
RENAULT KANGOO Z.E.

DRIVE THE CHANGE*
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A mobilidade eléctrica é simples: funciona, muda a vida e já começou. Inteligente, tecnológica e ecológica, a gama Renault 100% 
eléctrica propõe viver o automóvel de uma outra forma, numa combinação perfeita entre design, um inédito prazer de condução 
e responsabilidade ambiental.

FAÇA PARTE DA

MUDANÇA
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Na Renault, continuamos convictos de que o automóvel deve estar adaptado 
ao estilo de vida e às expectativas de cada utilizador. Foi por isso que inventámos 
os “automóveis ao ritmo da vida”. Hoje, esta abordagem traduz-se na 
pesquisa de uma mobilidade sustentável e amiga do ambiente, na segurança e 
na qualidade acessíveis a todos. Queremos dar um novo sentido ao automóvel. 
Queremos que ocupe um novo lugar, mais adaptado aos desafi os das sociedades, 
e que continue a ser factor de progresso para o Homem. É com este espírito 
que desenvolvemos a nossa gama de veículos eléctricos.  

DRIVE THE CHANGE.*
* - Conduza a mudança

HÁ 113 ANOS QUE A RENAULT 

PARTILHA A VISÃO DE QUE, 

PARA FAZER REALMENTE PARTE 

DA SUA ÉPOCA, O AUTOMÓVEL 

DEVE SER SEMPRE FACTOR DE 

PROGRESSO, UM COMPROMISSO 

RESPONSÁVEL E UMA FONTE DE 

ENTUSIASMO E DE MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL PARA TODOS.
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A ENERGIA ELÉCTRICA 

ACOMPANHA TODA A NOSSA VIDA, 

PORQUE NÃO O NOSSO AUTOMÓVEL?

KANGOO Z.E., O PRIMEIRO VEÍCULO 

COMERCIAL 100 % ELÉCTRICO,

100 % PRÁTICO, 100 % RENAULT.

Kangoo Z.E. 

Kangoo Maxi Z.E.

Kangoo Maxi Z.E. 5 lugares
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UMA NOVA ENERGIA ESTÁ A MUDAR O SEU DIA-A-DIA
ZERO RUÍDOS (1), ZERO EMISSÕES (2), 100 % ECOLÓGICO.
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Com o Kangoo Z.E. viva em perfeita sintonia com o ambiente. Um ambiente sem barulho, sem poluição. Com 0g de CO2 /km, 
zero emissões(2) de poluentes e um motor totalmente silencioso, sentirá um novo bem-estar que irá querer partilhar com os 
seus clientes. Um compromisso eco-responsável que o distingue dos demais, uma assinatura que não deixa vestígios, mas que 
marca mentalidades...

(1) Ruído do motor.
(2) Na utilização, excepto peças de desgaste.
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No Kangoo Z.E., o prazer é diferente, novo, admirável, único. Dia após dia, sentirá uma serenidade 
que não é habitual. O silêncio é real, assim como um motor 100 % eléctrico, que oferece rápidas 
acelerações. A simplicidade existe, bem patente na transmissão do tipo automático, sem mudanças, 
que lhe permite conduzir o Kangoo Z.E. sem pensar em mais nada. Qualquer que seja o trajecto, curto 
ou longo, a simplicidade da condução, a suavidade da resposta e o conforto, reinarão sempre a bordo. 
E porque tudo foi previsto para que “eléctrico” fosse sinónimo de paz de espírito, dispõe de vários modos 
de carga: a Wall-Box (terminal de carga doméstico) para carregar a bateria em sua casa e os terminais 
instalados no seu local de trabalho ou na via pública.

A MOBILIDADE ELÉCTRICA, ADMIRÁVEL NA SUA SIMPLICIDADE ! 
DOIS MODOS DE CARGA PARA MAIOR COMODIDADE !
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JÁ POUPAVA TEMPO.
AGORA POUPE ENERGIA.

