
 

(1)Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning). Räckvidden i verkliga förhållanden (vintertid-sommartid): 240 km-375 km. 
(2)Enligt WLTP körcykeln (blandad körning) 
(3)Renault ZOE kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid 1/4-2021 gällande statliga bonus upp till 70.000 kr så länge anslag finns. Bonus till klimatbonusbilar är ett statligt 
incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen. Läs mer på www.transportstyrelsen.se.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MODELL 
BATTERI 

(kWh) 
MOTOR 

(hk) 
RÄCKVIDD 

(km) (1) 
CO2 

(g/km) 
FÖRBRUK. 
(Wh/km) (2) 

KLIMATBONUS (3) 

(ej inräknat i priset) ZEN INTENS 

ZOE 52 108 393 0 178 70,000 kr 
423,990 kr 
450,990 kr 

- 

ZOE 52 135 383 0 179 70,000 kr - 
445,990 kr 
472,990 kr 

Kampanjen gäller för privatpersoner vid kundorder och registrering t.o.m. 31/05-2022. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha 
begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. Läs mer om våra aktuella kampanjer för Renault ZOE på https://www.renault.se/erbjudanden/zoe.html 

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. Läs mer om vår 

laddboxerbjudande. 
– På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser 

eller på arbetsplatsen. 
– Dessutom kan du ladda Renault ZOE i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln. 
För ännu mångsidigare laddning, välj CCS combo laddare för snabbladdning upp till 50 kW 
 

PAKET ZEN INTENS 

KOMFORTPAKET 

Elfönsterhissar bak, pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram på förarsidan ◊ ◊ 

NAVIGATIONSPAKET 7'' 
EASY LINK multimediasystem med 7" pekskärm, TomTom® navigering,  TomTom LIVE-tjänster (gratis i 
36 månader), DAB+ radio, Bluetooth® ljudstreaming och handsfree telefoni, USB, AUXin, 
dataanslutning, Apple Carplay™ och Android Auto™ samt fortkörningsövervakning.

◊ - 

CITYPAKET 

Parkeringsradar fram (i tillägg till parkeringsradar bak) + backkamera 6 900 kr ◊ 

 
Skapa din egen Renault ZOE online på ”bygg din bil”: www.renault.se/konfigurator.html  
 

  

TILLVAL ZEN INTENS 

Metalliclack: Grå Highland, Grå Titanium, Blå Celadon, Blueberry, Svart Etoile 6 500 kr 6 500 kr 

Metalliclack: Röd Flamme, Vit Quartz 7 500 kr 7 500 kr 

Snabbladdning 50kW DC (CCS-Combo-kontakt) 9 990 kr 9 990 kr 

Läderklädsel i mix av läder och konstläder "Riviera", förarsäte med justerbart svankstöd, 
förstärkningspaneler i konstläder "Riviera", svart 

- 13 500 kr 

17" aluminiumsfälgar "Elington" med polerad framsida - 3 900 kr 

Sidosensor + Easy Park Assist (handsfreeparkering) - 2 900 kr 

 
Mer detalj om Renault ZOEs design, färger och personifiering finns i broschyren www.renault.se/prislista-broschyr.html 
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STANDARDUTRUSTNING 
◊ = Standard, ¤ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt 

 ZEN  INTENS 
ELBILSPECIFIK 
Caméléon™-laddare, anpassningsbar till en- och trefas från 2 kW till 22 kW ◊ ◊

Combo-laddare CCS DC, snabbladdning upp till 50 kW ¤ ¤ 

Laddkabel typ 2 - mode 3 (6,5 m) till laddbox och offentliga laddstationer (2kW till 22kW) ◊ ◊

Värmepump ◊ ◊

Eco-läge för reducerad energiförbrukning ◊ ◊

Ekonometer, batterimätare och hastighetsmätare integrerade i 10”-förarkluster ◊ ◊

