
Renault ZOE INTENS R135 Z.E. 50 FP

Sissemakse: 0 eurot
Kuumakse: 432 eurot
Kasutusrent: 48 kuud
Jääkväärtus: 45%
Auto soodushind: 30 903 eurot

Võimsus: 100kW /135hj
Keretüüp: luukpära
Uste arv: 5
Registrimass: 1988 kg
Värv: metallikvärv

Sisevarustus
• Esiistmete soojendus, nahkkatte ja 
   soojendusega rool
• Suletav kindalaegas 
• Kunstnahast kattega rool
• Automaatne kliimaseade
• Renault vabakäe võtmekaart
• Reguleeritava kõrgusega peatoed äärmistel 
   tagumistel istmetel 
• Reguleeritava kõrguse ja sügavusega roolisammas
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste 
• Valgus- ja vihmasensor 
• 12V pistik 
• Elektrooniline käigukang e-Shifter koos 
   sõidurežiimiga B Mode
• Mustas toonis salong
• Rehvirõhu kontrollsüsteem 
• Tasku juhiistme seljatoes 
• 60/40 süsteemis kokkuklapitav tagaiste
• Isetumenev tahavaatepeegel 
• Elektrilised tagaklaasid 

• „ZE Voice“ jalakäijate hoiatussüsteem 
• 2x USB taga 
• Laadimiskaabel (6,5 m), AC pistik 
• Kohandatav 10-tolline värviline näidikutepaneel 
• Armatuurlaua ja keskkonsooli kate taaskasutatud tekstiil 
• Päev/öö salongi tahavaatepeegel 
• Elektrilised aknatõstukid esiustel, impulsslülitiga 
• Salongimatid
• Porikummide komplekt

Välisvarustus
• Elektrilised, kokkuklapitavad ja soojendusega küljepeeglid 
• LED tagatuled
• Täis-LED esituled Pure Vision, "C-tähe kujulised"
• Kroomdetailid esivõrel
• Kerevärvi välised uksekäepidemed 
• Udutuled 
• Kere värvi küljepeeglite korpused 
• Toonitud tagaklaasid

Ohutus
• Pimenurga jälgimissüsteem
• Parkimisabi ees/taga
• Sõiduraja hoidmise abisüsteem 
• Sõidukiiruse hoiatussüsteem
• ABS-pidurid, elektrooniline pidurdusjõu kontroll, 
   hädapidurdusassistent
• Tagurduskaamera 
• Elektrooniline parkimispidur Auto-Hold
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Ohutulede automaatne sisselülitus 
   hädapidurduse korral

• Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem 
• Automaatne kaug-lähitulede vahetus 
• Kaugjuhtimisega kesklukustus 
• Isofix lasteistmete kinnitussüsteem kõrvalistmel 
   ja välimistel tagumistel istekohtadel 
• Kinnitamata turvavööde hoiatussignaal 
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem 
• Elektrooniline stabiilsuskontroll, veojõukontroll, 
   alajuhitavuse kontroll
• Eesmised ja külgmised turvapadjad juhile 
   ja kaassõitjale
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Aku ja laadimine
• Aku tüüp: Liitium-ioon aku
• Kogupinge : 400 V
• Moodulite arv / elementide arv: 12/192
• Aku kaal: 326 kg
• Z.E. 50 aku (52 kWh) 
• Kiirlaadija DC (50% 30 minutiga) (CHARAP)
• Caméléon™ AC akulaadimissüsteem, 
   võimsus 2 kuni 22 kW

Rehvid ja veljed
• 16" valuveljed, ELECTIVE, 
   teemantlõikega, musta värvi
• Rehviparanduskomplekt 

Garantii 
• Standardgarantii kehtib 2 aastat läbisõidupiiranguta
• Lisagarantii: 2+3 a. / 100 000 km
• Kere garantii: 12 a.
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Heli- ja navigatsioonisüsteem
• Renault Easy Connect – ligipääs võrguteenustele, 
   sealhulgas otsingusüsteem Google Places, 
   liiklusinfo TomTom Traffic ning info ilmaolude ja 
   kütusehindade kohta
• Telefoni juhtmevaba laadija 

• EASY LINK 9,3" navigatsioon, 10" värvilise ekraaniga 
   näidikuteplokk, DAB-raadio, 6 kõlarit, 2xUSB, 
   1xJack, Bluetooth, Apple CarPlay™ ja Android 
   Auto™ tugi, Ida-Euroopa kaardid
 

Kütusekulu ja sooritus
• Kiirendus 0 -100 km/h (s): 9,5
• Tippkiirus: 140 km/h
• WLTP (maksimum) - sõiduulatus linnas: 543 km
• WLTP (maksimum) - kombineeritud sõiduulatus: 
   386 km
• WLTP (maksimum) - elektritarbimine 
   linnas: 165 Wh/km
• WLTP (maksimum) - kombineeritud 
   elektritarbimine: 177 Wh/km