Os preços dos combustíveis não param de aumentar? Está na altura de aderir à 
mobilidade eléctrica! O Kangoo Z.E. é a primeira furgoneta 100 % eléctrica acessível a todos. 
Com prestações equivalentes às do Kangoo Express térmico (com motor dCi), o Kangoo Z.E. 
revela-se mais económico a médio prazo, graças aos custos energéticos, de utilização e de 
manutenção nitidamente inferiores! Para satisfazer totalmente as exigências de todos os 
profi ssionais, a Renault desenvolveu pacotes de preços que incluem o aluguer da bateria. 
Desta forma, benefi cia da melhor inovação tecnológica e de serviços específi cos ao melhor 
preço, tais como a assistência 24 h, 7 dias por semana, em caso de avaria (incluindo falta 
de energia), e uma garantia tranquilizadora para total satisfação. É de facto uma nova 
realidade. O veículo de amanhã, ao seu dispor hoje. Como bom exemplo, o novo sistema 
de navegação Carminat by TomTom Z.E. Live (disponível brevemente) é tão simples quanto 
intuitivo, permitindo-lhe rentabilizar o seu tempo planifi cando o trajecto ideal de acordo com 
o diâmetro de autonomia. Informações do nível de carga da bateria podem ser monitorizadas 
através de um smartphone ou de um PC graças ao serviço My Z.E. Connect.
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A MOBILIDADE ELÉCTRICA, CONHEÇA 

O SEU LADO PRÁTICO!
KANGOO Z.E., 650 KG DE CARGA ÚTIL E ATÉ 4,6 M3 * DE VOLUME DE CARGA.

Fabricado, em França, nas mesmas linhas de montagem que o 
Kangoo Express, o Kangoo Z.E. é um parceiro que se adapta às 
necessidades dos mais exigentes profi ssionais: tão fi ável, prático e 
funcional como sempre! Totalmente modulável, dispõe de um espaço 
de carga até 4,6 m3* e 650 kg de carga útil. Disponível em 2 comprimentos 
e 3 versões (2 lugares, Maxi 2 lugares e Maxi 5 lugares), o Kangoo Z.E. 
prova que existe uma solução eléctrica para cada actividade.
Antecipe-se!

* - Volumetrias de carga variáveis consoante a divisória escolhida
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1. TAMPA DE CARGA

Zona de ligação dos cabos de carga 
situada na dianteira do veículo.

2. TERMINAL DE 

CARREGAMENTO PÚBLICO*

3. TERMINAL DE CARREGAMENTO 

NA RESIDÊNCIA (WALL-BOX)*

4. CABO DE CARGA STANDARD

Graças ao cabo de carga fornecido 
com o seu Kangoo Z.E., pode utilizar 
todos os terminais de carregamento, 
públicos ou na sua residência, em 
modo de carga standard e, desta 
forma, carregar o seu veículo 
em 6 a 8 horas, consoante a 
potência disponível na rede eléctrica.

5. CABO DE CARGA 

DE UTILIZAÇÃO OCASIONAL 

A Renault propõe-lhe também um 
cabo de carga que lhe permite, 
a título ocasional, carregar o seu 
veículo a partir de uma tomada 
doméstica de 220 V, se 
não houver um terminal 
de carregamento disponível. 
(proposto como opção)

* - Imagens puramente ilustrativas

CARREGAR O SEU VEÍCULO

1 Tomada de carga
2 Caixa de interligação e carregador
3 Electrónica de potência
4 Motor eléctrico
5 Redutor
6 Bateria de iões de lítio

7 Instrumentos específi cos Z.E.
8 Bomba de vácuo para travagem
9 Bateria de 14V de acessórios
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1. PAINEL DE INSTRUMENTOS Z.E. 

Indica o desempenho do veículo 
durante a viagem, bem como o 
nível de carga do veículo. 
O Eco-Pilot indica-lhe se 
está numa fase de consumo 
ou de recuperação de energia.  

2. SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 

CARMINAT BY TOMTOM Z.E. LIVE* 

Guia-o até ao seu destino, tendo em 
conta o nível de carga do veículo e o 
estado do trânsito. Além disso, 
indica-lhe os pontos de carregamento 
públicos mais próximos.

