
Renault Z.E.
ZOE
Originálne príslušenstvo



Dávajte dobrý 
pozor!

Zjednodušte si život, vezmite si
z toho vášho to najlepšie
a užívajte si každý okamih.

Originálne príslušenstvo Renault,
vytvorené špeciálne pre vaše
vozidlo, urobí z každodennej jazdy
jedinečný zážitok.

Viac inovácií, viac bezpečnosti, viac
jednoduchosti, uľahčí vám život
a je k vašim službám.

Pripravte sa na neopakovateľný
zážitok!
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01 ZOE
príslušenstvo
Objavte so svojím Novým Renault ZOE 
potešenie z každodenného života. Úplne 
nový zážitok z tichej jazdy pred zrakmi 
udivených okoloidúcich. Ešte viac štýlu, 
pohodlia a technológie? Vybavte svoj Nový 
Renault ZOE originálnym príslušenstvom 
Renault.



Interiér

03 Stredová hlavová opierka
zadných sedadiel

Výškovo nastaviteľná. Umožňuje tretiemu
cestujúcemu na zadných sedadlách
pohodlnú a bezpečnú cestu. K dispozícii v 
rôznych farbách: sivá, čierna, petrolejová 
modrá, tmavomodrá.

82 01 355 866 (sivá)

01 Prahy predných dverí ZOE

Modrá farba prahov s označením ZOE dodá 
vášmu vozidlu dotyk moderného dizajnu.

82 01 356 539

Komfort a 
ochrana

04 Lakťová opierka
predných sedadiel

Lakťová opierka zlepší pohodlie na cestách a 
ponúka aj ďalší úložný priestor pre vaše drobné 
osobné veci. K dispozícii vo farbách: čierna, sivá.

82 01 256 985 (sivá)

02

03

01

04
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06

05

07 Siete do batožinového
priestoru

Umožňujú fixáciu predmetov počas jazdy. 
Prispôsobiteľné veľkosti vozidla. Prevedenie 
horizontálne alebo vertikálne.
77 11 227 501 (horizontálna)
77 11 227 502 (vertikálna)

06 Vaňa batožinového priestoru

Perfektne sedí v batožinovom priestore. 
Ideálne na prepravu znečistených predmetov. 
Praktická inštalácia aj údržba. Jednoduché čistenie. 
Vyrobené z polotuhého materiálu.

82 01 256 961

07

07

05 Zásterky

Efektívne ochráni spodnú časť vozidla pred 
striekajúcou vodou, blatom a štrkom. Dodávané 
po 2 kusoch (ľavá a pravá). K dispozícii pre 
predné i pre zadné kolesá.

82 01 212 479



04

Bezpečnosť

01 Súprava povinnej výbavy

Súprava obsahuje: autolekárničku, výstražný 
trojuholník, pracovné rukavice, výstražnú vestu.

77 11 460 708

Príslušenstvo pre
profesionálov

04Vybavenie úžitkového vozidla

Ergonomické a funkčné príslušenstvo pre
konverziu osobného vozidla na úžitkové. 
Obsahuje plastovú vaňu a prepážku
batožinového priestoru. Možno jednoducho
nainštalovať aj odinštalovať. 

82 01 257 148
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01

02

03

02 Autolekárnička

Autolekárnička zložením zodpovedajúcim 
aktuálnej vyhláške. Povinná výbava vozidla.

77 11 561 357

03 Výstražná vesta

Oranžová výstražná vesta zodpovedajúca
norme ČSN EN ISO 20471.

77 11 764 847
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02 Multimédiá

Užite si viac emócií na palube
s multimediálnymi riešeniami, 
s ktorými sa každá vaša cesta stane 
nezabudnuteľným zážitkom



Mobilný telefón

01 Otočný držiak
pre mobilný telefón

Teleskopické nastavenie držiaku sa ľahko 
prispôsobí rôznej šírke telefónu. Boky 
s protišmykovou úpravou ponúkajú 
bezpečnejšie uchytenie telefónu. Kužeľovitý 
klip spoločne s kĺbovým mechanizmom 
umožňuje pevné uchytenie vo ventilačnej 
mriežke automobilu a zároveň natočenie 
mobilného telefónu aj pre tých najnáročnejších 
užívateľov. Výrobok je vyrobený z vysoko 
kvalitného materiálu (ABS), ktorý je nielen 
príjemný na dotyk, ale aj odolný voči 
mechanickému poškriabaniu a nízkym 
aj vysokým teplotám. 