Programmering av förvärming/nedkylning av kupén och batteriet via EASY LINK ◊ ◊

Programmering av laddning via EASY LINK multimedia system ◊ ◊

Flexicharge-kabel typ 2 - mode 2 till Schuko eluttag (230V - 10A) tillbehör tillbehör
Dubbelgolv med kabelförvaring tillbehör tillbehör 
RENAULT EASY CONNECT - CONNECTED SERVICES(2) 
Uppkopplat fordon med 4G-dataanslutning ◊ ◊

EASY LINK auto-uppdateringar: OTA multimedia-uppdateringar, uppdatering av kartor (om 
navigering) 

◊ ◊

Start av forvärmning/kylning av kupén och batteriet via MY Renault app (kompatibel smartphone) ◊ ◊

Start/stop av laddning och upplysningar om batteriets laddstatus via MY Renault app (kompatibel 
smartphone) 

◊ ◊

Smart Route planner via MY Renault app (kompatibel smartphone) - hitta bästa laddplatser längst 
vägen 

◊ ◊

Återstående geografisk räckvidd visas på karta via MY Renault app (kompatibel smartphone) ◊ ◊

Navigering LIVE-tjänster: Google adress search, LIVE trafic info, väderprognos, vaksamhetsområde 
(beroende på land) 

Δ ◊ 

LJUD, MULTIMEDIA 
DAB+ radio och FM/AM ◊ ◊

EASY LINK 7” pekskärm, Bluetooth® ljudstreaming och handsfree telefoni, USB, AUXin, dataanslutning, 
Apple Carplay™ och Android Auto™ 

◊ - 

EASY LINK 9.3” pekskärm, TomTom® navigering, Bluetooth® ljudstreaming + handsfree telefoni, USB, 
AUXin, dataanslutning, TomTom LIVE-tjänster (gratis i 36 mån.), Apple Carplay™ och Android Auto™, 
Europakartor 

- ◊ 

Bose® premium ljudsystem med 6 st högtalare + subwoofer - ¤ 

Röstigenkänning  ◊ ◊

Induktionladdare till kompatibla smartphone - ◊

2 USB till passagerare bak - ◊ 

12 V-uttag i mittkonsolen ◊ ◊

SÄKERHET 

Krockkuddar fram förare & passagerare + sidokrockkuddar  ◊ ◊

Starthjälp i backe ◊ ◊

Filbytesvarning och körfältsassistans ◊ ◊

Dödvinkeln-varning ◊ ◊

Autobroms: aktiv nödbromsningssystem med fotgängar och cyklistavkänning (AEBS City) ◊ ◊

ABS-bromsar m. elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans ◊ ◊

Automatisk nödbromssignal (pulserande bromsljus) vid kraftig inbromsning ◊ ◊

Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med understyrningskontroll (CSV) och antispinn (ASR) ◊ ◊

Automatisk låsning av dörrar under körning ◊ ◊

ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt passagerarplatsen fram ◊ ◊

Nackstöd på samtliga sittplatser bak, höjdjusterbara ◊ ◊

Dimljus fram ◊ ◊

Regn- och ljussensor ◊ ◊

Däckreparationskit ◊ ◊

Däcktrycksövervakning ◊ ◊

Electric Voice: extern fotgängarvarningssignal aktiv i hastigheter < 30 km/h ◊ ◊

Nakstöd i mitten bak ◊ ◊

Parkeringsensorer bak ◊ ◊

MODULARITET 
Förvaringsutrymme till 1,5 litersflaska i framdörrarna ◊ ◊

Ryggfickor på passagerarstol ◊ ◊

1/3 - 2/3 fällbart baksäte ◊ ◊

 
   



   

 

STANDARDUTRUSNING 
◊ = Standard, ¤ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt 

