
Renault ZOE
Noul

Accesorii



Stil exterior și interior P.04

Renault continuă să scrie istoria modelului ZOE cu 

aceeași viziune: facilitarea mobilității. Mai seducător 

prin designul fluid și liniile elegante, noul ZOE este mai 

special ca niciodată. Adăugă un plus de modernitate, 

atât la exterior, cât și la interior alegând elemente care 

să-i ofere autovehiculului un aspect cu adevărat special. 

Noul Renault ZOE 
reinventeaza mobilitatea 
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2.

3. 4.

Mai multă libertate

1. Prag iluminat portiere 
(82 01 468 749)
2. Prag portbagaj
(82 01 725 903)
3. Antenă în formă de aripioară de rechin 
(82 01 731 020)
4. Jantă din aliaj față de 17” 
(82 01 724 787)

Cu noul design al modelului ZOE cu linii moderne 
și elegante, grilaj ieșit mai mult în relief, poți să-ți 
pui propria amprentă personalizând modelul așa 
cu îți dorești. Gama de echipamente de la bord: 
praguri de portiere iluminate pentru o impresie 
plină de rafinament și un prag de portbagaj din 
oțel inoxidabil. În exterior,  jantele deosebite și 
antena în formă de aripioară rechin completează 
aspectul sportiv al autovehiculului. Toate aceste 
elemente sunt esențiale pentru conturarea unui 
stil care să se potrivească cu personalitatea ta. 

Stil exterior și interior
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Protecție P.08

Experiența și siguranța de la bord P.10

Z.E. P.12

Noul ZOE a evoluat și mai mult datorită motorului său 

mai puternic care îți asigură o experiență de condus 

dinamică și relaxantă, fără zgomote și vibrații. Noul 

model îți pune la dispoziție elementele esențiale care îți 

ușurează viața de zi cu zi: alimentarea autovehiculului, 

simplificarea deplasărilor sau chiar utilizarea unor 

compartimente inovative de depozitare.

Incomparabil datorită 
unicității sale
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2.

3. 4.

1. Pelicule protectoare – Pachet complet 
(77 11 940 891)
2. Deflector de aer 
(77 11 940 887)
3. Covorașe auto Premium din material textil  
(82 01 721 493)
4. Covorașe auto Innovation 
(82 01 731 138)

Protejează și 
personalizează
Evită frecările și impacturile minore asupra 
caroseriei, a marginilor și pragurilor portierelor 
cu ajutorul peliculelor transparente incluse în 
pachetul de protecție. Mocheta sau covorașele 
Renault din cauciuc  asigură confort și eleganță 
în interior, protejând în același timp podeaua. 
Fixate cu cleme, acestea asigură, de asemenea, un 
nivel ridicat de siguranță la nivelul ansamblului 
de pedale. Însă modelul ZOE include și alte 
caracteristici speciale pentru a-ți oferi o stare de 
bine: deflectorul de aer îți permite să conduci cu 
geamurile întredeschise fără să simțiți curenții de 
aer. Diferitele opțiuni oferite pentru modelul ZOE 
îți asigură o stare de bine. 

Protecție
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2.

1.

Un spațiu 
confortabil

1. Cutie pentru depozitarea cablului – Material reciclat 
(77 11 943 111)
2. Oglindă retrovizoare electrocromă cu sistem 
Homelink® 
(77 11 940 457)
3. Cotieră frontală pe consolă – Material Rover de 
înaltă calitate 
(82 01 730 014)

Schimbă-ți rutina zilnică. Toul devine mai simplu 
cu modelul ZOE. Optează pentru cotiera frontală 
și compartimentul său inteligent de depozitare: 
aceasta îți sporește confortul în timpul condusului 
și îți oferă în același timp un spațiu nou de 
depozitare. La fel de practică este și cutia de 
depozitare multifuncțională în care poți transporta, 
printre altele, și cablul de alimentare. Tehnologia 
este, de asemenea, aliatul tău: oglinda Homelink® 
cu un emițător-receptor programabil îți permite 
să activezi de la distanță ușa garajului tău sau 
poarta. Viitorul este deja prezent în noul tău ZOE.

