Specificaties Renault Zoe Life Z.E. 40 41kWh
Technische specificaties
Motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Energielabel
CO2 uitstoot (gr/km)
Max. vermogen (pk/kw)
Max. Koppel (Nm)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
92pk/68kw
220Nm

Transmissie
Bediening
Aantal versnellingen

Automatisch
Continue overbrenging

Verbruik (in liters per 100km)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Draaicirkel
Draaicirkel diameter (in meters)

10,6

Gewichten en inhouden
Leeggewicht (in kg)
Totaal toegestaan belast gewicht (in kg)
Max. aanhangergewicht ongeremd (in kg)
Max. aanhangergewicht geremd (in kg)
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte bank (in liters)

1555
1966
0
0
n.v.t.
338/1225

Prestaties
Maximum snelheid in km/h
0-100 km/h in seconden

135
13,2

Uitrusting
Veiligheid en techniek
- Adaptieve airbags voor bestuurder en
passagier vóór
- Zijairbags vóór
- Elektrische Stabiliteits Controle (ESC) met
tractiecontrole (ASR)
- Antiblokkeersysteem (ABS) met
elektronische remkrachtverdeling (EBV)
en noodstopbekrachtiging
- Hill Start Assist
- Halogeen koplampen
- LED dagrijverlichting
- Achterlichten met LED techniek
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Bandenreparatieset
Comfort
- Cruise control met snelheidsbegrenzer
- Elektronisch geregelde airconditioning
- Renault Card met afstandsbediening
- Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór
- Elektrisch verstel- en verwarmbare
buitenspiegels
- Renault R-LINK 2 multimedia- en
navigatiesysteem met 7” touchscreen,
radio/mp3, 4 speakers, bluetooth, USB en
AUX aansluiting
Interieur
- Bekleding stof “Noir”
- Bovenzijde dashboard in de kleur “Gris
Titane”, voorzijde dashboard in “Ivoire”
- Sierstrip dashboard in zwart
- Afwerking stuurwiel in ivoorkleur
- Middenconsole dashboard en
ventilatieroosters in hoogglans ivoorkleur
- Stijlaccenten deurpanelen in hoogglans
ivoorkleur
- Stoel bestuurder en passagier in hoogte
verstelbaar
- Neerklapbare achterbank (1/1)

Exterieur
- Designwielen 15” “Arobase”
- Buitenspiegelkappen in zwart
- Portierhandgrepen vóór in
carrosseriekleur
- Portierhandgrepen achter in zwart,
geïntegreerd in C-stijl
Z.E. Specifiek
- ECO-modus voor het optimaliseren van
de actieradius
- ECO Coach, analyseert uw rijstijl en geeft
advies voor het optimaliseren van je
verbruik
- Michelin Energy E.V. banden met ultra
lage rolweerstand
- Z.E. Voice, zachte toon voor
waarschuwingen overige weggebruikers
- Type 2 mode 3 “Mennekes” laadkabel tot
22kW voor publieke laadpunten en
wallbox (6,5m)
- Caméléon lader met een vermogen van
maximaal 22kW
Z.E. Services
- 3 jaar kosteloos gebruik MY Z.E. Connect
- 3 jaar kosteloos gebruik MY Z.E.
INTER@CTIVE connect

