários objetos transportados neste 
espaço (nomeadamente objetos sujos) 
e protege eficazmente a alcatifa de 
origem. 3. Rede de arrumação vertical. 
Esta rede permite manter imóveis os 
diversos objetos na bagageira, de forma 
a assegurar a sua integridade durante 
o transporte. Este acessório, rápido de 
instalar, facilitará a organização da sua 
bagageira.



1. Tapetes de habitáculo textil 
Premium. 2. Tapetes de habitáculo em 
borracha. 3.Tapetes de habitáculo textil 
conforto. Estes tapetes para o habitáculo 
protegem eficazmente a alcatifa de origem 
do automóvel, ao mesmo tempo que se 
adaptam perfeitamente à estética interior 
do seu ZOE. Totalmente compatíveis 
com as pré-disposições de origem do 
automóvel, "encaixam-se" simplesmente 
nos pinos existentes no automóvel. A sua 
fixação é muito simples graças às 2 molas 
de segurança. Jogo de 4 peças.2. 3.

1.



Recarga

3.1.

Encontrará todas as informações sobre o carregamento na residência em renault.pt

Carregue o ZOE em sua casa
Para recarregar a bateria de um veículo elétrico na residência é necessário 
instalar um equipamento especialmente concebido para esse efeito, operação 
que deve ser realizada por um profissional qualificado, de modo a garantir 
a conformidade e a segurança do processo de carregamento. Estão à sua 
disposição várias possibilidades, cabendo-lhe a si escolher aquela que melhor 
corresponde às suas necessidades.

1. O carregamento do ZOE pode ser realizado através da ligação do Flexi 
Charger a uma tomada dedicada e com dispositivo de segurança do tipo 
Green up™ Access. Deve ser instalada por um profissional.

2. Para um carregamento mais rápido, aconselhamos a Wallbox  
de 7,4 kW que permite obter uma carga completa durante a noite (4h para a 
bacteria 22 kW e 7h25 para a Z.E 40). Também neste caso, o equipamento 
deve ser instalado por um profissional autorizado. O Flexi Charger permite 
também efetuar uma recarga adicional a partir de uma tomada doméstica 
normal (1), de acordo com as normas e a legislação em vigor, sempre que tenha 
necessidade de prolongar a sua autonomia e não esteja disponível qualquer 
posto de carregamento de acesso público. 

Recarregue o ZOE em postos de carregamento no 
exterior
3. Os postos de carregamento estão progressivamente a ser instalados um 
pouco por toda a parte: em alguns parques de estacionamento de centros 
comerciais, em parques de estacionamento, nas estações de serviço, no 
parque de estacionamento da empresa e, evidentemente, nas ruas das nossas 
cidades. Conheça a localização do conjunto dos postos de carregamento a 
partir do seu tablet Renault R-LINK com o Z.E. Trip*, no website da Renault 
e dos parceiros.

*Disponível posteriormente
(1) O carregamento adicional com o Flexi Charger ligado a uma tomada normal depende da 
qualidade e da conformidade da instalação eléctrica. Solicite a verificação desta última por um 
profissional qualificado. 

2.



 • Equivalente ao seu orçamento tradicional para combustível, o aluguer da bateria 
garante-lhe total tranquilidade de espírito: a Renault garante a qualidade,  
o desempenho e o ciclo de vida completo da bateria, desde a fabricação até à 
reciclagem.

 • O contrato de aluguer garante-lhe que dispõe constantemente de uma bateria 
em perfeito estado de funcionamento, com uma capacidade de carga suficiente, 
sempre superior a 75% da capacidade inicial. 

 • O montante do aluguer depende da quilometragem que percorrer. Em conjunto 
com o seu Conselheiro Renault, escolha a fórmula que mais lhe convém: 

 - Z.E. FLEX (beneficie de 7500 km incluídos e pague apenas os quilómetros 
suplementares que percorrer) ou do.
 - Z.E. RELAX (beneficie plenamente do seu ZOE, com toda a tranquilidade, 
graças a um forfait ilimitado*).

 • Aquando da revenda do seu veículo, não haverá desvalorização da bateria, dado 
que venderá apenas o automóvel. Em caso de revenda, poderá anular o contrato 
de aluguer da bateria e o novo proprietário assinará um novo.

