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Renault ZOE,  
reinventa a mobilidade!





Mais ZOE que nunca
O Renault ZOE impõe o seu estilo ainda com 

um sucesso, o ZOE junta uma nova assinatura 

luminosa 100% LED em forma de “C”, faróis 

de nevoeiro e uma grelha dianteira mais 

proeminente.

As luzes traseiras ganham mais personalidade, 

sensação de largura da carroçaria. Sob o 

capô de linhas elegantemente esculpidas 

dimensões, um novo motor mais potente 

aumenta o prazer de condução.

O novo Modo B contribui para esta experiência, 

reduzem a utilização do pedal de travão.



Espaço de bem-estar
Ultraconectado ao mundo que o rodeia,  

o Renault ZOE está sobretudo ligado a si. 

Graças ao cartão Renault mãos livres, quando 

se aproxima do ZOE, este abre-lhe as portas 

de um universo que combina tecnologia e 

simplicidade. O habitáculo reinventa novos 

padrões de conforto, com estofos e guarnições 

de tecido 100% reciclado* e um isolamento 

acústico tratado com extremo cuidado.

O quadro de instrumentos ganha modernidade 

e ergonomia com um novo ecrã de 10”. Coloca 

sob os seus olhos todas as informações de 

que necessita durante a condução, enquanto 

o novo volante e os seus comandos funcionais 

permitem que controle o veículo com as 

pontas dos dedos.

O local dedicado ao seu smartphone, situado 

sob a alavanca de velocidades, é dotado 

de um carregador por indução, para um 

ecrã de 9,3” do recém-chegado sistema 

tecido 100% reciclado que, na variante Exclusive, é combinado 
com pele sintética.







Simplesmente, elétrico



Mais longe,  
mais livre
Os limites foram feitos para serem 

ultrapassados. Assim, o Renault ZOE expande 

a sua autonomia até 395 km WLTP*. Circule 

serenamente, toda a semana, com um único 

carregamento. Faça a gestão do consumo e 

recuperação de energia quando desacelera, 

graças ao medidor disponível no ecrã do 

quadro de instrumentos de 10”.

* Os valores de autonomia foram obtidos em conformidade 
com a legislação da UE, tendo por base o novo ciclo de 
teste WLTP idêntico para todos os fabricantes e que permite 
comparar os veículos entre si. A autonomia depende de 

condições meteorológicas, estilo de condução do condutor 
e velocidade e ainda pelo tempo, nível, temperatura e forma 

de uma condução em condições reais. A informação não se 







Carregue facilmente 
e em qualquer lugar
Pronto para o acompanhar no dia a dia, o 

Renault ZOE pode ser carregado em qualquer 

parte. Em sua casa, ligado a uma Wallbox de 

7,4 kW, o ZOE recupera toda a sua autonomia 

enquanto dorme. Para que possa ir ainda mais 

longe, a nova tomada Combo CCS do ZOE 

permite-lhe utilizar os postos de carregamento 

rápido e, desta forma, recuperar até 150 km de 

autonomia em apenas 30 minutos*. Graças ao 

carregador inteligente Caméléon®, adapta-se 

à potência disponível em todos os postos de 

carregamento públicos em corrente alternada 

(até 22 kW) para utilizar o melhor possível o 

tempo de carregamento em função do tipo 

de posto utilizado. E para facilitar a sua vida, o 

ZOE exibe no imponente ecrã EASY LINK de 9,3” 

todos os postos de carregamento disponíveis 

próximos de si ou no destino, bem como a 

respetiva potência.

O carregamento nunca foi tão simples.



O prazer da 
mobilidade elétrica
Com o novo motor elétrico R135 de 100 kW  

(135 cv), o Novo ZOE revela um dinamismo 

cada vez mais brilhante. Permite-lhe atingir 

uma velocidade máxima de 140 km/h e facilita 

as ultrapassagens. Com um simples impulso 

na alavanca de velocidades, passe ao Modo B 

levante o pé do acelerador. Uma condução 

de travão.





Navegue ao ritmo 
dos seus desejos
Graças ao novo sistema multimédia EASY LINK  

de 9,3”, compatível com Android Auto™ 

ou Apple CarPlay™, ouça as suas playlists, 

navegue nas suas aplicações preferidas e 

telefone com toda a segurança.

