
VISSTE DU AT ZOE ER UTSTYRT MED DEN INTELLIGENTE CAMÉLÉON™ LADEREN SOM STYRER  
OPPLADINGEN BEDRE ENN NOEN ANDRE? 

NYE ZOE MED LENGRE REKKEVIDDE OG ENDA RASKERE LADING. ENESTE 
PÅ MARKEDET MED CAMELEON™ LADER SOM GIR DEG MULIGHETEN TIL Å

HURTIGLADE HJEMME
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Ny motor og nytt batteri!
Rekkevidden er økt til 240km (NEDC) takket være 
nye elektromotoren R240 og et optimert elektronisk 
styringssystem som reduserer forbruket av elek-
trisk energi under kjøring. Renault ZOE er dermed 
best i sitt segment per dags dato. I tillegg har den 
nye motoren et nytt Caméléon ladesystem som gjør 
at den kan lades raskere hjemme. Ladetidene** er 
redusert med 20 minutter (fra 2 timer til 100 minut-
ter) på 11 kw og til 5 timer og 40 minutter (fra 6 
timer) på 3,6 kw.

Hvor langt kommer jeg på fulladet batteri?
Hvor langt du kommer på fulladet batteri, eller 
på full tank med vanlig bil, avhenger av en rekke 
forhold: kjørestil, strekning, fart, været osv. For ZOE 
med ny motor varierer den virkelige rekkevidden i 
bynære områder mellom ca. 115 km i kaldt vær og 
ca. 170 km i varmere vær*. Rekkevidden er altså 
mer enn tilstrekkelig for de fleste turer vi kjører i 
hverdagen.

Hvordan lader jeg batteriet?
Å lade opp batteriet på en elbil er litt som å fylle 
tanken på en bensin- eller dieselbil. Forskjellen er 
at du kan gjøre det hjemme, og at batteriet er ful-
ladet hver morgen!
 
ZOE er den første og eneste elbilen med 
Caméléon™-lader. Dette er altså en integrert tek-
nologi i bilen som klarer å tilpasse seg alle effekter 
av strøm. 

Samarbeidsavtale med Fortum Charge & Drive
Offentlige ladestasjoner av nyere type blir det 
stadig flere av på parkeringsplasser, utenfor 
kjøpesentre, i parkeringshus, på bensinstasjoner, 
på parkeringsplassen hos bedrifter og i gatene i 
byene, naturligvis. I Norge ruster kommuner og 
kjøpesenter opp sine parkeringsplasser i samar-
beid med forskjellige nettselskaper med forskjellig 
type lading.  RBI NORGE AS (Renault Norge) har 
inngått samarbeidsavtale med Fortum Charge 
& Drive om utbygging av nasjonalt ladenettverk. 
Nettverket er spesielt egnet for Renault ZOE og 
samarbeidet omfatter utbygging og etablering av 
opptil 270 doble 22-kW og 7,2-kW AC ladere. I til-
legg har Renault og Fortum signert landsdekkende 
avtale med McDonald’s Norge AS om nasjonalt AC 
hurtiglader nettverk. Se mer på www.renault.no.

ZOE kunder kan benytte alle type stikkontakter 
fremover
Zaptec har, i dialog med Renault, utviklet kabelen 
som sikrer at Renault ZOE kunder kan benytte 
alle typer stikkontakter i Norge fremover. Zaptec’s 
ladekabel er den første i verden med innebygget 
elektronisk transformator, en kompakt og inno-
vativ teknologi som gir laderen i bilen optimale 
arbeidsforhold, stabilitet og sikkerhet uansett hvor 
man lader bilen.

Ved veldig kalde forhold (utvendig temperatur  
under -15°C) anbefales det å:
• Parkere bilen hvor det ikke er kaldere enn -5°C 

og bruke forvarmingsfunksjonen når den er til-

koblet lader for å optimere rekkevidden.
• Lade bilen umiddelbart etter kjøring for å dra 

nytte av et varmere batteri og dermed kunne 
benytte optimal ladeeffekt (hurtiglading).

• Unngå å bruke tidsinnstilt lading når bilen  
er parkert utendørs.

Hvor mye koster det å kjøre ZOE i dag?
Å kjøpe en ZOE er ikke dyrere enn å kjøpe en til-
svarende bensin- eller dieselbil, og i tillegg vil du 
spare mye på driftsutgifter:
• Vedlikeholdskostnadene er svært lave.
• En elektrisk motor har langt færre bevegelige de-

ler og trenger langt mindre kostbart vedlikehold.
• Gratis passering i alle landets bomstasjoner.
• Fri adgang til å kjøre i kollektivfeltet.
• Årsavgiften er lavere.
• Gratis lading på mange offentlige ladestasjoner.
• Kjøp av elbil er fritatt for engangsavgift og mer-

verdiavgift.
• Rabatt på firmabilbeskatningen.
• Gratis transport av elbilen på riksveiferger (fører 

må derimot betale).
• Statens regulativ gir deg ekstra tillegg i kilome-

ter godtgjørelse hvis du bruker elbil.
• Lav strømkostnad pr. kilometer.

*Batterikapasitet på 240 km etter NEDC-standarden.
** Teoretisk ca. ladetid til 80%, avhengig av temperatur
*** Tilpasset andre merker

LADESTED LADER KABEL kW CA. LADETID* NETT

Lading  
hjemme

Vanlig stikkontakt 
Universalladekabel fra Zaptec

2 12 t
Alle

Renault kabel, bestilles hos forhandler TN nett

Hjemmelader/Wallbox** Følger med bilen 3,6 5 t 40 min Sammen med vår Wall-
box/hjemmelader følger 
det (dersom nødvendig) en 
transformator som gjør om 
230 volt IT til 230 volt TN.

Hurtiglader/Wallbox** Følger med bilen 11 1 t 40 min  

Lading  
ute

Offentlige ladestasjoner med 
vanlig stikkontakt

Universalladekabel fra Zaptec
2 12 t

Alle

Renault kabel, bestilles hos forhandler TN nett

Offentlige ladestasjoner Følger med bilen 3,6 5 t 40 min

TN nett
Offentlige ladestasjoner Følger med bilen 11 1 t 40 min

Offentlige hurtigladestasjoner Følger med bilen 22 1 t

Offentlige hurtigladestasjoner Fastmontert i ladestasjonen 43 1 t

* Teoretisk ca. ladetid til 80%, avhengig av temperatur og andre faktorer
** Tilpasset andre merker