ASSISTÊNCIA
Com o aluguer da bateria, beneficiará de assistência gratuita em todas as avarias, 
incluindo imobilização por falta de energia (tratamento e repatriamento até 
ao seu posto de carregamento principal, num raio de 80 km, 24 horas por dia,  
7 dias por semana).

Aluguer de bateria

Se preferir ser proprietário da bateria do seu Renault ZOE, também é possível! 
Neste caso, não haverá um aluguer mensal da bateria, mas sim um pagamento 
único aquando da compra do automóvel. A bateria beneficia de uma garantia de

 8 anos ou 160 000 km (o que primeiro ocorrer) com uma capacidade de carga 
sempre superior a 66% da sua capacidade inicial.

Compra de bateria

A autonomia homologada do veículo equipado com o motor R90 e a nova 
bateria Z.E. 40 em circuito misto NEDC (1) é de 403 km (2). Tal como o consumo 
de combustível de um veículo térmico, em utilização real, a autonomia do  
Renault ZOE é influenciada por diversas variáveis que, por sua vez, dependem 
também do condutor. O relevo da estrada, a velocidade, a utilização do 
aquecimento e do ar condicionado, bem como o estilo de condução adotado são 
as mais importantes. Assim, por exemplo, num percurso periurbano, é possível 
obter, sem esforço, uma autonomia real à volta dos 200 km na estação fria e dos  
300 km nas estações do ano mais amenas. É por esta razão que lhe disponibilizamos 
os meios para controlar a sua autonomia, graças aos novos instrumentos de 
bordo, nomeadamente o eco-pilot que o informa sobre o seu consumo de energia 
instantâneo. Para otimizar o seu raio de ação, maximize a recuperação de 
energia produzida pela desaceleração e utilize o modo "ECO" do ar condicionado.  

Para beneficiar do melhor conforto térmico sem esgotar os recursos da sua 
bateria, programe o aquecimento ou o ar condicionado do seu veículo para a 
altura em que este ainda estiver em carga: é isto a pré-climatização. São alguns 
dos elementos integrados de série no Renault ZOE postos à sua disposição. Sem 
esquecer as boas práticas da eco-condução elétrica que permitem ganhar até 
várias dezenas de quilómetros.

Autonomia

* Forfait Z.E. Relax disponível apenas para os clientes particulares (consulte os detalhes em renault.pt).

1) NEDC: Novo Ciclo de Condução Europeia, norma europeia de medição das emissões e do consumo, é 
um método normalizado de medição do consumo baseado em testes de ensaios idênticos para todos os 
tipos de veículos na Europa, quer sejam térmicos, elétricos ou híbridos. Constitui, por conseguinte, um 
critério objetivo para medir as diferenças de desempenho entre os modelos dos diversos construtores. 
 O teste é efetuado em duas etapas. O veículo é colocado num banco de rolos e é submetido por três vezes 
ao mesmo ciclo urbano (ciclo ECE-15) a que segue um único ciclo dito extraurbano. A média destes quatro 
ciclos constituirá a autonomia média. (2) Valores de consumos e emissões homologados de acordo com 
a regulamentação aplicável.



Equipamentos & opções
LIFE INTENS BOSE®

BATERIA
22kWh para uma autonomia de 240 km NEDC • - -
Z.E. 40 para uma autonomia de 400 km NEDC • • •

SEGURANÇA
Sistema de ajuda ao arranque em subida • • •
Sistema de travagem ABS com sistema de travagem de urgência AFU • • •
Controlo eletrónico de estabilidade (ESC), controlo de tração (ASR) e controlo elétronico de sub-viragem (CSV) • • •
Airbags frontais e laterais para o condutor e passageiro desconectável • • •
Acendimento automático dos piscas em caso de travagem de urgência • • •
2 apoios de cabeça laterais traseiros reguláveis em altura • • -
3 apoios de cabeça laterais traseiros reguláveis em altura - - •
Trancamento automático das portas em movimento • • •
Sistema ISOFIX nos lugares traseiros laterais e passageiro • • •
Sistema de segurança crianças nas portas traseiras, com comando manual • • •
Kit de reparação dos pneus • • •
Regulador-limitador de velocidade • • •
Z.E. Voice: aviso para peões em circulação urbana • • •

