
Renault ZOE
Nieuwe

Accessoires



Buitendesign en interieur P.04

Renault blijft het verhaal van ZOE schrijven met steeds 

dezelfde visie voor ogen: je mobiliteit vereenvoudigen. 

Nog verleidelijker dankzij een markant design. Beheers 

zijn stijl. Sublimeer de moderniteit van zijn buitendesign 

en van zijn interieur en kies voor accessoires die je ZOE 

nog exclusiever maken.

Leef in stijl
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Straal  
je originaliteit uit

1. Verlichte deurdrempels
(82 01 468 749)
2. Kofferdrempel
(82 01 725 903)
3. Haaienvinantenne
(82 01 731 020)
4. Alu velg 17” vooraan
(82 01 724 787)

Moderne en strakke lijnen, een nog assertiever 
radiatorrooster, ZOE hertekent zijn design. Het is 
aan jou om je eigen stempel op zijn stijl te drukken. 
Je palet aan boord: verlichte deurdrempels voor een 
geraffineerde instap en een inox kofferdrempel. 
Geef zijn uiterlijk een vleugje sportiviteit en 
rust je ZOE uit met exclusieve velgen en een 
haaienvinantenne. Een must voor een stijl die 
perfect bij je past.

Buitendesign en interieur
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Bescherming P.08

Leven aan boord en veiligheid P.09

Z.E. P.10

Nieuwe ZOE blijft evolueren. Een krachtigere motor en 

een nog grotere autonomie. Je ZOE biedt essentiële 

uitrustingen die je dagelijkse leven gemakkelijker maken: 

optimaal energie opladen, makkelijker manoevreren en 

genieten van innovatieve opbergmogelijkheden.

Uniek en daarom onvergelijkbaar
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1. Windgeleider
(77 11 940 887)
2. Stoffen vloertapijt Premium 
(82 01 721 493)
3. Vloertapijt Innovation
(82 01 731 138)

Bescherm en verfraai
In de passagiersruimte maak je plaats voor 
verfijning en comfort met stoffen of rubberen 
Renault-tapijten om de vloer van je ZOE te 
beschermen. De bevestigingsclips staan bovendien 
borg voor de nodige veiligheid bij het gebruik van 
de pedalen. Maar ZOE zorgt ook voor je welzijn: 
met zijn windgeleider rij je met ramen open zonder 
last te hebben van tocht. De accessoires van je ZOE 
kiezen, dat is vooral denken aan je gemoedsrust.

Bescherming

8



1.

9

Het dagelijks leven op 
uw maat ontworpen
Herschrijf je dagelijkse leven op en maak het 
eenvoudiger met ZOE. Kies voor de armsteun 
vooraan en zijn slimme opbergruimte: hij 
optimaliseert je rijcomfort en zorgt voor een 
bijkomende opbergplek. Denk ook aan de net zo 
handige en multifunctionele opbergtas waar je o.a. 
je oplaadkabel kan in wegbergen. Technologie is ook 
je bondgenoot: met de Homelink® buitenspiegel 
die van een programmeerbare zender is voorzien, 
kan je je garagedeur of poort op afstand activeren. 
De toekomst is al binnen handbereik dankzij je ZOE.

Leven aan boord en veiligheid

1. Electrochrome buitenspiegel met Homelink®

(77 11 940 457)



Ontdek onze wallbox-
aanbieding via deze QR-code

10



1. Dubbele bodem voor opberging kabel
(82 01 721 942)
2. Z.E.-handschoenen
(77 11 943 449)
3. Z.E.-step + helm
(77 11 943 643 - 77 11 943 829)

Laad naar je zin op
Renault heeft een complete en geheel compatibele 
oplossing ontwikkeld voor onze elektrische auto’s. 
Zo beschikt je over een elektrische auto van 
Renault en een slim Z.E. Ready-laadpunt bij je 
thuis geïnstalleerd.
Je leest er alles over op 
https://nl.renault.be/rijd-elektrisch/oplaad-jouw-
elektrische-wagen.html

Je kunt je ZOE echter ook overal opladen. Dat 
betekent natuurlijk dat je je kabels altijd bij de 
hand hebt. ZOE biedt een dubbele bodem waar 
je ze netjes kan opbergen. Het is ook geschikt 
voor de BOSE® audiosysteemsubwoofer of andere 
kleine voorwerpen.

Z.E.

3.

2.1.
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Surf voor nog meer Renault ZOE
naar www.renault.be
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader 
van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door 
te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Renault-verdelers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige 
uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-verdeler voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het 
drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie 
van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault. Niet-contractuele foto’s.
Nieuwe Renault ZOE - April 2020. 

Schrijf u in op MY.RENAULT.BE 
en laat u verwennen!

My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen én een lifestyle magazine in één.  
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook tips, technische 
informatie, wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor evenementen enz….

U BENT NOG NIET INGESCHREVEN?  HET IS ZEER EENVOUDIG:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw wagen bij de hand.  
Surf naar www.my.renault.be, schrijf u gratis in!


