
LISTAÁR
MoToR Life Intens

Z.E. R90  9 999 000 –

Z.E. R110 – 10 599 000

Z.E. Q90 10 599 000 10 999 000

ÁR HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN
MoToR Life Intens

Z.E. R90 9 499 000 –

Z.E. R110 – 10 099 000

Z.E.  Q90  10 099 000 10 499 000

ÉV
GARANCIA5Az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Renault ZoE

Renault ZoE
valós 300 km-es  
hatótávolsággal

KIEMELT AJÁNLATUNK RENAULT CREDIT 
fINANSZÍRoZÁS

HASZNÁLTAUTÓ-
BESZÁMÍTÁS

0% THM
forint alapú

finanszírozás**

500 000 ft 
értékű használt belsőégésű 
motoros autó beszámítás*
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Life Intens
CSoMAGoK
EASY csomag (Automata Renault Kártya, elektromos első és hátsó ablakemelők, elöl impulzív funkcióval a vezető 
oldalán) 100 000 •

CitY csomag (tolatóradar, eső- és fényérzékelő) 60 000 •
KÉK DEKOR csomag (kék színű dekorelemek a műszerfalon, a légbeömlők és a váltókar körül, kék ajtó- és üléskárpit betétek) - 50 000
BLUEBERRY DEKOR csomag (matt sötét lila színű dekorelemek a műszerfalon, légbeömlők, hangszóró és a váltókar 
keretek, ajtópanel varrások) és Blueberry szövet üléshuzat (fekete szövet üléskárpit sötét lila betétekkel és varrásokkal) - 70 000

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZToNSÁG, VÉDELEM
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel • •
ESC menetstabilizátor és kipörgésgátló • •
Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA) • •
Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható) • •
Oldallégzsákok elöl fej- és mellkasvédelemmel • •
Két állítható magasságú hátsó fejtámla • •
Három állítható magasságú hátsó fejtámla - •
Magasságban állítható, övelőfeszítős biztonsági övek az első üléseken • •
Három darab hárompontos hátsó biztonsági öv • •
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer • •
LED nappali menetfény • •
Keréknyomás-ellenőrző rendszer • •
iSOFiX rögzítési pontok az első utasülésen és a hátsó-szélső üléseken • •
KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS
15" acél keréktárcsák AROBASE dísztárcsákkal • -
16" BANGKA könnyűfém keréktárcsák 100 000 •
17" tECH RUN könnyűfém keréktárcsák - 50 000
Jégfehér fényezés 0 0
Elektro kék, Highland szürke vagy titánium szürke metálfényezés 130 000 130 000
Fekete gyémánt vagy Blueberry metálfényezés - 130 000
Mélyvörös és Gyöngyházfehér metálfényezés 150 000 150 000
KÜLSŐ ÉS BELSŐ DESIGN
Színezett ablakok • •
Sötétebb hátsó ablakok - •
Matt / fényes fekete színű külső tükrök • / - - / •
Bőrkormány - •
VEZETÉS
Változó rásegítésű elektromos szervokormány • •
tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval • •
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök • -
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök - •
tolatóradar CitY csomag •
tolatókamera - 50 000
Defektjavító készlet • •
fUNKCIoNALITÁS, KÉNYELEM
Automata klímaberendezés előfűtés-hűtés funkcióval • •
Első ülések integrált fejtámlákkal • •
Fűthető hátsó szélvédő • •
távirányítós központi ajtózár • •
Renault Kártya • -
Automata Renault Kártya EASY csomag •
Elektromos ablakemelők elöl • -
Elektromos ablakemelők elöl, impulzív a vezető oldalán EASY csomag •
Elektromos ablakemelők hátul EASY csomag •
Napellenzők / piperetükrökkel  •/- •/•
Kivehető kalaptartó • •
1/3-2/3 arányban osztottan dönthető hátsó üléstámla - •
Eső- és fényérzékelő CitY csomag •
Fűthető első ülések [Life felszereltségen EASY csomaggal rendelendő] 50 000 50 000
Riasztó előkészítés 0 0
töltőkábel (MODE3 - tYPE2 6,5 m) • •
Vésztöltő berendezés (230 V, max. 10 A) 190 000 190 000
Car Sharing csatlakozó doboz 80 000 80 000
KoMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA
Bluetooth® kihangosítós FM-rádió 4 hangszóróval • -
Bluetooth® kihangosítós rádió digitális (DAB) rádióvétellel, Arkamys® hangrendszer 6 hangszóróval 50 000 •
BOSE® DAB hangrendszer 7 hangszóróval (mélysugárzóval, digitális jelerősítővel) - 150 000
R-LiNK online navigációs és DAB multimédia rendszer érintőképernyővel, kelet-Európa térképpel1 • •
teljes Európa-térkép1 20 000 20 000
Okostelefon tükrözés • •

• széria
- nem érhető el
1 A részletes térképlistáról érdeklődjön a márkakereskedésekben.

fELSZERELTSÉG
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MŰSZAKI ADAToK

MoDELL Z.E. R90 Z.E. R110 Z.E. Q90
Akkumulátor típusa 41 kWh 41 kWh 41 kWh

Szállítható személyek száma (fő) 5 5 5

MoToR
Elektromos motor típusa háromfázisú szinkronmotor

Maximális teljesítmény - kW (LE) / percenkénti fordulatszám mellett 65 (88) /  
3 000 - 11 300

80 (109) /  
3 395 - 11 300

65 (88) /  
3 000 - 11 300

Maximális nyomaték - Nm / percenkénti fordulatszám mellett 220-250 / 2 500

ERŐÁTVITEL
Váltó típusa reduktor (fordulatszám-csökkentő áttétel)

