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Продължете да опознавате Renault ZOE 
на www.renault.bg
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Новото





Новото Renault ZOE
Преоткрива мобилността!





Повече ZOE от 
всякога
Новото Renault ZOE налага своя стил с още 
повече характер. Към  отличителния дизайн, 
новото Renault ZOE добавя нов 100% LED 
светлинен подпис във формата на буквата 
„С“, фарове за мъгла и нова по-впечатляваща 
предна решетка. Задната част придобива 
повече индивидуалност благодарение на LED 
светлините. Под изваяните линии на предния 
капак, сливащи се с по-голямото лого, нов 
по-мощен двигател увеличава удоволствието 
от шофирането. Новият режим на усилена 
рекуперация допринася за наелектризиращото 
преживяване, позволявайки по-малко 
използване на педала на спирачката.



Заобикалящо 
спокойствие
Новото Renault ZOE ви осигурява свързаност със 
заобикалящия свят. Благодарение на картата 
„Свободни ръце“, когато се приближите до него, 
то ви отваря вратите към една технологична и 
семпла вселена. Като истинско убежище купето 
налага нови стандарти със своите тапицерии 
от 100% рециклиран* текстил и изключителна 
грижа към шумоизолацията. Арматурното 
табло излъчва модерен стил и ергономичност 
с новия 10-инчов цветен инструментален панел. 
Той визуализира разнообразна информация, 
необходима по време на шофиране, докато 
новият волан и неговите функционални 
команди ви позволяват да контролирате 
автомобила с върха на пръстите си. Нишата за 
смартфон, намираща се под скоростния лост, е 
снабдена с индукционно зарядно устройство за 
безжично зареждане. Разположен в  средата, 
големият 9,3-инчов екран на напълно новата 
мултимедийна система EASY LINK ви позволява 
да използвате функционалностите й още по-
лесно и безпроблемно.

*Ниво на оборудване Zen е с тапицерия от 100% рециклиран 
текстил, тапицерията на ниво на оборудване Intens комбинира 
текстил с изкуствена кожа.







Семпла електрификация



По-надалеч, 
по-свободни
Ограниченията съществуват, за да бъдат 
преодолявани. Така новото Renault ZOE 
увеличава автономността си до 395 км по WLTP*. 
Шофирайте спокойно през цялата седмица с едно 
единствено зареждане. Контролирайте разхода 
и рекуперацията на енергия, когато намалявате 
скоростта, благодарение на иконометъра на 
10-инчовия цветен инструментален панел.

* В зависимост от версията и оборудването.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures 
– Хармонизирана в световен мащаб  процедура за изпитване 
на леки и лекотоварни превозни средства). Този протокол 
позволява измерване на разхода и автономността, много 
близки до тези при нормални условия на употреба.







Зареждайте лесно и 
навсякъде
Готово да следва  забързаното ви ежедневие, 
новото  Renault ZOE  може да се зарежда 
навсякъде. В дома ви, свързано с Wallbox 7,4 
кВ, то възстановява енергията в батерията си, 
докато спите. За да стигне по-далеч, новият 
комбиниран порт Combo CCS на новото Renault 
ZOE му позволява да използва станциите за бързо 
зареждане и така да възстанови автономност 
до 150 км за само 30 минути. Благодарение на 
интелигентното си зарядно устройство Caméléon, 
електромобилът се адаптира към наличната 
мощност (до 22 кВ) във всяка зарядна станция с 
променлив ток, за да се възползва от оптимално 
време за зареждане.Зареждането никога не е 
било толкова улеснено.



Удоволствието от 
шофирането на 
електромобил
С новия си електрически двигател R135 с 
мощност от 100 кВ (135 к.с.), новото Renault 
ZOE е още по-динамично. Двигателят осигурява 
максимална скорост от 140 км/ч и улеснява 
изпреварванията. С помощта на едно леко 
натискане на скоростния лост преминавате в 
режим В и значително намалявате скоростта, 
само като вдигнете крак от педала на газта. 
По-спокойно шофиране, което изисква по-рядко 
използване на педала на спирачката.





Навигирайте 
в ритъма на 
желанията си
Благодарение на новата мултимедийна 
система EASY LINK и нейния голям 9,3-инчов 
екран, съвместим с Android AutoТМ или Apple 
CarPlayТМ, вие можете да слушате любимата 
си музика, да сърфирате в любимите си 
приложения и да говорите по телефона 
напълно безопасно. Съмнявате се къде 
трябва да отидете? Две или три ключови 
думи са достатъчни, за да откриете адреса, 
благодарение на търсенето на адрес в Google. 
Лесна, бърза, безпроблемна - ще обикнете 
новата си свързана мобилност.
Android Auto™ е марка на Google Inc.  
Apple CarPlay™ е марка на d’Apple Inc.