Ligada diretamente aos serviços Tom Tom,  

a navegação integrada fornece-lhe múltiplas 

informações em tempo real: estado do trânsito, 

zonas de perigo, meteorologia, localização e 

disponibilidade dos postos de carregamento…

Graças à função «Map Auto-Update», a 

Tem alguma dúvida sobre a morada de 

destino? Bastam duas ou três palavras-chave 

para a encontrar, graças à pesquisa de 

Vai adorar a sua nova mobilidade conectada.

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.







Com MY Renault, controle o seu 
automóvel à distância!

Localização do seu automóvel.

Planeador de trajeto. Prepare instantaneamente os seus trajetos no smartphone: 

Itinerário do último quilómetro*.



Ainda mais simples, 
ainda mais seguro
Nunca está sozinho ao volante. A seu lado, 

os sistemas de ajuda à condução otimizam 

as manobras e cuidam da sua segurança. 

Estacione no lugar que mais lhe convém sem 

tocar no volante, graças ao sistema Easy Park 

os limites de velocidade, por si, e o alerta 

de excesso de velocidade previne-o se 

ultrapassar a velocidade máxima permitida. 

O Renault ZOE deteta a presença de qualquer 

veículo que esteja ou que entre nas suas 

zonas de ângulo morto e alerta-o através 

de um testemunho luminoso integrado nos 

retrovisores. O sistema de assistência na 

transposição involuntária de via corrige a sua 

trajetória, se inadvertidamente sair da sua via 

uma condução cada vez mais tecnológica.
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Cores

Cinzento Highland (PM) Cinzento Titanium (PM)

Branco Quartz (PM)Branco Glaciar (OV)



Vermelho Flamme (PM) Violeta Blueberry (PM)

Preto Estrela (PM)Azul Céu (PM)



Harmonias

Opções

ZEN



Opções

INTENS (ZEN +)



Harmonias

Opções

EXCLUSIVE (INTENS +)



Estofos

Estofos em tecido

Estofos em tecido reciclado / pele sintética (TEP) Estofos em couro*Estofos em tecido reciclado
* Couro de origem bovina



Embelezadores e Jantes

Embelezador de roda 15” Jante em liga leve 16” Jante em liga leve 16” diamantada Jante em liga leve 17” diamantada

Sistema de som Bose®

Uma sala de concertos
Para difundir um som com a máxima pureza, o sistema de som 
premium Bose® dispõe de 6 altifalantes de elevado desempenho 
e de um altifalante de graves compacto. Os dois tweeters de 2,5 cm  
situados no painel de bordo, asseguram um som cristalino e 
equilibrado; dois altifalantes nas portas dianteiras e outros dois nas 
portas traseiras difundem um som rico e envolvente. O altifalante 
de graves instalado no porta-bagagens completa o conjunto com 
graves realistas e profundos. Uma qualidade acústica perfeita.





Equipamentos e Opções

ZEN INTENS EXCLUSIVE

Segurança ativa e passiva
Acendimento automático das luzes de perigo, em caso de travagem de emergência
Airbags frontais e laterais dianteiros
Apoios de cabeça traseiros laterais tipo vírgula, reguláveis em altura
Ativação automática das luzes e dos limpa-vidros
Aviso sonoro para peões “Z.E. Voice”
Controlo eletrónico de estabilidade (ESP) com função antipatinagem (ASR) e controlo de subviragem (CSV)
Faróis de nevoeiro - ¤

Kit de enchimento de pneus
Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
Sistema de antiblocagem de rodas (ABS) com sistema de travagem de emergência ativa (AFU)
Sistema de controlo da pressão dos pneus

Trancamento centralizado e trancamento automático das portas em andamento

Condução e Sistemas de ajuda à condução
Alerta de ângulo morto - Deteção de perigo dentro das zonas de ângulo morto - Testemunho luminoso de alerta nos retrovisores laterais - -

- ¤

Alerta de transposição involuntária de via e sistema de assistência na transposição involuntária de via -

Câmara de marcha-atrás - ¤

Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento -

Quadro de instrumentos digital com ecrã de 10”, personalizável
Regulador e limitador de velocidade com comandos no volante
Retrovisor interior eletrocromático - -

Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro - ¤

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - ¤

- - ¤

Comforto
Ar condicionado manual - -

Ar condicionado automático -

Banco traseiro rebatível 1/3-2/3 -

Cartão Renault mãos livres
Elevadores elétricos de vidros dianteiros
Elevador de vidro do condutor com função impulsional e elevadores elétricos de vidros traseiros - ¤