3. AR CONDICIONADO E 

PRÉ-CLIMATIZAÇÃO 

Graças ao sistema de pré-
climatização, também pode 
programar a activação do 
aquecimento ou da ventilação 
enquanto o veículo está a carregar, 
de modo a preparar a temperatura 
do habitáculo. Desta forma, é 
possível oferecer ao condutor um 
ambiente confortável sem infl uenciar 
negativamente a autonomia.

4. MODO “ECO”

Limita o desempenho do motor 
(binário e velocidade máxima), 
de forma a optimizar a autonomia 
do seu veículo.

5. ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO ENTRE 

OS DOIS BANCOS DIANTEIROS

Facilmente acessível, este espaço 
está ao alcance de todos os 
passageiros.

6. PORTA-LUVAS

O porta-luvas oferece um 
volume generoso, onde pode 
ser guardado, nomeadamente, 
um computador portátil.

1. GRELHA PROTECTORA 

DOS VIDROS

As grelhas protectoras dos 
vidros evitam o roubo por quebra 

de vidros, preservando a boa 
visibilidade do condutor.

2. BARRAS DE TEJADILHO 

TRANSVERSAIS 

As barras de tejadilho transversais 
em aço suportam carga 

até aos 100kg.

 3. GALERIA 

A galeria de tejadilho, com tratamento 
anticorrosão, pode suportar uma 

carga de 100 kg (incluindo o peso 
da galeria) e dispõe de um rolo que 
facilita o carregamento. A presença 

de um defl ector reduz os 
ruídos aerodinâmicos.

4. EMBELEZADORES COM 

SISTEMA DE SEGURANÇA

Para evitar o furto ou que se percam, 
a Renault propõe embelezadores com 

sistema de fi xação com segurança.

5. SISTEMA DE 

REBOQUE STANDARD

Com tratamento anticorrosão, 
o sistema de reboque standard 

foi concebido para uma 
utilização permanente.

6. TAPETE NOVESTRA

Concebido à medida e em harmonia 
com o interior do seu Kangoo Z.E., 

o tapete de borracha Novestra seduz 
pela sua qualidade, pelo design e 

pela facilidade de manutenção.

TECNOLOGIAS E CONFORTO ACESSÓRIOS

* - Disponível posteriormente.
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MODULARIDADE ESPAÇO DE CARGA

KANGOO Z.E.

1. ESPAÇO DE CARGA 

COM DIVISÓRIA

Divisória completa que isola 
o espaço de carga, do posto de 
condução. Piso com tapete de 

borracha, de fácil manutenção, 
que protege a carroçaria.
(disponível como opção)

2. ESPAÇO DE CARGA COM 

DIVISÓRIA BASCULANTE

A grelha que separa o espaço 
de carga do habitáculo pode ser 

basculante sobre o banco do 
passageiro rebatível (disponível 

como opção), aumentando assim 
o comprimento e volumetria 

do espaço de carga. 

KANGOO MAXI Z.E. 2 LUGARES

KANGOO MAXI Z.E. 5 LUGARES

Com o Kangoo Maxi Z.E. já não necessita de escolher entre transportar 
pessoas e transportar mercadorias. Pode viajar com um grupo de 5 pessoas 
e benefi ciar de 1,3 m3 de volume útil. Consoante as confi gurações, terá à sua 
disposição um volume útil entre 1,3 e 3,4 m3!
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AMBIENTE EMBELEZADOR

AZUL PRATA 
(TE)

AZUL ESTRELA 
(TE)

BRANCO GLACIAR 
(OE)

VERMELHO VIVO 
(OE)

CINZENTO SIDERAL 
(TE)

VERMELHO PAVOT 
(TE)

PRETO METAL 
(TE)

CINZENTO BEGE 
(TE)

CINZENTO TAUPE 
(TE)

OE: Opaca envernizada; TE: tinta com efeitos (pintura metalizada).

ESTOFOS

Embelezador 15" - Brigantin

Estofos em tecido Titane O posto de condução do Kangoo Z.E., de fácil acesso, é particularmente ergonómico. Sentado confortavelmente 
encontrará, com toda a facilidade, os comandos, tal como os múltiplos espaços de arrumação. O Kangoo Z.E. oferece 
um prazer de condução único, silencioso e amigo do ambiente, onde terá toda a concentração necessária para 
o seu negócio. Imagem não contratual. O sistema Carminat by TomTom Live ZE será um precioso aliado no seu 
dia-a-dia (disponível brevemente).