Още по-улеснено и 
сигурно шофиране
Вече не сте сами зад волана. С вас са системите в 
помощ на водача, които оптимизират маневрите 
и следят за вашата сигурност. Паркирайте по 
най-добрия начин, без да докосвате волана, с 
помощта на системата Easy Park Assist. Камерите 
в автомобила разпознават ограниченията на 
скоростта и ви предупреждават, ако превишите 
разрешената скорост. Новото Renault ZOE засича 
наличието на всеки автомобил, който се намира 
или се приближава към „сляпата“ ви точка, 
и ви сигнализира със светлинен индикатор в 
огледалата за обратно виждане. Асистентът за 
придържане в лентата коригира траекторията 
ви в случай на внезапно излизане от нея. 
Новото Renault ZOE улеснява живота ви с още 
по-технологично шофиране.
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CARLAB Палитра

Сив "Хайленд"** Сив "Титан"**

Перленобял**Ледниковобял*

*цвят неметалик
**цвят металик



Огненочервен** Черен**

Син "Мълния"**

Тъмнолилав "Боровинка"**

Син "Селадон"**



CARLAB 

Показаните снимки съдържат допълнително оборудване



Показаните снимки съдържат допълнително оборудване



CARLAB

Показаните снимки съдържат допълнително оборудване



CARLAB Тапицерии

Текстилна тапицерия Е1  Fortunate

Комбинирана тапицерия Е3 кожа / рециклиран текстил Recytex Черен кожен салон

Рециклирана текстилна 

тапицерия Е2 Recytex



Тасове и джанти

15'' стоманени джанти с тасове Eole 16'' алуминиеви джанти Elective 16'' двуцветни алуминиеви джанти 
Elective

Оборудване BOSE®

Музикална кутия
За да възпроизведе звуците в цялата им чистота, системата 
Audio Premium Bose съдържа 6 висококачествени 
високоговорители и компактен субуфер. Двата високочестотни 
говорители, намиращи се на арматурното табло, осигуряват 
ясна и балансирана звукова картина: два високоговорители в 
предните врати и други два в задните врати разпространяват 
богат и силен звук. Интегрираният в багажника субуфер 
допълва с реалистични и дълбоки баси. Идеално качество 
на звука. 



Заредете вашето ново Renault ZOE в дома си 
Зареждането у дома на електрически автомобил изисква инсталирането на предназначено 
за целта устройство от страна на квалифициран персонал, за да се гарантира съответствието 
и сигурността на зареждането. Можете да се възползвате от няколко възможности – от вас 
зависи да изберете тази, която отговаря на вашите нужди.
1.	Можете да заредите Renault ZOE, като свържете зарядно устройство Flexi Charger към 
специален и подсигурен контакт тип Green’upтм Access на Legrand. То позволява пълно 
зареждане в рамките на около 20 часа!
В съответствие с действащите стандарти и регламенти зарядното устройство Flexi Charger 
позволява и допълнително зареждане в стандартен домашен контакт, когато искате да 
удължите автономността, а в близост до вас няма публична зарядна станция. Например, 
когато сте на гости у приятели, можете да възстановите 36 км автономност за около 3 часа.
2.	За по-бързо зареждане ви препоръчваме зарядна станция Wallbox 7,4 кВ, която позволява 
пълно зареждане в рамките на 9 часа и 25 минути. Тя трябва да се постави от сертифициран 
монтажист. Налична е и непромокаема версия на Wallbox  за външен монтаж.

Заредете новото Renault ZOE на публични зарядни 
станции 
3.	Зарядните станции се разпространяват постепенно навсякъде: на паркингите на търговските 
центрове, обществените паркинги, бензиностанциите, фирмените паркинги и, разбира се, 
по улиците на градовете ни.

Научете всички подробности за зареждането у дома на renault.bg

CARLAB Зареждане



Бързо зареждане

Стандартно зареждане
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Зареждане

Автономност

Новото Renault ZOE разполага с автономност от до 395 км по WLTP*. Хармонизираният 
протокол WLTP позволява измерване на разхода и автономността, които са много близки 
до установените при нормални условия на употреба. Точно като разхода на гориво при 
автомобили с двигатели с вътрешно горене, автономността на новото Renault ZOE се влияе 
от много фактори: денивелацията на пътя, скоростта, използването на отопление или 
климатизация, както и стилът на шофиране са основните сред тях. 

Така например по извънградски маршрут можете да изминете около 395 км* в топло време 
и 250 км* в студено време. Точно затова ви предоставяме средства за контролиране на 
автономността с помощта на бордови инструменти, по-специално иконометър, който ви 
показва разхода на енергия в реално време. В допълнение към това утвърдената автономност 
варира според версията и оборудването на автомобила.
* В зависимост от версията и оборудването.

Когато включите вашето ново Renault ZOE да се зарежда, мощността на зареждане 
в кВ е максимална при напълно или почти напълно празна батерия. В последствие 
при доближаване на нивото на заряд до 100%, скоростта на зареждане намалява 
постепенно. Освен това скоростта на зареждане зависи от доставената от 
зарядната станция мощност и от температурата.