Regulação lombar manual do banco do condutor - - ¤

- -

Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros ¤ ¤ ¤

Volante aquecido ¤ ¤ ¤

Volante regulável em altura e em profundidade

Audio et multimédia
 

- -

Entradas USB nos lugares traseiros - -

 
¤ -

 
- ¤

Auto-Update
- - ¤

- - ¤

Tomada de 12V na parte inferior do painel de bordo



ZEN INTENS EXCLUSIVE

Programação do carregamento e da climatização através do sistema multimédia EASY LINK ¤

¤ ¤ ¤

¤ ¤ ¤

Design Exterior
Faróis Full LED com luzes diurnas em forma de «C» (C-Shape)

- -

Embelezadores de roda 15” - -

Jantes em liga leve 16” - -

Jantes em liga leve 16” diamantadas - -

Jantes em liga leve 17” diamantadas - - ¤

Pintura metalizada ¤ ¤ ¤

- -

-

Sistema de travagem traseiro com discos
Vidros traseiros e óculo traseiro sobrescurecidos - -

Design Interior
Alavanca de velocidades e-Shifter
Harmonia interior em tons escuros
Estofos em tecido - -

Estofos em tecido reciclado - -

Estofos em tecido reciclado / pele sintética (TEP) - -

Estofos em couro(1) - - ¤

-

-

- - ¤

Volante em pele sintética -

Volante em couro(1) e aquecido ¤ ¤ ¤

Sistema de aquecimento bancos dianteiros ¤ ¤ ¤

= Série. ¤



Carregue o ZOE em sua casa
Para carregar a bateria de um veículo elétrico em casa é necessário instalar um equipamento 

Estão à sua disposição várias possibilidades, cabendo-lhe a si escolher aquela que melhor 

1. O carregamento do ZOE pode ser realizado através da ligação do cabo Flexi Charger a uma 
 

O cabo Flexi Charger permite também efetuar uma recarga adicional a partir de uma 
tomada doméstica normal, de acordo com as normas e a legislação em vigor, sempre que 
tenha necessidade de prolongar a sua autonomia e não esteja disponível qualquer posto de 

2.

Carregue o ZOE em postos de carregamento no exterior 
3. A rede Renault conta já com perto de 400 locais de carregamento, onde é possível efetuar 

 

Os postos de carregamento estão progressivamente a ser instalados um pouco por toda a 
parte: em parques de estacionamento de centros comerciais, em parques de estacionamento 
públicos, nas estações de serviço, em parques de estacionamento empresariais e, 

Encontrará o conjunto de informações sobre os postos de carregamento no seu sistema 

Carregamento

* Os valores de autonomia e tempos de carregamento foram obtidos em conformidade com a legislação 

da UE, tendo por base o novo ciclo de teste WLTP idêntico para todos os fabricantes e que permite comparar 

condições meteorológicas, estilo de condução do condutor e velocidade e ainda pelo tempo, nível, 
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A bateria pertence-lhe, o que permite desfrutar do seu ZOE com toda a liberdade.

Performances preservadas
A bateria do seu Renault ZOE beneficia de uma garantia de 8 anos ou 160 000 km, com uma 
garantia de desempenho de pelo menos 70 %. 
Durante a garantia da bateria, caso esta apresente algum tipo de avaria, beneficie também de 
assistência gratuita.

Revenda facilitada
A revenda é fácil: transferência total do veículo, bateria incluída.
Além de 8 anos, a Renault propõe uma fórmula de extensão de garantia da bateria para uma 
tranquilidade ainda maior.

Bateria incluida na compra

Carregamento

Autonomia

O Renault ZOE beneficia de uma autonomia que atinge até 395 km WLTP*. O protocolo 
de homologação WLTP permite medir consumos e autonomias mais aproximados dos 
constatados numa utilização em condições reais. Tal como o consumo de combustível de um 
veículo térmico, a autonomia do ZOE depende de diversas variáveis: a irregularidade do piso 
da estrada, a velocidade, a utilização do aquecimento e do ar condicionado, bem como o estilo 
de condução adotado são as mais importantes.
Assim, por exemplo, num percurso periurbano, é possível obter, regra geral, uma autonomia 
real à volta dos 395 km* nas estações do ano mais amenas e 250 km na estação fria. É por esta 
razão que lhe disponibilizamos os meios para controlar a sua autonomia, graças aos novos 
instrumentos de bordo, nomeadamente o económetro, que o informa sobre o seu consumo de 

energia em tempo real. Além disso, a autonomia homologada varia consoante as versões e os 
equipamentos do veículo. 

* Consoante versões e equipamentos. Em ciclo combinado WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedures). Este protocolo permite obter resultados próximos aos observados nos percursos diários. 
Homologação feita para a Europa. A Homologação das versões vendidas pode diferir de país para país. 