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku 
držiakov mobilných telefónov.

12

03

Audio

03 Sústava reproduktorov
Focal Music Premium 4.1

Sústava 4 reproduktorov a subwooferu. 
Výkon 120W, vysoká kvalita zvuku, 
HIFI Premium. Dôležitý prvok 
pre cestovanie plné zábavy.

77 11 578 133

02 Nabíjačka
Pre nabíjanie vašich zariadení, ktoré sa dajú 
nabíjať cez USB konektor, napr. mobilný 
telefón, tablet, MP3 prehrávač,... Dva USB
konektory umožnia nabíjanie dvoch zariadení 
súčasne, pričom v jednom USB konektore
je možné využiť 2,1 A a v druhom 1 A. 
Celkové maximálne zaťaženie oboch 
výstupov súčasne je 2,1 A. Kompaktný 
dizajn spoločne s malými rozmermi vytvára
ideálne príslušenstvo do vášho auta. Je vždy 
ľahko prístupná a neprekáža pri riadení 
– či už s ňou nabíjate čokoľvek. Je možné 
si vybrať zo 6 ponúkaných farebných variant 
– čierna, biela, červená, ružová, žltá a oranžová.

Kompletnú ponuku nájdete v cenníku 
držiakov mobilných telefónov.

01

02
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03 Renault Butik

Objavte našu unikátnu kolekciu
doplnkov Renault. Kombinácia
dizajnu a adrenalínu pomohla
vytvoriť to najlepšie pre
vás a vaše nové vozidlo.



01 Renault TWIZY - biely

Materiál: zamak. 
Prevedenie: prémiové. 
Mierka: 1:43.

77 11 780 418

02 Renault TWIZY RS - žltý

Materiál zamak. Dodávané v 
darčekovej krabičke Renault 
Sport. Mierka:1:43.

77 11 780 367

Modely
Objavte exkluzívny rad 
zberateľských modelov 
vozidiel Renault.
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Kolekcia Z.E.

01 Pánske tričko 
modré

Materiál: 100% bavlna, 180 g/m². Rovný 
strih. Potlač na prednej a zadnej časti. 
Farba: modrá. Veľkosť M až XXL.

77 11 576 220 (veľkosť M)

Kompletný zoznam produktov na str. 18.

02 Pánske polo 
tričko biele

Materiál: 100% bavlna, 180 g/m². 
Športový strih. Golier na 4 gombíky. 
Potlač na prednej a zadnej časti a na 
rukáve. Farba: biela. Veľkosť M až XXL.

77 11 576 224 (veľkosť M)

Kompletný zoznam produktov na str. 18.

05 USB flashdisk

Materiál: priesvitný polykarbonát. 
Extra tenký. Kapacita: 4 GB. 
Rozmery: 3 × 3 × 0,75 cm. 
Farba: biela.

77 11 574 475

04 Nákupná taška

Materiál: polypropylén. Dve uchá. 
Potlač Renault Z.E., motív elektrické 
autíčko. Rozmery: 40 × 12 × 40 cm.

77 11 430 545

03 Plyšák TWIZY

Plyšák vhodný pre deti od 18 
mesiacov. Možné prať v práčke. 
Veľkosť: 15 cm.