CORES
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DIMENSÕES

KANGOO Z.E.

KANGOO MAXI Z.E.

KANGOO Z.E.
KANGOO MAXI Z.E. 

2 LUGARES
KANGOO MAXI Z.E. 

5 LUGARES

VOLUME do espaço de carga (dm3)

Mínimo / Máximo (dm3) 3 000 / 3 500 4 000 / 4 600 1 300 / 3 400
Com o banco traseiro rebatido (dm3) - - 3 400

PLANO LATERAL (mm)

A Distância entre eixos 2 697 3 081 3 081
B Comprimento 4 213 4 597 4 597
C Extremidade dianteira 807 807 807
D Extremidade traseira 709 709 709
E Largura da via dianteira 1 521 1 521 1 521
F Largura da via traseira 1 533 1 533 1 533
G Largura sem retrovisores / com retrovisores 1 829 / 2 133 1 829 / 2 133 1 829 / 2 133
H Altura 1 805 / 1 844 1 810 / 1 836 1 802 / 1 826
H1 Altura com as portas traseiras abertas 1 872 / 1 934 1 893 / 1 920 1 878 / 1 902
J Altura da plataforma de carga ao solo em vazio 558 / 609 575 / 601 563 / 586
K Distância ao solo em vazio / em carga 184-210 / 153-172 187-212 / 151-171 185-210 / 151-172
M Largura interior ao nível dos cotovelos dianteira / traseira 1 510 1 510 1 510 / 1 539
N Largura ao nível dos ombros dianteira / traseira 1 464 1 464 1 464 / 1 507
Q1 Altura interior traseira 1 251 1 190 / 1 252 1 154
Y Largura traseira a 1m da barra da plataforma de carga 1 141 1 141 1 141
Y1 Largura traseira a 100 mm da barra da plataforma de carga 1 219 1 219 1 219
Y2 Largura interior entre as cavas das rodas min. / máx. / com revestimento em madeira 1 045 / 1 218 / 1 185 1 218 1 145
Z Altura do espaço de carga 1 129 1 129 1 129
Z1 Comprimento útil de carga* 1 476 1 862 1 008 / 1 361

Z2
Comprimento de carga ao nível do solo* 
- Comprimento de carga ao nível do solo* 
- com os bancos rebatidos (divisória basculante, disponível posteriormente)*

1 731
2 502

-

2 115
2 886

-

1 328
-

2 210
Z3 Comprimento do habitáculo (pedais / traseiro) - 1 716 1 716
* Valores variáveis consoante a divisória montada
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CONFIGURAÇÕES

KANGOO Z.E.

KANGOO MAXI Z.E.

SEM PORTA LATERAL DESLIZANTE COM PORTA LATERAL DESLIZANTE COM PORTA LATERAL DESLIZANTE VIDRADA

1 OU 2 PORTAS LATERAIS DESLIZANTES

PORTAS TRASEIRAS ASSIMÉTRICAS

1 OU 2 PORTAS LATERAIS DESLIZANTES VIDRADAS

PORTAS TRASEIRAS ASSIMÉTRICAS VIDRADAS 
COM LIMPA-VIDROS E DESEMBACIAMENTO

1 OU 2 PORTAS LATERAIS DESLIZANTES VIDRADAS 
COM ZONA DE CARGA TOTALMENTE VIDRADA

PORTÃO TRASEIRO VIDRADO *

* Disponível apenas para Kangoo Z.E.
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EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
KANGOO Z.E.