CARLAB Размери (мм)



1. Двоен под за съхранение на кабели.
Интегриран изцяло във формата на багажника, 
двойният под предоставя няколко отделения, 
оразмерени за съхранение на два кабела за 
зареждане.
Едно отделение е специално предназначено за защита 
на субуфера BOSE®.
Край с кабелите, които се влачат и замърсяват дъното 
на багажника.
Дъното на вашия багажник се повдига, за да се улесни 
достъпът до съдържащите се в него предмети.
Подвижният под е съчленен и разполага с дръжка, 
за да се улесни достъпът до съдържанието.
Също така могат да се поставят и малки предмети 
(например аварийния комплект), ако е прибран само 
един кабел или субуферът BOSE® липсва.

2. Преден подлакътник
Увеличава комфорта при шофиране и съдържа 
допълнително пространство за съхранение.
Пространство за съхранение на дребни неща (кутийки, 
монети). Съществува с три покрития: черен текстил, 
текстил Recytex, черна изкуствена кожа.

3. Осветени прагове на вратите 
Елегантност и модерен стил при всяко отваряне 
на вратата. Настроеното за определено време 
бяло осветление на вашите прагове привлича 
погледа както през деня, така и през нощта. Също 
така алуминиевото им покритие с надпис Renault 
предпазва входовете  на вашия автомобил.

CARLAB Аксесоари

2.1.

3.



CARLAB Качество

„От фазата на проектирането в нашите дизайнерски студиа, през производството до разпространението в нашата 
мрежа, ние се ръководим от стремежа към високо качество.“

Лоранс ван ден Акер, старши вицепрезидент Корпоративен дизайн на Renault 

Новото Renault ZOE, по-надалеч, по-бързо, по-лесно
Новото Renault ZOE въвежда иновация със своята батерия Z.E.50, която сега има автономност до 
395 км по WLTP. Тя въвежда и бързото зареждане (DC) (до 50 кВ), позволяващо възстановяване 
на автономност от 150 км в рамките на 30 минути. Тази услуга се добавя към функционалността 
на нейното зарядно устройство CaméléonTM 22 кВ, единствено на пазара, което се възползва 
по възможно най-добрия начин от публични зарядни станции, работещи с променлив ток. От 
предходното поколение Renault ZOE приложението MY Renault се възползва от опита на Groupe 
Renault в свързаните услуги.

Новото Renault ZOE, динамично и спокойно ежедневие
Новото Renault ZOE е резултат от работата на инженерите на Renault по оптимизиране на всички 
аспекти на електромобила. С над 100 000 произведени автомобила Renault ZOE, експертният опит 
на Renault достига невиждана зрялост. Новият двигател R135 предлага оптимална динамика и 
пълна функционалност по всички пътни мрежи. Удоволствието от шофирането, представляващо 
първата причина за закупуване на Renault ZOE, е още по-голямо с ускоренията, близки до тези 
на спортен градски автомобил. Успоредно с това режимът на усилена рекуперация „В“ улеснява 
шофирането, като намалява употребата на спирачка, а с помощта на множеството системи в помощ 
на водача пътуванията ви са още по-сигурни. 

Новото Renault ZOE, осезаемо качество
Като емблематичен модел на марката Renault ZOE винаги съблазнява със своя дизайн. Неговите 
100% LED фарове отразяват новия светлинен подпис във формата на „С“. По дързък и технологичен 
начин новото Renault ZOE въвежда във философията на електрическия автомобил нов 100% 
рециклиран текстил, покриващ тапицерията и част от купето. Вдъхновени от света на смартфоните 
големите екрани с контраст и яркост на високо ниво са изцяло конфигурируеми. Зад волана на 
новото Renault ZOE се чувствате като у дома си.

Непрестанното подобрение
Като пионер и лидер в електрическата мобилност в Европа, Renault придобива уникални познания по отношение на нуждите и очакванията на своите клиенти. Лансирано 
през 2012 г., Renault ZOE е предмет на непрестанно подобрение. С реална автономност от 150 км то увеличава пробега си на 300 км в реални условия, когато през 2017 
г. получава новата батерия Z.E. 40. Една година по-късно Renault ZOE се сдобива с новия двигател R 110 за още повече функционалност и удоволствие от шофирането. 







Renault ZOE

Продължете да опознавате Renault ZOE 
на www.renault.bg

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за постоянно 
усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Дилърствата на Renault се уведомяват за тези изменения възможно 
най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават и определено оборудване (стандартно, допълнително или аксесоар) може да не бъде налично.
Моля, свържете се с удобно за вас дилърство, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на печата, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните 
цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Възпроизвеждането под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация се забранява 
без предварителното писмено съгласие на Renault.

    Авторски права на снимките: Ф. Ом, Additive Studios, © Renault Marketing - 3D Commerce –Отпечатано в ЕО – септември 2019.
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