CONDUÇÃO
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro Pack Easy • -
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro com câmara de marcha-atrás - ¤ •

CONFORTO
Ar condicionado automático • • •
Elevadores elétricos dos vidros dianteiros • • •
Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com sistema impulsional e anti-entalamento - • •
Elevadores manuais dos vidros traseiros • - -
Elevadores elétricos dos vidros traseiros - • •
Sensores de chuva e luminosidade Pack Easy • •
Cartão Renault de telecomando • - -
Cartão Renault mãos-livres - • •
Retrovisores exteriores elétricos • • •
Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente - • •
Pack Take Care by Renault: sensor qualidade do ar e ionisador - - •
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - - •
Volante regulável em altura e profundidade • • •

ARRUMAÇÕES
Porta luvas de grandes dimensões (7l) • • •
Porta garrafas de 1,5l integrado nas portas dianteiras • • •
Consola central dianteira com espaços de arrumações • • •
Bolsa de arrumação integrada nas costas do banco do passageiro dianteiro - • •



LIFE INTENS BOSE®

MULTIMÉDIA
Sistema multimédia R-LINK Evolution • • •
Sistema de som premium BOSE - - •
Cartografia Europa ¤ ¤ ¤

EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS  Z.E.
Modo Eco • • •
Ecrã digital TFT a cores com computador de bordo e indicador de estilo de condução • • •
Pré-climatização do habitáculo (aquecimento ou climatização) • • •
Range OptimiZer: bomba de calor, travagem com recuperação de energia de nova geração e pneus Michelin Energy™ E-V (1) • • •
Carregador Caméléon™ • • •
Cabo de carga (6,5m) compatível com dispositivos de carga tipo Wall-Box e postos de carga públicos convencionais (inclui mochila Z.E) • • •
Cabo Flexi Charger (6,5 m) para tomadas Green‘up™ Access e tomadas domésticas ¤ ¤ ¤

SERVIÇOS 
My Z.E. Connect: permite consultar à distância a autonomia e o estado atual de carregamento do seu ZOE • • •
My Z.E. Inter@ctive : permite iniciar ou programar o carregamento à distância ou, ainda, ativar a pré-climatização do habitáculo 12 meses gratuitos
Z.E. Trip : aplicação no R-LINK que permite visualizar os postos de carregamento mais próximos de si ou do seu destino disponível posteriormente

DESIGN EXTERIOR
Faróis diurnos com LEDs • • •
Vidros traseiros escuros - • •
Embelezadores de roda 15'' com pneus 15'' Michelin Energy™ E-V • - -
Jantes em liga leve 16'' com pneus 16“ Michelin Energy™ E-V - • -
Jantes em liga leve 16'' especificas BOSE com pneus 16“ Michelin Energy™ E-V - - •
Jantes em liga leve 17'' com pneus 17“ Michelin Primacy - ¤ ¤
Assinatura Z.E. : Badge Z.E. Electric ou Z.E. 40 Electric (2) • • •
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤

DESIGN INTERIOR
Harmonia em cinzento trópico • - •
Harmonia em preto - • -
Estofos em tecido preto com assinatura Z.E. • - -
Estofos em tecido preto/cinzento com assinatura Z.E. - • -
Estofos em couro (3) premium em castanho com assinatura Z.E. - - •

PACKS
Pack Easy (Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro + sensor de chuva e luminosidade) ¤ - -
• Série ¤ = Opção. (1) Pneus Michelin Energy™ E-V não disponíveis com opção das jantes em liga leve 17“. (2) Consoante a bateria. (3) Couro de origem bovina.