77 11 780 841

01

02

050403



ZOE PRÍSLUŠENSTVO

Interiér 

8201356539 Prahy predných dverí ZOE modré Strana 6

Komfort a ochrana

8201257260 Textilné koberce Comfort (4 ks) -

8201327012 Textilné koberce Premium – sivé (4 ks) -

8201171130 Textilné koberce Premium – modré (4 ks) Strana 6

8201274081 Gumové koberce Innovation (4 ks) -

8201355868 Stredová hlavová opierka zadných sedadiel – petrolejová modrá Strana 6

8201355867 Stredová hlavová opierka zadných sedadiel – čierna -

8201355866 Stredová hlavová opierka zadných sedadiel – sivá -

8201355864 Stredová hlavová opierka zadných sedadiel - tmavomodrá -

8201332286 Lakťová opierka predných sedadiel - čierna -

8201256985 Lakťová opierka predných sedadiel – sivá Strana 6

8201375535 Fajčiarsky paket (zapaľovač + popolník) -

7711431405 Chladiaci box -

8201257247 Poťahy predných sedadiel sivé -

8201257253 Poťahy sedadiel – zadná lavica – sivé -

7711428236 Ochranná plachta -

7711227502 Sieť batožinového priestoru – vertikálna Strana 7

7711227501 Sieť batožinového priestoru – horizontálna Strana 7

8201256961 Vaňa batožinového priestoru Strana 7

8201212479 Zásterky Strana 7

Príslušenstvo pre profesionálov

8201257148 Diely pre prestavbu na úžitkové vozidlo Strana 8

8201257250 Kryt batožinového priestoru pre úžitkové vozidlo -

8201361240 Deliaca mreža pre úžitkové vozidlo -

8201399658 Protišmyková podložka pre úžitkové vozidlo -

8201399276 Textilné koberce Comfort pre úžitkové vozidlo (2 ks) -

Bezpečnosť

8201396615 Parkovací asistent – zadný -

7711460708 Súprava povinnej výbavy Strana 8

7711561357 Autolekárnička Renault Strana 8

8201275121 Alarm -

7711780253 Snehové reťaze Grip - veľkosť 50 (R15) -

7711780252 Snehové reťaze Grip - veľkosť 40 (R16 & R17) -

7711578477 Snehové reťaze Standard- 7 mm - veľkosť 70 (R15) -

7711578478 Snehové reťaze Standard- 7 mm - veľkosť 80 (R16 & R17) -

7711578468 Snehové reťaze Standard- 9 mm - veľkosť 70 (R15) -

7711578469 Snehové reťaze Standard- 9 mm - veľkosť 80 (R16 & R17) -

7711578649 Snehové návleky-veľkosť52 -

Multimédiá

7711575880 + 7711579444 Sústava reproduktorov Focal Music Drive 2.0 - predné -

7711578131 Sústava reproduktorov Focal Music Drive 2.0 - zadné -

7711578132 + 7711579444 Sústava reproduktorov Focal Music Live 4.0 (2 výškové) - predné -

7711578133 + 7711579444 Sústava reproduktorov Focal Music Premium 4.1 (Pack Live + subwoofer) Strana 12

7711579536
Sústava reproduktorov Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + Pack Drive +
subwoofer)

-

Kompletný zoznam príslušenstva
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RENAULT BUTIK

Modely 

7711780418 Model Twizy– 1:43 Strana 16

7711780367 Model TwizyRS – 1:43 Strana 16

Kolekcia Renault Z.E.

7711576220 Pánske tričko Renault Z.E. - veľkosť M Strana 17

7711576221 Pánske tričko Renault Z.E. - veľkosť L -

7711576222 Pánske tričko Renault Z.E. - veľkosť XL -

7711576223 Pánske tričko Renault Z.E. - veľkosť XXL -

7711576224 Pánske polo tričko Renault Z.E.- veľkosť M Strana 17

7711576225 Pánske polo tričko Renault Z.E.- veľkosť L -

7711576226 Pánske polo tričko Renault Z.E.- veľkosť XL -

7711576227 Pánske polo tričko Renault Z.E.- veľkosť XXL -

7711574475 USB flashdisk RenaultZ.E.- 4 GB Strana 17

7711430545 Nákupná taška Z.E. Strana 17

7711780841 Plyšák Twizy Strana 17







Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich
produktov si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšom čase. Jednotlivé
verzie sa môžu líšiť podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z
technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva sú vyhradené.
Zmluvná záruka Renault, jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla Renault. Obsah tejto publikácie spadá pod ochranu podľa
autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault, je zakázaná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú
neoddeliteľnousúčasťou objednávky.
Renault ZOE – apríl 2017 - 112811– realizácia:

Objevte viac na
Renault.sk


