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Renault ZOE E-TECH
100% elétrico



A transformação já começou, e está ainda mais 
surpreendente. Conheça o Novo Renault ZOE 
E!TECH com design aprimorado, zero emissão de 
poluentes e, acredite, ainda mais silencioso. 

O Renault ZOE E!TECH é um veículo 100% 
elétrico e integra uma linha completa de 
mobilidade sustentável. Essa linha vem sendo 
desenvolvida há mais de 10 anos pela Renault, 
líder em vendas na Europa, um dos maiores 
mercados de elétricos do mundo. 

Seus dias com uma 
nova energia



O design marcante agora está eletrizante.  
O Novo Renault ZOE E!TECH ganhou linhas 
que acentuam a sua personalidade e o 
tornam ainda mais único.

Já os novos faróis reforçam o DNA da marca 
e aliam sofisticação e segurança, ampliando 
consideravelmente a visibilidade ao dirigir.

Suas convicções 
redesenhadas 



A sustentabilidade está em cada detalhe do Novo Renault 
ZOE E!TECH. Seus bancos e painel são fabricados com 
revestimentos Premium Noir Titanium e tecidos reciclados. 
Conforto, beleza e sustentabilidade em perfeita harmonia.  

Acabamentos cromados trazem ainda mais sofisticação 
ao interior, que ganhou novo tratamento acústico. 
O silêncio ao dirigir impressiona. 

Naturalmente 
confortável

nos bancos e no painel.

Material 
reciclado



No Novo Renault ZOE E!TECH, a tecnologia 
está presente em cada elemento, começando 
pela chave hands-free, que destrava as portas 
conforme você se aproxima do veículo.

Com o novo sistema multimídia Easy Link, você 
espelha seus aplicativos favoritos em uma tela 
touch flutuante de 7". Mais fácil de usar, mais 
confortável e mais ergonômica.

Já o novo painel exibe em tempo real as 
principais informações do veículo e, em conjunto 
com um volante ainda mais ergonômico, dá  
a você o total controle do veículo.

Elétrico e 
conectado



Com as tecnologias presentes no Novo Renault 
ZOE E-TECH, você otimiza manobras e garante 
sua segurança.

Sensor de ponto cego 
O carro detecta a presença de qualquer outro 
veículo, até mesmo no seu ponto cego, alertando  
sobre a presença dele com um sinal luminoso nos 
retrovisores. 

Facilidade ao estacionar 
A preocupação com a segurança também está em 
tecnologias como a câmera de ré e os sensores 
dianteiros e traseiros, que auxiliam você em cada 
manobra.

Assistente de luz alta/baixa
O carro possui uma câmera no para-brisa 
que possibilita acender ou apagar o farol alto 
automaticamente, de acordo com a luminosidade 
e o fluxo oposto da via.

O Novo Renault ZOE E-TECH simplifica a sua vida 
ao dirigir com uma condução mais fácil e segura. 

Mais tecnologia e 
maior segurança



O novo motor elétrico R135 trouxe ao Novo Renault 
ZOE E!TECH mais agilidade e desempenho, com  
135 cv de potência e torque máximo de 245 Nm.  

Sua aceleração vai de 0 a 50 km/h em apenas  
3,7 segundos, alcançando a velocidade máxima 
de 140 km/h. Tudo isso com zero emissão de 
ruídos – uma experiência indescritível. 

Com B-mode, os freios regenerativos são 
ativados ao levantar o pé do acelerador, 
diminuindo assim a necessidade de utilizar o 
pedal de freio, aumentando o conforto ao dirigir 
e, principalmente, recarregando a bateria.

Mais força e 
prazer ao dirigir 

Zero emissão 
de ruídos.



Graças à bateria de 52 kWh, o Novo 
Renault ZOE E!TECH garante uma 
autonomia de até 385 km, para você 
pegar a estrada sem se preocupar. 

Os freios regenerativos (B-mode) 
ajudam a prolongar o alcance 
enquanto você dirige, carregando as 
baterias a cada desaceleração.

Autonomia 
para quem vai 
mais longe

Seu carregador se adapta a diferentes 
níveis de potência, otimiza a captação 
de energia e economiza tempo em 
cada carregamento. 

Chameleon Charger™ 

O Novo Renault ZOE E!TECH 
chegou para expandir seus 
horizontes. Com uma maior 
autonomia, ele permite 
percorrer maiores distâncias 
sem preocupações.

Autonomia 
para dirigir



Noronha Carbono Zero. 
Preservar é uma missão  
de todos 

A Renault está transformando a mobilidade 

sustentável e, por isso, se uniu ao Projeto 

Carbono Zero, levando carros 100% elétricos 

para Fernando de Noronha. Além disso, 

por meio de uma parceria, instalou na ilha 

o primeiro ecoposto para carregamento de 

carros elétricos. A recarga dos automóveis 

é feita à base de energia solar, que também 

gera energia para a população local, a fim de 

que a ilha tenha zero emissão de poluentes 

e continue sendo uma paraíso natural por 

muitas gerações.



