
RENAULT 
ZOE
cenník

Platnosť cenníka od 1. 8. 2022.



 20220830–03
Cenníková cena a prípadné obchodné akcie sú platné do 30. 9. 2022 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo 
s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, 
verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy, katalógovej ceny či prípadne obchodnej akcie.
Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zmluvná záruka 5 rokov alebo 100 000 km na vozidlo a 8 rokov /160 000 km 
na batériu alebo do poklesu kapacity batérie pod 66 % (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
*  Ponuka sa vzťahuje na ceny príslušenstva bez montáže. Pri nákupe príslušenstva nad 400 € získate zľavu 80 €, pri nákupe príslušenstva nad 600 € 

získate zľavu 120 €, pri nákupe príslušenstva nad 800 € získate zľavu 160 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Pre viacej informácií kontaktujte 
vášho dealera.

**  Pre dĺžku 36 mesiacov a akontáciu 55 %. Celkové preplatenie 3% neobsahuje splátky poistenia. 103 % Financovanie je financovanie poskytované 
spoločnosťou Renault Financial Services a platí len pre podnikateľov a firmy. Renault Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou 
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

verzia  cenníková cena

ICONIC
R135 52 kWh 39 950 €

zľava až

160 €
na nákup príslušenstva*

103 % 
financovanie
celkové preplatenie iba 3 %**
žiadne skryté poplatky

sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk
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ICONIC
hlavné prvky sériovej výbavy:

• predné a bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca
• systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou 

korekciou jazdnej dráhy
• tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• systém sledovania mŕtveho uhla
• systém rozpoznávania dopravných značiek
• automatické prepínanie diaľkových svetiel
• volant potiahnutý umelou kožou
• full LED predné svetlomety LED Pure Vision
• predné LED hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do 

zákrut
• automatická klimatizácia
• hands-free karta Renault
• systém nabíjania Caméléon na nabíjanie z rôznych typov 

nabíjacích staníc, výkon až 22 kW AC
• multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3"
• digitálny prístrojový štít, displej 10"
• indukčné nabíjanie telefónu
• predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera
• elektrické ovládanie predných a zadných okien
• zatmavené zadné okná
• látkové čalúnenie z recyklovaných materiálov Recytex, tmavo 

sivé / umelá koža
• disky kolies z ľahkých zliatin 17", design elington

www.youtube.com/renaultsk
https://www.facebook.com/renaultsk/
https://www.instagram.com/renault_sk/


sériová a voliteľná výbava

poznámka Iconic

pakety
pack winter comfort (vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedadlá) 300 €

aktívna a pasívna bezpečnosť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd •
elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV •
systém aktívneho núdzového brzdenia s detekciou chodcov a cyklistov •
rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia alebo nehody •
asistent rozjazdu do kopca •
systém kontroly tlaku v pneumatikách •
predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca) •
bočné airbagy •
trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných sedadlách •
systém kontroly zapnutia bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách •
3 hlavové opierky vzadu •
systém isofix – príprava na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách •
zvuková signalizácia pre chodcov •
tempomat s obmedzovačom rýchlosti •
systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou korekciou jazdnej dráhy •
systém sledovania mŕtveho uhla •
systém rozpoznávania dopravných značiek s upozornením na prekročenie povolenej rýchlosti •

komfort
systém vykurovania – tepelné čerpadlo •
automatická klimatizácia •
indukčná nabíjačka telefónu •
hands-free karta Renault •
vyhrievané predné sedadlá pack winter comfort P
vyhrievaný volant pack winter comfort P
volant potiahnutý umelou kožou •
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant •
elektrické ovládanie predných okien •
zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 : 2/3 •

riadenie
elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom •
palubný počítač •
predné, zadné a bočné parkovacie senzory, inteligentný parkovací asistent Easy Park Assist •
zadná parkovacia kamera •
poloautomatická parkovacia brzda •
volič prevodovky typu e-shifter s režimom „B“ •
systém eco-mode •
sada na opravu pneumatík •

viditeľnosť a osvetlenie 
full LED predné svetlomety LED Pure Vision •
predné LED hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut •
vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné •
automatické prepínanie diaľkových svetiel •
tónované sklá •
zatmavené zadné okná •
dažďový a svetelný senzor •

nabíjanie
zásuvka pre nabíjanie v prednej časti vozidla (pod logom Renault) •
systém nabíjania Caméléon na nabíjanie z rôznych typov nabíjacích staníc  
(1 alebo 3 fázová, až do 22 kW) •

nabíjací kábel (6,5 m) pre nabíjanie z wallbox a verejného nabíjania •
rýchlonabíjanie DC s adaptérom CCS Combo (50 kW) 1 000 €
• v sérii
P dostupné v pakete



sériová a voliteľná výbava

poznámka Iconic

multimédiá
digitálny prístrojový štít s možnosťou úpravy zobrazenia, displej 10" •
multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 7" •
multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3" •

vnútorný vzhľad
látkové čalúnenie z recyklovaných materiálov Recytex, tmavo sivé/umelá koža •

vonkajší vzhľad
kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne lesklé •
anténa v tvare žraločej plutvy •
predné vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie •
zadné vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe integrované do C-stĺpika •
disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Seidon, tmavé s diamantovým efektom 0
disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Elington, čierne •
nemetalický lak biela glacier 0
metalický lak sivá highland, čierna etoile, sivá titanium, modrá céladon 520 €
špeciálny metalický lak modrá nocturne, červená flamme, fialová blueberry 670 €

zlaté doplnky exteriéru vrátane polepov na bokoch karosérie
nie je možné pre 

laky modrá céladon 
a červená flamme

•

bez zlatých prvkov karosérie
povinné pre laky 
modrá celadón 

a červená flamme
0

• v sérii
P dostupné v pakete



originálne príslušenstvo Renault

* Jedná sa o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spoločne.
** Jedná sa o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spoločne. 
Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v našom katalógu alebo cenníku príslušenstva.
Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže.

