PRISLISTA RENAULT ZOE

Priser gäller från 5 maj 2014

RENAULT ZOE
100% ELDRIVEN
MOTOR

hk

CO2
(g/km) *

FÖRBRUK.
(kWh/MIL)

RÄCKVIDD
(km) **

VÄXELLÅDA

LIFE

INTENS

ZOE

88

0

1,46

210 km

Automat

209 900 kr

224 900 kr

Priser exklusive supermiljöbilspremie (högst 40 000 kr - läs mer på www.transportstyrelsen.se).
* Vid körning ** Maximal uppnådd räckvidd under NEDC ECE-15 cykeln, varierar beroende på körstil och yttertemperatur.

BATTERIHYRA
KÖP ELBILEN + HYR BATTERIET

+






Månadskostnad utifrån ditt användningsbehov
Assistans vid alla typer av fel, dygnet runt, sju dagar i veckan
Funktionsgaranti på batteriet: garanterad laddkapacitet på minst 75% under hela kontraktstiden
Inget risktagande avseende batteriets restvärde

ZOE ACCESS

ZOE FLEX

KÖRSTRÄCKA

1 250 KM / KV

12 500 KM / ÅR

15 000 KM / ÅR

17 500 KM / ÅR

20 000 KM / ÅR

25 000 KM / ÅR

HYRA / MÅNAD

549 kr

799 kr

879 kr

959 kr

1 039 kr

1 239 kr

Priser inkl. moms för en kontraktlängd på minst 36 mdr. Hitta flera alternativ (körsträcka, kontraktslängd, osv.) samt allmänna villkor på www.renault.se.

UPPLADDNING
Tack vare den integrerade Caméléon™-laddningsteknik, är det möjligt att ladda Renault ZOE var du än befinner dig:
 Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse utan att påverka hemmets elinstallation
 På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser, på arbetsplatsen eller
hos din Renault återförsäljare
 Dessutom kan du ladda Renault ZOE i ett vanligt eluttag (220V) tack vare FlexiCharge-kabeln
UPPLADDNINGSTIDER

LADDBOX

EFFEKT

TID

INFRASTRUKTUR

VAR?

2,3 kW

12 tim

FlexiCharge-kabeln & 220V-uttag

Alla vanliga eluttag

3,7 kW - 7 kW

4 tim - 8 tim

Laddbox / Laddstolpe

Hemma / Allmän plats

11 kW - 22 kW

1 tim - 2 tim

Laddbox / Laddstolpe

Hemma / Allmän plats

43 kW

30 min

Laddstolpe

Allmän plats

* Beroende på elinstallationen.

För snabb och säker laddning i hemmet rekommenderar vi att man
installerar en laddbox. Installationen anpassas till förutsättningarna med
avseende på elinstallationen på den plats du vill installera laddboxen.
Ta kontakt med någon av våra Z.E. Ready samarbetspartners för
ytterligare information om laddboxar och installation.
Renault
rekommenderar Vattenfall.

Cirka uppladdningstider till 80% av batterikapacitet, beroende på elnätet, yttretemperatur, osv. Läs mer om uppladdningsalternativ och krav på www.renault.se.

LIFE - STANDARDUTRUSTNING
SÄKERHET
 ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans
 Automatisk låsning av dörrar under körning
 Automatisk nödbromssignal (pulserande
bromsljus) vid kraftig inbromsning
 Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med
understyrningskontroll (CSV) och antispinn (ASR)
 ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt
passagerarplatsen fram
 Krockkuddar fram förare & passagerare samt
sidokrockkuddar (huvud / bröst)
 Manuellt barnlås
 Nackstöd på samtliga sittplatser bak,
höjdjusterbara
 Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara
KÖRNING
 Eco-läge för reducerad energiförbrukning
 Farthållare / fartbegränsare

 LED-instrumentpanel med ekonometer,
batterimätare och hastighetsmätare
 Nyckelkort m. fjärrstyrning av centrallåset
 Ratt, justerbar i höjd och djupled
 Starthjälp i backe
KOMFORT
 Automatisk klimatanläggning ECC med
kombinerat luft/kolfilter och Eco-läge
 Elektriska fönsterhissar fram
 Föruppvärmning av kupén
EXTERIÖR
 15" plåtfälgar med hjulkapsel "Arobase"
 Däckreparationskit
 Dörrhandtag (yttre) i karossfärgen
 Michelin Energy™ E.V. lågfriktionsdäck
 Ytterbackspeglar i blanksvart
INTERIÖR
 Framsäten med integrerade nackstöd
 Textilklädsel "Fortunate" i mörkblått

SIKT, STRÅLKASTARE
 El-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar
 Halogen dubbelstrålkastare
 Lättonade rutor bak
 LED-varselljus
LJUD, MULTIMEDIA
 R-Link multimediasystem: 7" pekskärm, radio
4x35W, TomTom® navigering, Bluetooth®
ljudstreaming och handsfree telefoni, USB-in,
AUX-in, dataanslutning (m. 36 månaders
abonnemang) och Renault R-Link store
ELBILSSPECIFIKT
 Caméléon™ laddare för laddning i olika typer av
ladduttag. Laddtiden varierar beroende på uttag.
 My Z.E. Connect: fjärravläsning av batteriets
laddstatus
 Uppladdningskabel (med Z.E. väska) till laddbox
och offentliga uppladdningsstationer
 Z.E. Voice: extern fotgängarvarningssignal aktiv i
hastigheter < 30 km/h (urkopplingsbart)

LIFE - TILLVAL
 Metalliclack

4 900 kr

 16" aluminiumfälgar "Aérotronic"

4 900 kr

 Metallic speciallack (Vit "Nacré")

5 900 kr

 Radio "3D Sound by Arkamys™"

2 900 kr

 Solid speciallack (Blå "Azur")

1 900 kr

 FlexiCharge (220V) kabel - Säljs som tillbehör

4 390 kr

INTENS - STANDARDUTRUSTNING UTÖVER LIFE
KÖRNING
 Nyckelkort med handsfreefunktion
 Parkeringsradar bak med kamera
KOMFORT
 Elfönsterhissar bak
 Pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram
på förarsidan

 Solskydd med sminkspegel (på förar- och
passagerarsidan)
EXTERIÖR
 16" aluminiumfälgar "Aérotronic"
INTERIÖR
 Läderklädd ratt och växelspaksknopp
 Textilklädsel "Nateo" i svart

SIKT, STRÅLKASTARE
 Regn- och ljussensor
LJUD, MULTIMEDIA
 Radio "3D Sound by Arkamys™"
ELBILSSPECIFIKT
 My Z.E. Inter@ctive: fjärrstyrning av
batteriuppladdning och föruppvärmning från
kompatibel smartphone

INTENS – TILLVAL
 Metalliclack

4 900 kr

 17" aluminiumfälgar "Tech Run"

2 900 kr

 Metallic speciallack (Vit "Nacré")

5 900 kr

 FlexiCharge (220V) kabel - Säljs som tillbehör

4 390 kr

 Solid speciallack (Blå "Azur")

1 900 kr

Garanti på fordonet: 5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km
på fem år, vilket som inträffar först. Garanti på elektrisk drivlinan (motor och reduktionsväxel): 5 år / 100 000 km, vilket som inträffar först. Garanti på batteriet:
litiumjonbatteriet hyrs separat med en batterigaranti som gäller under hela hyreskontraktet. Läs mer på www.renault.se.
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga
ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se