Experiența și siguranța de la bord
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1. Bornă de alimentare – Conectată la 11 kW 
(77 11 940 862)
2. Podea falsă pentru depozitarea cablului 
(82 01 721 942)
3. Priză Green’Up - Tip E 
(82 01 486 883)
4. Cablu de alimentare cu electricitate pe stația de 
încărcare de perete de 9 m 
(77 11 940 886)

Încarcă oriunde 
cu ușurință
Profită la maxim de avantajele oferite de 
autovehiculul tău electric instalând priza de uz 
casnic Green’Up chiar la tine acasă. Conectându-l la 
priză cu ajutorul cablului, ZOE se încarcă complet 
în aproximativ 15 ore. Însă, prin conectarea la 
borna de încărcare, timpul de încărcare se reduce 
la 7,5 ore. Pentru a putea reîncărca în orice loc, 
ai permanent nevoie de cabluri. Modelul ZOE 
este echipat cu o podea falsă pentru depozitarea 
corespunzătoare a cablurilor. Tot aici poți depozita 
și subwooferul sistemului audio BOSE®, precum 
și alte obiecte de mici dimensiuni.

Z.E.

4.3.

2.
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Lista cu numere de referință și compatibilitățile autovehiculului

LIFE ZEN INTENS
DESIGN

EXTERIOR
82 01 731 020 Antenă în formă de aripioară de rechin • • •

INTERIOR
82 01 731 140 Praguri luminate pentru portiere • • •

82 01 726 401 Praguri de portiere pe fond alb Blue ZOE • • •

82 01 726 402 Praguri de portiere pe fond alb Red ZOE • • •

82 01 726 403 Praguri de portiere pe fond alb Grey ZOE • • •

JANTE
82 01 724 788 Jante din aliaj spate de 17” • • •

82 01 724 787 Jante din aliaj față de 17” • • •

40 31 517 82R Capac central - gri Erbé cu bandă albastră • • •

40 31 578 07R Capac central - Black cu bandă albastră • • •

82 01 724 187 Sistem antifurt - Șuruburi antifurt Grey M12 • • •

82 01 724 188 Sistem antifurt - Șuruburi antifurt M12, gri Tatcham • • •

CONFORT ȘI PROTECȚIE

COVORAȘE AUTO
82 01 725 644 Covorașe auto din cauciuc • • •

82 01 730 265 Covorașe auto din material textil Comfort • • •

82 01 730 264 Covorașe auto din material textil pentru vehicule comerciale • • •

82 01 721 493 Covorașe auto din material textil Premium • • •

82 01 731 138 Covorașe auto Innovation • • •

EXPERIENȚA LA BORD
82 01 730 016 Cotieră frontală pe consolă – imitație din piele • • •

82 01 730 157 Cotieră frontală pe consolă – material textil Black • • •

82 01 730 014 Cotieră frontală pe consolă - material textil Recytex • • •

77 11 431 405 Ladă frigorifică • • •

77 11 940 552 Aparat de cafea Handpresso • • •

82 01 375 535 Set pentru fumători • • •



LIFE ZEN INTENS

EXPERIENȚA LA BORD (CONT.)
73 94 800 15R Etui pentru ochelari • • •

77 11 940 457 Oglindă retrovizoare cu sistem Homelink - • •

285C70175R Portofel Renault „mâini libere” - Alb • • •

PROTECȚII
77 11 785 068 Protecție pentru caroserie • • •

77 11 940 840 Protecție pentru caroserie – Rezistentă la apă și la raze UV • • •

ACCESORII PENTRU PORTBAGAJ
82 01 419 662 Inel de ancorare • • •

77 11 227 502 Plasă de depozitare • • •

77 11 227 501 Plasă pentru portbagaj • • •

77 11 940 885 Cutie compartimentată pentru depozitare • • •

2 01 721 942 Podea falsă pentru depozitarea cablurilor • • •

82 01 256 961 Protecție portbagaj • • •

82 01 725 903 Prag portbagaj din oțel inoxidabil • • •

GEAMURI
77 11 940 887 Deflectoare de aer • • •

77 11 940 895 Parasolar - Geamuri spate și hayon • • •

PROTECȚIE CAROSERIE
77 11 940 888 Peliculă protectoare – Margini portiere – Față și spate • • •

77 11 940 889 Peliculă protectoare – Bară de protecție spate - Colțuri • • •

77 11 940 890 Peliculă protectoare - Bară de protecție față – Colțuri și centru • • •

77 11 940 891 Peliculă protectoare – Pachet complet • • •

77 11 940 892 Peliculă protectoare – Prag portbagaj • • •

77 11 940 893 Peliculă protectoare – Praguri portiere – Față și spate • • •

82 01 212 479 Apărătoare pentru protecție împotriva noroiului • • •

ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU AUTOVEHICULE DE SERVICIU
82 01 257 148 Conversia vehiculului de serviciu • • •

82 01 257 250 Husă bagaje pentru autovehiculul de serviciu • • •

82 01 361 240 Grilaj despărțitor pentru  PV/CV • • •



Lista cu numere de referință și compatibilitățile autovehiculului

LIFE ZEN INTENS
ALIMENTARE Z.E.