KANGOO MAXI Z.E. 
2 LUGARES

KANGOO MAXI Z.E. 5 LUGARES

Bocal de recarga dianteiro com logótipo Z.E. e autocolantes identifi cativos Z.E. ● ● ●

Painel de instrumentos Z.E. com medidor de carga da bateria, conta-quilómetros, “Eco-Pilot” e computador de bordo específi co ● ● ●

Pneus Energy Saver (baixa resistência ao rolamento) ● ● ●

Modo “ECO” ● ● ●

Sistema de pré-climatização ● ● ●

Cabo de carga para postos públicos de carregamento ● ● ●

Cabo de carga ocasional de utilização doméstica O O O

APRESENTAÇÃO EXTERIOR

Baguetes laterais de protecção e pára-choques dianteiro e traseiro em tons de carbono escuro ● ● ●

Baguetes laterais de protecção e pára-choques dianteiro e traseiro pintados na cor da carroçaria O O O

Pintura metalizada O O O

Embelezadores de roda 15" - Brigantin ● ● ●

Possibilidade de remover decoração específi ca Z.E. (apresentação igual ao Kangoo Express) O O O

ESPAÇO DE CARGA

Revestimento parcial do espaço de carga em tons de carbono escuro ● ● -
Revestimento completo da zona de carga, incluindo as cavas da rodas, em carbono escuro O O -
Revestimento completo da parte traseira do habitáculo em carbono escuro - - ●

Anéis de fi xação para acondicionamento de carga (2 a 8 consoante a versão e portas laterais) ● ● ●

Pré-equipamento para barras de tecto ou galeria ● ● ●

Iluminação do espaço de carga ● ● ●

Tapete de revestimento para o compartimento de carga em borracha O O -
Revestimento do piso de carga em madeira / Revestimento lateral e piso de carga em madeira (Incompatível com revestimentos laterais e tapetes de borracha) O / O O / - -
Divisória completa em chapa integrando janela em vidro para separação do habitáculo para passageiros e do espaço de carga ● ● -
Divisória em rede basculante + banco do passageiro rebatível (disponível posteriormente) O O -
SEGURANÇA ACTIVA E PASSIVA

Travões de disco dianteiros e traseiros ● ● ●

ABS (sistema anti-bloqueio de rodas na travagem) integrando o sistema de assistência à travagem de urgência ● ● ●

Sistema de regulação automática do binário debitado pelo motor em desaceleração ● ● ●

Airbag dianteiro do condutor ● ● ●

Airbag dianteiro do passageiro O O O

Airbags laterais tórax dianteiros O O O

Cintos de segurança dianteiros equipados com pré-tensores e limitadores de esforço para retenção programada ● ● ●

Bancos com relevo interno de efeito anti-deslizamento ● ● ●

Comando centralizado de fecho das portas e bocal de carga dianteiro por radiofrequência ● ● ●

Sistema de trancamento automático das portas em movimento (programável) ● ● ●

Retrovisores exteriores com comando eléctrico e função de desembaciamento ● ● ●

Retrovisores exteriores com comando eléctrico, função de desembaciamento e rebatimento eléctrico O O O

Faróis de nevoeiro O O O

Estrutura reforçada de protecção atrás do condutor e passageiro ● ● -
Regulador-limitador de velocidade O O O

Pneu sobressalente ● ● ●

PORTAS E VIDROS

Painel lateral esquerdo em chapa sem porta deslizante ● - -
Porta lateral direita deslizante em chapa (painel lateral esquerdo em chapa) O ● -
Porta lateral direita deslizante com vidro fi xo (painel esquerdo em chapa) O O -
Porta lateral direita deslizante com vidro fi xo (painel esquerdo com vidro fi xo) O O ●

2 portas laterais deslizantes em chapa - O -
2 portas laterais deslizantes com vidro (laterais traseiras em chapa) - O -
2 portas laterais deslizantes com vidro e laterais traseiras em vidro (disponível posteriormente) - - O

Girafon em plástico O - -
Portas traseiras assimétricas em chapa ● ● O

Portas traseiras assimétricas com vidro, limpa pára-brisas e desembaciador O O ●

Portão traseiro vidrado O - -
CONFORTO E ARRUMAÇÃO

Volante regulável em altura e repouso para o pé do condutor ● ● ●

Arrumação na consola central para guias de transporte ou livro de encomendas com formato A4 ● ● ●

Tomada 12V de acessórios entre os bancos dianteiros ● ● ●

Consola central de arrumação, com função de apoio de braço entre os bancos ● ● ●

Porta-luvas fechado localizado na zona frontal ao passageiro ● ● ●

Prateleira de arrumação superior O O O

Sensor de chuva e luminosidade O O O

Elevadores dos vidros eléctricos dianteiros (lado do condutor com função impulsional) ● ● ●