ZEN INTENS 
KÖRNING & AVANCERADE FÖRARSTÖDSYSTEM  

10” förarkluster, personifierbar ◊ ◊

"E-shifter"-växellåda med valbart B-mode (kraftigare motorbroms) ◊ ◊

Helljusautomatik ◊ ◊

Farthållare / fartbegränsare ◊ ◊

Trafikskyltsavläsning ◊ ◊

Fortkörningsövervakning ◊ ◊

Parkeringsradar bak ◊ ◊

Backkamera Δ ◊ 

Parkeringsradar fram ◊ ◊

Sidosensor + Easy Park Assist (handsfreeparkering)  - ¤ 

Innerbackspegel chromium - ◊ 

KOMFORT 
Automatisk klimatanläggning (ECC) med kombinerat luft-/kolfilter ◊ ◊

Eluppvärmd ratt i läder, justerbar i höjd- och längdled ◊ ◊

Eluppvärmda framsäten med ergonomiska, integrerade nackstöd ◊ ◊

Elfönsterhissar bak ◊ ◊

Elfönsterhissar fram med pulsfunktion och klämskydd på förarsidan, elfönsterhissar bak ◊ ◊

Nyckelkort med handsfree-låsning/upplåsning ◊ ◊

Toxicitetssensor (AQS) ◊ ◊

El-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar ◊ - 

El-infällbara, el-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar - ◊ 

Förarsäte med justerbart svankstöd (med Riviera läderklädsel) - ¤ 

MODULARITET 
Förvaringsutrymme till 1,5 litersflaska i framdörrarna ◊ ◊

Ryggfickor på passagerarstol ◊ ◊

1/3 - 2/3 fällbart baksäte ◊ ◊

EXTERIÖR 
Full LED-ljus fram och bak, med C-shape-varselljus fram ◊ ◊

Ventilerade skivbromsar fram och bak ◊ ◊

Dörrhandtag i karossfärg ◊ ◊

Backspegelkåpor i karossfärg ◊ ◊

Kromdetaljer i framgrillen  - ◊ 

Mörktonade rutor bak - ◊ 

15” plåtfälgar "Eole" / 16” Michelin Primacy 4-E lågfriktionsdäck - - 

16” aluminiumfälgar "Elective" / 16” Michelin Primacy 4-E lågfriktionsdäck ◊ - 

16” aluminiumfälgar "Elective" med polerad framsida / 16” Michelin Primacy 4-E lågfriktionsdäck - ◊ 

16” aluminiumfälgar "Seidon" med polerad framsida / 16” Michelin Primacy 4-E lågfriktionsdäck - - 

17” aluminiumfälgar "Elington" med polerad framsida, svart / 17” Michelin Primacy 4 däck - ¤ 

Metalliclack ¤ ¤ 
INTERIÖR 
Klädsel i 100% återvunnen textil Recytex, grå ◊ - 

Klädsel i mix av 100% återvunnen textil Recytex och konstläder "Riviera", grå/svart - ◊

Förstärkningspaneler i 100% återvunnen textil Recytex, grå ◊ ◊

Klädsel i mix av läder och konstläder "Riviera", svart - ¤ 

Förstärkningspaneler i konstläder "Riviera", svart - ¤ 

Klädsel i mix av läder och konstläder "Riviera", mörkblå - - 

Förstärkningspaneler i konstläder ”Riviera” med trälist, mörkblå - - 

Klädsel i mix av läder och konstläder "Riviera", ljusgrå - - 

Förstärkningspaneler i konstläder ”Riviera” med trälist, ljusgrå - - 

Golvmatta ZOE premium tillbehör tillbehör 
 
 



   

(1)WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbruking, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och 
ger en mer representativ bild av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika combination: version, motor, hjulstorlek. (2)Laddningseffekten beror också på 
andra faktorer som temperatur, batteriets kvalitet och strömmen som levereras av laddningsstationen. (3)Hjulstorleken kan påverka räckvidden. 
 