design
shark anténa 75,9 €
vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí 109 €
ochrana hrany batožinového priestoru 47,9 €
vzduchové deflektory 56,9 €
zásterky 38,9 €

bezpečnosť
parkovacie senzory – predné alebo zadné 199 €
zadná parkovacia kamera 209 €
alarm 249 €
prídavné spätné zrkadlo na dohľad detí 14,9 €
detská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narodenia do 
83 cm/13 kg/15 mesiacov 279 €

snehové reťaze Premium Grip 329 €

interiér
textilné koberce Premium – sada 4 kusov 71,9 €
gumové koberce – sada 4 kusov 82,9 €
predná lakťová opierka – rôzne farebné prevedenia od 179 €
koberec batožinového priestoru 51,9 €
sieť batožinového priestoru – horizontálna alebo vertikálna 42,9 €

nabíjanie
nabíjacia stanica Smart Wallbox so zásuvkou T2 (nabíjanie 
1 fáz. až 7,4 kW alebo 3 fáz. až 22 kW) a domovou 
zásuvkou (až 2,3 kW). Neoprávnený prístup k nabíjacej 
stanici je blokovaný pomocou kľúča. Stanica je vybavená 
integrovaným webserverom, kde môžete nájsť záznamy 
o nabíjaní a vykonávať vzdialenú správu stanice.*

1 190 €

nabíjacia stanica Wallbox Standard s integrovaným 
káblom a koncovkou typ T2 (nabíjanie 1 fáz. 3,7 kW alebo 
3 fáz. 11 kW). Neoprávnený prístup k nabíjacej stanici je 
blokovaný pomocou kľúča. Stanica umožňuje jednoduché 
riadenie výkonu 100 % – 50 % alebo vzdialené vypnutie/
zapnutie.*

860 €

nabíjací kábel pre Wallbox – T2 32A – dĺžka 6,5 metra* 399 €
nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW pre domáce nabíjanie 
(230 V) – dĺžka 6,5 metra 319 €

zásuvka pre domáce nabíjanie Green Up – typ E** 169 €
nabíjací kábel do zásuvky Green Up pre domáce nabíjanie – 
T2 10–16A – dĺžka 6,5 metra** 389 €



zmluvné záruky
R135 52 kWh

zmluvná záruka Renault – 5 rokov/100 000 km •
navýšenie krytia záruky na 150 000 km* 499 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom + Comfort Assistance) – 5 rokov/60 000 km

249 €
549 €

servisná zmluva Easy service
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky  
predpísané výrobcom + Comfort Assistance) – 5 rokov/100 000 km

269 €
569 €

• v ceně vozidla   
*   Ponuka navýšenia krytia záruky je platná len v prípade, kedy už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 rokov/100 000 km v cene nového vozidla. 
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy a nájazdu kilometrov kontaktujte Vášho predajcu. 
Asistenčné služby Renault Comfort Assistance sú poskytované v prípade, že na vozidle dôjde k nasledujúcim udalostiam, ktorých následkom je vozidlo nepojazdné alebo 
nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách podľa príslušných predpisov: defekt pneumatiky, vybitie batérie, zámena paliva, nedostatok paliva a zamrznutie paliva, 
strata alebo zabuchnutiu kľúčov alebo karty od vozidla, primrznutiu ručnej brzdy, poškodenie motorovej časti vozidla zverou. 
Podrobné krytie servisných zmlúv a zmluvnej záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach. 
Uvedené ceny sú vrátane DPH.  
Servisnú zmluvu Easy service za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

https://cdn.group.renault.com/ren/sk/services/RENAULT_GARANCIA_PLUS_2017_SK.pdf.asset.pdf/868d1feb9f.pdf


*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií  získate u vášho predajcu.
**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia k porovnávaniu 

vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostých podmienkach 
a profile trasy.

*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne a nezaväzujú 
žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy 
konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.

technické údaje a rozmery

motorizácie R135
maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 100/135 pri 4 200 až 11 163
maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 245 pri 1 500 až 3 600

typ batérie
celkové napätie (V) 400
kapacita (kWh) 52
počet modulov/článkov 12/192

nabíjanie
2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A) 34 h 30 
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A) 16 h 10
7,4 kW (jednofázová nabíjacia stanica 32 A) 9 h 25
11 kW (trojfázová nabíjacia stanica 16 A) 6 h
22 kW (trojfázová nabíjacia stanica 32 A) 3 h
rychlonabíjanie DC 50 kW (0–80 %) 1 h 10
maximálny výkon nabíjania AC (kW) 22
maximálny výkon nabíjania DC (kW) (za príplatok) 50

pneumatiky*
185/65 R15

215/45 R17 vpredu/ 
205/45 R17 vzadu

výkony
zrýchlenie 0–50 km/h (s) 3,6
zrýchlenie 0–100 km/h (s) 9,5
maximálna rýchlosť (km/h) 140

spotreba a emisie (WLTP)**
spotreba elektrickej energie v kombinovanom cykle (Wh/km) 177
emisie CO2 (g/km) 0

dojazd
homologovaný dojazd – kombinovaný cyklus 352–386

rozmery a hmotnosti***
objem batožinového priestoru (l) 338
prevádzková hmotnosť (kg) 1 577
maximálne užitočné zaťaženie (kg) 425–486
maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 988
hmotnosť batérie (kg) 326