Ar condicionado com regulação manual O O O

Estofos revestidos a tecido “Titane” (tons de carbono e preto) ● ● ●

Banco do passageiro rebatível O O -
Banco do condutor com regulação em altura ● ● -
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro O O O

Direcção assistida variável eléctrica ● ● ●

Retrovisor interior (implica portas traseiras em vidro) O O O

COMUNICAÇÃO

Pré-equipamento de rádio (cablagem + antena) ● ● ●

Rádio Classic Tuner com leitor CD, função de leitura MP3 e tomada Jack O O O

Rádio Classic Tuner com leitor CD, função de leitura MP3, tomada externa “RCA” e com sistema Bluetooth® O O O

Sistema de navegação Carminat by TomTom ZE (disponível posteriormente) O O O

● : Série     O : Opção     - : Não disponível
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÕES SOBRE A RECICLAGEM DA BATERIA DE TRACÇÃO DO VEÍCULO ELÉCTRICO

■ A bateria de iões de lítio do seu veículo eléctrico Renault é reciclável.
■  Não tente desmontar pessoalmente a bateria, para evitar o perigo de choque eléctrico, ferimentos ou queimaduras. Apenas um técnico com formação “Z.E.”

está habilitado a proceder a esta operação.
■  Para substituir a bateria, de acordo com os termos do contrato com o seu fornecedor de bateria, dirija-se ao seu concessionário RENAULT autorizado “Z.E.”. 

Para mais informações, contacte: Morada: RENAULT PORTUGAL SA | Lagoas Park - Edifício 4 - 2740-267 Porto Salvo | 
Email: contacto.cliente@renault.pt | Telefone: 808 20 2001

KANGOO Z.E. KANGOO MAXI Z.E. 2 LUGARES KANGOO MAXI Z.E. 5 LUGARES

Tecnologia do motor eléctrico Síncrono de rotor bobinado Síncrono de rotor bobinado Síncrono de rotor bobinado

Binário máximo (Nm) 226

Potência máxima (kw) 44

Tipo de propulsão Tracção dianteira

PERFORMANCES

Velocidade máxima (km/h) 130

Aceleração dos 0 aos 50 km/h (s) * 5,1 5,5 5,5

Aceleração dos 0 aos 100 km/h (s) * 20,3 22,4 22,4

TRANSMISSÃO

Relação fi nal de transmissão 9,3

BATERIA DE TRACÇÃO

Tipo de bateria Iões de lítio

Peso da bateria (kg) 260

Capacidade (kWh) 22

Tensão nominal (V) 240 a 400

Carga de 0% a 100% da capacidade máxima ** 8h

Carga de 20% a 80% da capacidade máxima ** 4h 30

Potência / Corrente máxima consumida a 220V monofásico com carga standard 3kW / 16A

Carregamento standard (A) 16

Tipo de tomada na carga standard J1 772 do veículo / Compatível com os postos de carregamento

MODOS DE CARREGAMENTO

Carregamento standard Na Wall-Box com o cabo 3 de série (16A)

Carregamento ocasional (disponível como opção) Através da tomada doméstica de 220V, com o cabo modo 2 (10A)

BATERIA 12 V

Capacidade da bateria de 12 V Bateria standard L3

DIRECÇÃO

Diâmetro de brecagem (entre passeios) (m) 10,7 11,9 11,9

PNEUS

Pneus de referência
195/65 R15 CUS

Pneus Energy Saver (baixa resistência ao rolamento)
TRAVAGEM

Discos dianteiros (mm) 280 / 24

Discos traseiros (mm) 274 / 11

CONSUMO

Consumo normalizado (Wh/km) 155

DIMENSÕES

Posição do bocal da recarga Parte dianteira do lado direito

Altura do bocal de recarga (mm) 860

Abertura do bocal de recarga ligado ao fecho centralizado Sim

RECICLAGEM

Taxa de reciclagem do veículo Standard = 85%, 95% valorizável

CAPACIDADE CARGA

Volume do espaço de carga (m3) *** 3,5 4,6 3,4

Carga útil (kg) 650

Peso bruto (kg) 2 126 2 239 2 287

Tara em ordem de marcha (sem opções) (kg) 1 410 1 472 1 572

* - Pode variar com inclusão de carga, opções ou acessórios
** - Tempo previsto. Pode variar consoante a potência disponível na rede eléctrica
*** - Variável consoante da grelha divisória instalada
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Z.E. BOX 
ENTRE NO UNIVERSO DA MOBILIDADE ELÉCTRICA 

COM TODA A SERENIDADE COM A Z.E. BOX.