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 med komplett köp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 70% State of Health (SOH) garanterad under garantitiden. Garanti på batteriet med batterihyra: 
litiumjonbatteriet hyrs separat med en batterigaranti som gäller under hela hyreskontraktet. Läs mer på www.renault.se. 
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. 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. 
Version 25/04-2022 - RN Nordic AB - Box 1028 - 164 21 Kista - Sverige - www.renault.se 

TEKNISK SPECIFIKATION 
MOTOR & BATTERI 

Motor R110 R135 

Batteri 52 kWh 52 kWh 

Antal sittplatser 5 5 

RÄCKVIDD & FÖRBRUKNING 
Homologerad räckvidd WLTP - blandad körning 
(km)(1) 

393 (ZEN) 383 (INTENS) 

Uppskattad räckvidd vid milt väder / kallt väder 
(km) 

375 / 240 375 / 240 

Homologerad förbrukning WLTP - blandad körning 
(Wh/km)  

174 (ZEN) 179 (INTENS) 

Hjulstorlek på homologerad version(3) 15” (ZEN) 16” (INTENS) 

MOTOR 

Tekniken bakom elmotorn  Synkron med lindad rotor Synkron med lindad rotor 

Max. effekt kW CEE (ch) / vid varvtal (tr/min) 80 (108) / 3 395 à 10 886 100 (135) / 4 200 à 11 163 

Max. vridmoment Nm CEE (Nm) / vid varvtal (tr/min) 225 / 500 à 3 395 245 / 1 500 à 3 600 

BATTERI 

Effekt (kWh) 52 52 

Teknik  Lithium-ion Lithium-ion 

Totalspänning (V)  400 400 

Antal moduler / celler  12 / 192 12 / 192 

Vikt (kg)  326 326 

LADDNINGSTIDER(2) 

Inbyggd laddare 
Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 

22 kW
Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 

22 kW
Vanligt eluttag 230V (1-fas 10A) (0% - 100%) 32 t 32 t 

Laddstolpe 3,7 kW (1-fas 16A) (0% - 100%) 19 t 19 t 

Laddstolpe 7,4 kW (1-fas 32A) (0% - 100%) 9 t 30 min 9 t 30 min 

Laddstolpe 11 kW (3-fas 16A) (0% - 100%) 6 t 6 t 

Laddstolpe 22 kW (3-fas 32A) (0% - 100%) 3 t 3 t 

Snabbladdning DC 50 kW (0-80 %)  1 t 10 min 1 t 10 min 

VÄXELLÅDA 

Växellådstyp Växellåda med reduktionsväxel Växellåda med reduktionsväxel 

Antal växlar  1 1 

PRESTANDA 

Maximal hastighet (km/h)  135 140 

0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s) 3,9 - 11,4 - 9,3 3,6 - 9,5 - 7,1 

Aerodynamik (SCx)  0,75 0,75 

STYRNING 

Styrning  Elstyrd servostyrning Elstyrd servostyrning 

Vänddiameter mellan trottoarer (m) 10,56 10,56 
Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende 
på modell)  

2,73 2,73 

HJUL OCH DÄCK 

Referensfälgar (”) 15” (GO), 16” (ZEN) 16” (INTENS) 

15’’ - Michelin Primacy 4 185 / 65 R15 92 T - 

16” - Michelin Primacy 4 195 / 55 R16 91 T 195 / 55 R16 91T 

17”- Michelin Primacy 4 - 
215 / 45 R17 91 V (fram) / 205 / 45 R17 88 V 

(bak)
BROMSSYSTEM 

Fram Ventilerade skivor Ø280 Ventilerade skivor Ø280 

Bak Ventilerade skivor Ø260 Ventilerade skivor Ø260 

VIKT (kg) OCH VOLYM (L) 

Tjänstevikt (utan tillval) 1 502 1 502 

Godkänd maxvikt  1 988 1 988 

Nyttolast (Life utan tillval / Intens alla tillval) 425 / 474 425 / 486 

Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg) Ej tillåten Ej tillåten 

Bagagerumsvolym (L) 338 338 

Bagagerumsvolym, fällt säte (L) 1225 1225 
 