Hajtott kerekek első

AKKUMULÁToR
teljes / hasznos kapacitás (kWh) 46 / 41 46 / 41 46 / 41

technológia lítium-ion

Feszültség (V) 400

Modulok / cellák száma 12 / 192

Akkumulátor garanciája 8 év / 160 000 km

Akkumulátor tömege (kg) 305 305 305

TÖLTÉSI IDŐ [0 - 100%]

töltő típusa
adaptív, egy- vagy háromfázisú töltő, töltési teljesítmény2:

2-22 kW 2-22 kW 2-43 kW

43 kW töltőberendezés (háromfázisú, 3x63 A) [80%-os töltöttségi szint] 1 óra 40 perc 1 óra 40 perc 1 óra 5 perc

22 kW töltőberendezés (háromfázisú, 3x32 A) 2 óra 40 perc 2 óra 40 perc 2 óra 40 perc

11 kW töltőberendezés (háromfázisú, 3x16 A) 4 óra 30 perc 4 óra 30 perc 4 óra 30 perc

7,4 kW töltőberendezés (egyfázisú, 32 A) 7 óra 25 perc 7 óra 25 perc 8 óra 25 perc

3,7 kW töltőberendezés (egyfázisú, 16 A) 15 óra 15 óra 15 óra 30 perc

Vésztöltő, háztartási dugaljról (230 V, 10 A) 25 óra 25 óra > 30 óra

foGYASZTÁS ÉS KIBoCSÁTÁS
Áramfogyasztás (Wh/km) 168 178 180

Városi / országúti / vegyes fogyasztás (l/100 km) 0 / 0 / 0

CO2-kibocsátás (g/km) 0

HATÓTÁVoLSÁG
Homologizált hatótávolság vegyes használat esetén (km) 317 300 300

Átlagos hatótávolság nyáron / télen (km) 300 / 200 300 / 200 280 / 180

MENETTELJESÍTMÉNY
Legnagyobb sebesség (km/h) 135

0-50 / 0-80 / 0-100 km/h (s) 4,1 / 8,6 / 13,2 3,9 / 7,6 / 11,4 4,1 / 8,6 / 13,2

Légellenállási együttható (SCx) 0,75

fUTÓMŰ

Felfüggesztés típusa elöl / hátul pszeudo McPherson stabilizátorral / 
csatolt lengőkaros hátsó futómű

Keretstabilizátor elöl / hátul Ø (mm) 23 / 25

KoRMÁNYZÁS
Kormánymű elektromos, változó rásegítésű szervokormány

Fordulókör járdák között (m) 10,56

Kormányfordulatok száma (végpontok között) 2,73

fÉKEK
Fékezési energia visszanyerő rendszer igen

Elöl : hűtött tárcsafék Ø (mm) / Hátul: dobfék Ø (mm) 258 / 229

Parkolófék kézi

GUMIABRoNCSoK
15" keréktárcsák esetén 185/65 R15 (88)Q - 185/65 R15 (88)Q

16" keréktárcsák esetén 195/55 R16 (91)Q 195/55 R16 (91)Q 195/55 R16 (91)Q
2 A szabad kapacitás függvényében.
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MŰSZAKI ADAToK

MoDELL Z.E. R90 Z.E. R110 Z.E. Q90
17" keréktárcsák esetén  205/45 R17 (88)H  205/45 R17 (88)H 205/45 R17 (88)H

Akkumulátor típusa 41 kWh 41 kWh 41 kWh

TÖMEG (kg)
Menetkész össztömeg (opciók nélkül)** 1555 1575 1555

Megengedett legnagyobb össztömeg 1966 1954 1966

Hasznos terhelhetőség 411 454 411

Vontatható tömeg / tető maximális terhelhetősége 0 / 0

MÉRETEK (mm)
tengelytáv 2588

Hossz 4084

Magasság 1562

Szélesség visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel 1730/1945

Csomagtartó térfogata 338

Csomagtartó térfogata lehajtott hátsó ülésekkel tetőig pakolva 1225

** Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.
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A garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, és ingyenes MY Renault regisztrációhoz kötött. A további részleteket 
a szerződés részét képező Renault Általános Szerződési Feltételek és a MY Renault Felhasználási Feltételek című dokumentumok tartalmazzák.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót (0 Ft) és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 
ajánlattételnek, részletek a kijelölt márkakereskedésekben!
*    Az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett használtautó-beszámítási támogatás kizárólag magánszemélyek és 

belsőégésű motoros autó beszámítása esetén érvényes. Részletekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben! 
**  A finanszírozási ajánlat fogyasztók részére szól, és a 2018.10.01.  - 2018.10.31. között megkötött szerződésekre érvényes, valamennyi Renault személygépjármű 

modell esetében, kivéve twingo. A finanszírozás keretében zárt végű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással 
(1 hónapos BUBOR érték alkalmazásával) és változó kamatfelárral. Finanszírozási feltételek: önerő minimum 35 %, elektromos autók esetén 40%, futamidő 24 -48 
hónap, a finanszírozás minimum összege 600  000 Ft. A tHM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, 
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A kamat mértéke a referencia-kamatláb módosulásával 
minden törlesztési időszakban automatikusan módosul, akkor is, ha a kamatfelár mértéke változatlan. A finanszírozó a lízingszerződés teljes futamidejére  Casco 
biztosítás fenntartását írhatja elő. Finanszírozó:   UniCredit Leasing Hungary Zrt. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, 
amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános 
Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem 
minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.