UMA OFERTA COMPLETA DE SERVIÇOS, 

AO COMPRAR O SEU VEÍCULO ELÉCTRICO.

CARREGAMENTO Z.E.
Carregue com toda a simplicidade! 

Graças aos diversos sistemas de carregamento à sua disposição. Benefi cie de relações 
privilegiadas com um parceiro autorizado "Z.E. Ready" para a instalação, por um 
profi ssional, do terminal de carregamento na sua residência.

SERVIÇOS Z.E.
Benefi cie de uma assistência completa.

Com a assistência em todos os tipos de avaria 24 horas por dia, 7 dias por semana, solução de 
mobilidade para as suas viagens mais longas, extensão de garantia, contratos de manutenção 
e muitos outros serviços que lhe são propostos para simplifi car a sua mobilidade eléctrica.

VEÍCULO Z.E.
Redescubra o prazer!

Descubra todos os trunfos da gama Renault Z.E.: veículos 100 % eléctricos, 100 % 
inteligentes, 100 % prazer e 0 % emissões*. Escolha o modelo que melhor corresponde 
aos seus desejos e personalize-o com a gama de opções e de acessórios.

BATERIA Z.E. 
Escolha a fórmula que mais lhe convém,

em função da quilometragem que percorre anualmente e da duração da subscrição que 
pretende. No âmbito do seu contrato de aluguer de bateria, tem a garantia de dispor, em 
qualquer momento, de uma bateria em perfeito estado de funcionamento e com uma 
capacidade de carga sufi ciente, sempre superior a 75 % da capacidade inicial.

* Na utilização, excepto peças de desgaste.
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 Fazer-lhe descobrir o veículo eléctrico e a tecnologia RENAULT Z.E. em condições reais: ensaios, ■

apresentação dos modos de carregamento e da gestão da autonomia. 

 Propor-lhe uma gama de serviços especialmente adaptados:  ■

- aluguer de uma bateria sempre em estado de funcionamento, consoante a sua utilização,
- assistência em todas as avarias, 24 h por dia, 7 dias por semana,
- serviços My Z.E. Connect

Em caso de instalação de um terminal de carregamento na sua residência, pô-lo em contacto com um profi ssional autorizado "Z.E. Ready".  ■

 Garantir-lhe:  ■

- Veículo: “ 2 anos/quilometragem ilimitada ” 
-  Grupo motopropulsor: “ 5 anos / 100 000 km ” (Fluence Z.E., Kangoo Z.E., ZOE, ilimitada nos 2 primeiros anos e limitada a 100 000 km 

a partir do 3º ano) e “ 3 anos / quilometragem ilimitada ” (Twizy).

Assegurar-lhe que todas as intervenções serão realizadas por técnicos com formação na gama Renault Z.E.  ■

Confi ar a reciclagem das baterias fora de utilização a uma rede de profi ssionais habilitados. ■

A REDE RENAULT Z.E. COMPROMETE-SE A

A RENAULT sempre à sua disposição: contacte os nossos Conselheiros RENAULT Z.E. por telefone 808 20 2001 - por correio electrónico:   
contacto.cliente@renault.pt
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Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exacto e actualizado à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito 
da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações às especifi cações e aos veículos e acessórios descritos e representados. 
Estas modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem 
não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores 
reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob 
qualquer forma ou por qualquer outro meio, seja da globalidade ou de um extracto da presente publicação, está interdita sem uma autorização por escrito da Renault.

* Conduza a mudança
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RENAULT KANGOO Z.E.

(www.renault.pt)
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