ZOE Versões

Zen Intense

Roda de alumínio 16" Roda de alumínio 16" diamantada

Versão ZEN

• Airbags (frontais e laterais)
• Freios antitravamento ABS
• Apoios de cabeça traseiros reguláveis em altura
• Sensor de chuva
• Assistente de luz alta/baixa
• Faróis com acendimento automático
• Faróis full LED
• Controle eletrônico de estabilidade
• Faróis de neblina
• Assistente de partida em subida
• Monitoramento da pressão dos pneus
• Sistema Isofix para cadeirinhas
• Travamento automático das portas a 7 km/h

EQUIPAMENTOS

• Câmera de ré
• Painel digital 10" personalizável
• Piloto automático e limitador de velocidade com comandos no volante
• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Ar-condicionado digital
• Banco traseiro rebatível
• Chave-cartão hands-free com walk away closing
• Banco com revestimentos Premium Noir Titanium e tecidos reciclados
• Volante com ajuste de altura e profundidade
• Sistema multimídia Easy Link 7" compatível com Android Auto® e Apple CarPlay®, 

Bluetooth®, 2 USB, 1 entrada auxiliar
• Função Eco Mode
• Painel digital com Eco Monitoring
• Rodas de alumínio 16"

Versão INTENSE

• Airbags (frontais e laterais)
• Freios antitravamento ABS
• Apoios de cabeça traseiros reguláveis em altura
• Sensor de chuva
• Assistente de luz alta/baixa
• Faróis com acendimento automático
• Faróis full LED
• Controle eletrônico de estabilidade
• Faróis de neblina
• Assistente de partida em subida
• Monitoramento da pressão dos pneus
• Sistema Isofix para cadeirinhas
• Retrovisor fotocrômico
• Travamento automático das portas a 7 km/h
• Alerta de ponto cego

EQUIPAMENTOS

• Câmera de ré
• Painel digital 10" personalizável
• Piloto automático e limitador de velocidade com comandos no volante
• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Ar-condicionado digital
• Banco traseiro rebatível
• Chave-cartão hands-free com walk away closing
• Retrovisores externos com ajuste e rebatimento elétrico
• Banco com revestimentos Premium Noir Titanium e tecidos reciclados
• Volante com ajuste de altura e profundidade
• Sistema multimídia Easy Link 7" compatível com Android Auto® e Apple CarPlay®, 

Bluetooth®, 2 USB, 1 entrada auxiliar
• Carregador Combo CCS DC 50 kWh
• Função Eco Mode
• Painel digital com Eco Monitoring
• Rodas de alumínio 16" diamantadas

ZOE Versões



Gris Highland

Blanc QuartzBleu Celadon

ZOE Dimensões

VOLUME (litros)

Volume porta-malas 338 L

DIMENSÕES (mm)

A Entre-eixos 1.506

B Comprimento 4.087

C Largura (sem retrovisores) 1.787

D Altura 1.582

E Altura livre do solo 140

ZOE Cores disponíveis

Gris Titanium

Red Flame

Noir Étoile

1582

140

2048



ZOE Ficha técnica ZOE Equipamentos e opcionais

Zen 
R135

Intense
R135

Arquitetura Carroceria monobloco, monovolume, 5 passageiros, 5 portas

Motor Elétrico

Tração Dianteira (4x2)

Potência máxima (ABNT) 135 cv/4.200 a 11.163 rpm

Torque máximo (ABNT) 245 Nm/1.500 a 3.600 rpm

Rodas Alumínio 16" Alumínio diamantada 16"

Freios Freio a disco

Direção Elétrica

Câmbio Caixa de câmbio com redutor com uma única marcha

Carga útil 486 kg

Peso (em ordem de marcha) 1.502 kg

Aceleração 0 a 100 km/h 9,5 s

Velocidade máxima 140 km/h

Bateria 52 kWh

Combustível Elétrico

Autonomia 385 km (WLTP)*

*Os valores apresentados correspondem à média dos valores em percurso misto. 

Zen Intense

SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE

Airbags (frontais e laterais) • •

Freios antitravamento ABS • •

Apoios de cabeça traseiros reguláveis em altura • •

Sensor de chuva • •

Faróis com acendimento automático • •

Faróis full LED • •

Controle eletrônico de estabilidade • •

Faróis de neblina • •

Assistente de partida em subida • •

Monitoramento da pressão dos pneus • •

Sistema Isofix para cadeirinhas • •

Retrovisor fotocrômico - •

Travamento automático das portas a 7 km/h • •

Alerta de ponto cego - •

Câmera de ré • •

Piloto automático e limitador de velocidade  
com comandos no volante

• •

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros • •

Zen Intense

CONFORTO

Ar-condicionado digital • •

Banco traseiro rebatível • •

Chave-cartão hands-free com walk away closing • •

Retrovisores externos com ajuste e rebatimento elétrico - •

Banco com revestimentos Premium Noir Titanium 
e tecidos reciclados

• •

Volante com ajuste de altura e profundidade • •

TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

Painel digital 10" personalizável • •

Sistema multimídia Easy Link 7" compatível com Android Auto® 
e Apple CarPlay®, Bluetooth®, 2 USB, 1 entrada auxiliar

• •

Carregador Combo CCS DC 50 kWh - •

Função Eco Mode • •

Painel digital com Eco Monitoring • •

• = série | - = não disponível | O = opcional
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