Quando liga o Renault ZOE para o carregar, a potência de 
carga em kW é máxima se a bateria estiver totalmente ou 
quase totalmente descarregada. Em seguida, a velocidade 
de carregamento diminui progressivamente à medida que o 
nível de carga se aproxima dos 100 %. A potência de carga 
que constata depende também da potência fornecida pelo 
posto de carregamento, da temperatura e do estado de 
desgaste da bateria.



Acessórios

1.



1. Fundo falso para arrumação da bagageira: 
Totalmente adaptado à forma da bagageira e fácil 
de instalar, oferece compartimentos perfeitamente 
dimensionados para guardar 2 cabos de 
carregamento. Acabaram-se os cabos emaranhados 
e a sujidade no fundo da bagageira.

2. Apoio de braço dianteiro: Melhora o seu conforto 
durante a viagem e oferece-lhe um espaço de 
arrumação adicional.

3. Cabo de carga para tomada doméstica: Carregue 
o seu veículo confortavelmente na sua garagem ou 
parqueamento.

4. Soleiras de porta iluminadas: Proteja com estilo a 
parte inferior da porta do seu ZOE.

3.2.

4.



5. Saco de arrumação de cabo: Organize os seus 
objetos pessoais e alie funcionalidade e respeito pelo 
meio ambiente.

6. Tapetes de habitáculo em borracha: Opte por um 
tapete fácil de colocar e limpar para proteger o piso 
do seu ZOE.

7. Proteção exterior da bagageira: Proteja o  
para-choques traseiro do seu automóvel contra 
fricções e impactos com este acessório prático, 
estético e concebido por medida.

8. Películas de proteção da carroçaria: Proteja 

impactos, riscos ou atritos repetidos.

Acessórios

5.

7.

6.

8.





Qualidade

«Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição pela nossa rede, 
passando pelo fabrico, é a busca da qualidade que nos guia.»

Laurens van den Acker - Diretor de Design Industrial - Grupo Renault

Renault ZOE, mais longe, mais depressa, mais fácil
O ZOE inova com a bateria E.V. 50 que lhe permite aumentar a sua autonomia para 395 km WLTP(1). 
Com a novidade do carregamento rápido DC, até 50 kW, permite recuperar 150 km de autonomia em 
30 minutos(1). Esta particularidade vem juntar-se à polivalência do carregador Caméléon™ de 22 kW, 
único no mercado, que explora todas as potencialidades dos postos de carregamento públicos 
de corrente alternada. Com as fortes parcerias da TomTom e da Google, a navegação conectada 
em tempo real facilita a pesquisa de endereços e de postos de carregamento. Com o serviço 

 
serviços conectados.

Renault ZOE, um quotidiano dinâmico e sereno

Cléon, a competência técnica da Renault atingiu uma maturidade inédita. O novo motor R135 oferece 

das de um citadino desportivo. Simultaneamente, o Modo B (condução com «um único pedal»(2)) 

ainda mais seguros graças aos numerosos sistemas de ajuda à condução.

Renault ZOE, a qualidade que se sente

 

Melhoria contínua

1 Os valores de autonomia foram obtidos em conformidade com a legislação da UE, tendo por base o novo ciclo de 



As Garantias

 
sem limite de quilometragem, incluindo 
a reparação e a assistência gratuitas. 
Complementarmente, a cadeia de tração dos 

5 anos ou 100 000 km (3 anos e quilometragem 

respetivamente*.
A Renault garante-lhe também custos de 

de uma excelente proteção contra o furto e  

Os Contratos de Serviços
O Contrato de Extensão de Garantia prolonga a 
garantia do chassis até 5 anos ou 200 000 km,  
propondo a substituição ou a reparação das 

Contrato de Manutenção permite-lhe, durante 

à sua realidade, tais como encargos com 
despesas de manutenção e de desgaste 
normal. Ambos os contratos podem ser 
pagos a pronto ou em mensalidades com o 

gama de produtos e serviços adaptados a si 

 
lhe escolher a duração do empréstimo e os 
montantes que considera mais adequados.

A assistência em viagem Renault

Os Serviços da Rede Renault

a melhor qualidade de manutenção e de 
 

Origem Renault. Todos os proprietários de 

Renault Rent.

Serviço

* Exceto gama Novo MASTER: garantia anticorrosão de 6 anos.







Prolongue a experiência Renault Zoe  
em www.renault.pt

renault.com
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