OPȚIUNI ALIMENTARE
77 11 940 859 Bornă de încărcare – De bază de 7 kW • • •

77 11 940 860 Bornă de încărcare - De bază de 11 kW • • •

77 11 940 861 Bornă de încărcare – Conectată la 7 kW • • •

77 11 940 862 Bornă de încărcare – Conectată la 11 kW • • •

82 01 489 213 Cablu de alimentare pentru priză de uz casnic T2 16 A • • •

77 11 943 517 Cablu de alimentare pentru stație de încărcare de perete 6,5 m T2 32 A • • •

77 11 943 519 Cablu de alimentare pentru stație de încărcare de perete 6,5 m T3 32 A • • •

77 11 940 886 Cablu de alimentare pentru stație de încărcare de perete 9 m T2 16 A • • •

82 01 486 883 Priză de uz casnic - Green’Up - Tip E • • •

82 01 486 884 Priză de uz casnic - Green’Up - Tip F • • •

77 11 943 110 Clemă de fixare pentru cabluri • • •

77 11 943 111 Geantă de depozitare (Azadi) • • •

82 01 281 329 Geantă de depozitare pentru cabluri • • •

MULTIMEDIA

TELEFONIE
77 11 784 774 Suport telefon mobil montat pe sistemul de climatizare - Magnetic • • •

77 11 784 775 Suport telefon mobil montat pe tabloul de bord - Magnetic • • •

77 11 940 323 Suport telefon mobil montat pe sistemul de climatizare - Magnetic și cu inducție • • •

77 11 940 324 Suport telefon mobil montat pe tabloul de bord - Magnetic și cu inducție • • •

AUDIO
77 11 785 758 Căști audio – Portabile pe urechi - Bluetooth® • • •

77 11 785 361 Căști audio – Portabile în ureche - Bluetooth® • • •

77 11 579 536 Pachet difuzoare Focal Premium 6.1 • • •



LIFE ZEN INTENS
SIGURANȚĂ

ASISTENȚĂ PENTRU CONDUS
82 01 723 598 Senzori de parcare spate •/¤ •/¤ -

82 01 726 615 Senzori de parcare spate față • •/¤ -

SISTEME DE URGENȚĂ ȘI DE SEMNALIZARE
82 01 257 055 Benzi de fixare pentru extinctor • • •

60 02 008 984 Kit de siguranță • • •

77 11 419 386 Extinctor - 1 kg • • •

77 11 419 388 Extinctor - 2 kg • • •

SISTEME ANTIFURT ȘI DE MONITORIZARE
82 01 725 224 Alarmă • • •

77 11 782 488 Sistem antifurt – Protecție portiere OBD • • •

77 11 785 404 Cameră auto NBDVR312GW • • •

77 11 943 102 Cameră auto 380GW • • •

SISTEME DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII
77 11 940 742 Scaun pentru copii - BABY-SAFE 2 I-SIZE - Nou-născuți până la 15 luni • • •

77 11 940 741 Bază scaun pentru copii - BABY-SAFE FIX BASE I-SIZE • • •

77 11 940 743 Scaun pentru copii - DUALFIX I-SIZE – Nou-născuți până la copii de 4 ani • • •

77 11 940 745 Scaun pentru copii - KIDFIX XP – copii între 4 și 12 ani • • •

77 11 940 744 Scaun pentru copii - TRIFIX I-SIZE – copii între 15 luni și 4 ani • • •

LANȚURI ANTIDERAPANTE
77 11 780 252 Dispozitiv de prindere Premium lanțuri antiderapante • • •

77 11 785 893 Lanțuri antiderapante standard - 7 mm • • •

77 11 578 469 Lanțuri antiderapante standard - 9 mm • • •

77 11 578 649 Huse antiderapante • • •

• Compatibil ¤ : indisponibil; - : incompatibil. 







Continuați experiența Renault ZOE 
pe www.renault.ro

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, februarie 2020. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. În cadrul politicii 
de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la 
cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a 
primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate 
drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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