Roda livre
Motor R90

Número de lugares 5
Tipo de bateria 22 kWh Z.E. 40

AUTONOMIA
Autonomia NEDC¹ com pneus 15'' ou 16'' (km) 240 403
Autonomia média real verão (km) 170 300
Autonomia média real inverno (km) 115 200
Autonomia NEDC¹ com pneus 17'' (km) 225 367

MOTOR
Tecnologia do motor elétrico Síncrono de rotor bobinado
Potência máxima kW CEE (cv) / ao regime potência máxima (tr/min) 68(92)/3 000 a 11 300
Binário máximo Nm CEE (Nm) / ao regime potência máxima  (tr/min) 220/250 à 2 500

BATERIA
Capacidade utilizável (kWh) 22 41
Tecnologia Iões de lítio
Tensão total (volts) 400
Número de módulos/células 12/192
Peso da bateria (kg) 290 305

TEMPO DE CARGA 0 - 100 %
Carregador Adaptativo, mono-fásico de 2 kW à 22 kW
Tomada doméstica (10A) 13 h 30 25 h 
Tomada Green-Up 9 h 16 h 
3,7 kW (16 A) 7 h 55 15 h 
7,4 kW (32 A) 4 h 7 h 25
11kW (16 A) 2 h 55 4 h 30
22 kW (32 A) 1 h 45 2 h 40
43 kW (63 A) (0 - 80 %) 1 h 1 h 40

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa Redutor simples com um só carreto
Número de velocidades 1

PERFORMANCES
Velocidade máxima (km/h) 135
Aceleração 0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s) 4,1 – 8,6 – 13,2 4,1 – 8,6 – 13,2
CONSUMOS SEGUNDO A NORMA CEE n° 93/116(2)
CO2 (g/km)(2) 0
Emissões em condições urbanas/extra-urbanas/mistas (l/100 km)(2) 0/0/0

DIREÇÃO
Assistida Sim (elétrico)
Ø de viragem entre passeios (m) 10,56
Número de voltas ao volante 2,73

EIXO
Tipo de eixo dianteiro / Tipo de eixo traseiro Pseudo Mac-Pherson / Eixo flexível
Ø barras estabilizadoras dianteira/traseira (mm) 23/25

JANTES E PNEUS
Jantes de referência (polegadas) 15'' (LIFE) ; 16'' (INTENS e BOSE) ; 17'' em opção (INTENS e BOSE)
Dimensão Pneus MICHELIN ENERGY ™ E-V : 185/65 R15 et 195/55 R16

TRAVAGEM
ABS Conti TEVES Sim
Assistência à travagem de urgência (AFU) Sim
Repartição eletrónica da travagem Sim
Controlo eletrónico de estabilidade ESC + CSV Sim (+ ASR)
Dianteiro : discos cheios (DP), discos ventilados (DV) Ø (mm) Discos ventilados 258
Traseiro: tambor (T), discos cheios (DP), discos ventilados (DV) Ø (mm) Tambor 9''
Travão de estacionamento Manual

AERODINÂMICA E CAPACIDADES
SCx 0,75
Depósito de combustível (l) 0

MASSAS (kG)
Tara em ordem de marcha 1 470 1 480
Tara em ordem de marcha repartida sobre eixo dianteiro/traseiro 869/601 872/608
Máximo autorizado (MMAC) 1 965 1 966
Peso bruto admissível repartido entre eixo dianteiro/traseiro 1 032/933 1 030/966
Carga útil (CU) (versão Life sem opções / versão Intens com opções) 434/495 425/486
Peso máximo rebocável Não autorizado
(1) NEDC: Novo Ciclo de Condução Europeu, a norma europeia de medição de emissões e consumos é baseada em testes de ensaios idênticos para todos os veículos na Europa, sejam térmicos, sejam elétricos ou híbridos. Constitui assim um critério de comparação entre as diferenças 
obtidas entre os mais diversos modelos, de todos os construtores. O teste é efectuado em 2 partes. O veículo é colocado num banco de ensaio laboratorial e cumpre 3 vezes o ciclo urbano europeu (ciclo ECE-15), e uma vez o ciclo extra-urbano. A média destes 4 ensaios terá como resultado 
a autonomia média. (2) Autonomia homologada em ciclo NEDC de 195 km com jantes em liga leve 17''. 



Serviços Renault, efeito serenidade

As garantias

A contar da data de entrega, todos os veículos 
Renault beneficiam de uma Garantia Contratual 
de 2 anos sem limite de quilometragem, 
incluindo a reparação e a assistência gratuitas. 
Findos estes 2 anos, terá uma garantia integral 
adicional até 5 anos ou 100 000 km, o primeiro 
a ocorrer. Complementarmente, a corrente de 
tração dos veículos elétricos beneficia de uma 
garantia de 5 anos ou 100 000 km (2 anos e 
quilometragem ilimitada, no caso do Twizy). Contra 
os defeitos de pintura e corrosão, o seu veículo 
dispõe de extensões de garantia de 3 e 12 anos, 
respetivamente. A Renault garante-lhe também 
custos de utilização e de seguro reduzidos, com 
modelos reparáveis com o menor custo e que 
beneficiam de uma excelente proteção contra o 
furto e as intrusões.

Os Contratos de Serviços
O Contrato de Extensão de Garantia Losango 
Z.E. prolonga a garantia do chassis até 5 anos 
ou 100 000 km, propondo a substituição ou a 
reparação das peças mecânicas, elétricas  
e eletrónicas do automóvel (peças e mão de obra).
O Contrato de Manutenção Z.E. permite-lhe, 
durante 6 anos ou até 160 000 km, esquecer todas 
as preocupações com manutenção e reparação, 
graças a prestações adicionais adaptadas à sua 
realidade, tais como encargos com despesas de 
manutenção e de desgaste normal. Este contrato 
pode ser pago a pronto ou em mensalidades com o 
aluguer da bateria.

O financiamento

Com o apoio da sua filial financeira RCI Bank 
and Services, a Renault propõe uma vasta gama 
de soluções de financiamento. Com produtos 
destinados a particulares e empresas, dispõe de 
uma completa gama de serviços que pode associar 
ao seu financiamento, seja qual for a tipologia do 
mesmo. Poderá obter uma proposta completa 
e personalizada no seu concessionário Renault 
e tratar de todo o processo no local. Caso opte 
perlo aluguer de bateria, poderá também tratar do 
respetivo contrato no mesmo momento.

A assistência em viagem Renault
A assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
todas as avarias (incluindo imobilização por falta de 
energia), está incluída no seu contrato de aluguer da 
bateria.

Serviços da Rede Renault
A Renault dispõe de uma vasta rede de 
assistência após venda que cobre todo o território 
nacional. Asseguram a melhor qualidade de 
manutenção e de reparação, beneficiando ainda da 
garantia da reparação e da utilização de Peças de 
Origem Renault. Todos os proprietários de veículos 
da gama Renault Z.E. podem alugar um veículo  
(de turismo ou comercial ligeiro) por um certo 
período em condições preferenciais na Renault Rent.



A Promessa Cliente Renault: Na Rede e ao Público

 -  Responder ao seu pedido na internet em menos de 24 horas.

 -  Garantir o ensaio do veículo da gama à sua escolha, imediatamente ou no prazo máximo de uma semana.

 - Informar a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.

 -Restituir o seu veículo à hora e preços acordados, em intervenções de manutenção na oficina.

 -Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção.

 -Recompensar a sua fidelidade oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no "Portal My Renault”.

 -Garantir a sua mobilidade durante a intervenção, propondo uma solução a tarifa preferencial.



Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro*
Estacione com toda a facilidade! A ajuda sonora avisa-o da proximidade de um eventual 
obstáculo através de uma série de bips.

Câmara de marcha-atrás*
Para facilitar as suas manobras, a câmara de marcha-atrás ajuda-o a visualizar a trajetória 
a adotar, projetando, no ecrã multifunção, uma imagem ampla do espaço situado atrás do 
seu automóvel.

O Novo Renault ZOE é o centro das atenções. Consigo, graças a sistemas de ajuda à condução que tornam as suas viagens mais seguras e mais serenas, e 
com os que o rodeiam: a função Z.E. Voice alerta os peões da sua presença quando circula entre 1 km/h e 30 km/h. Três sons à sua escolha para se adaptar 
a todos os ambientes. As tecnologias evoluem. E o ZOE beneficia de todas elas. A sua condução e a sua segurança também!

O ZOE ao seu lado

*Consoante o nível de equipamento



Controlo eletrónico de estabilidade (ESC)
O sistema de controlo eletrónico de estabilidade assegura a estabilidade do ZOE, 
nomeadamente quando as condições da estrada são difíceis.

Sistema de ajuda ao arranque em subida
Nos arranques em subida, a pressão de travagem é mantida automaticamente durante dois 
segundos, para lhe dar o tempo necessário para arrancar tranquilamente.

*Consoante o nível de equipamento




