RENAULT ZOE
ACCESORII
SECURITATE
■■ ALARMĂ

-- Indispensabilă pentru a proteja vehiculul.
-- Perimetrală (în cazul deschiderii ușilor, capotei și portbagajului).
■■ ASISTENȚĂ

LA PARCAREA CU SPATELE

-- Instalat în bara vehiculului, sistemul permite semnalarea proximității obstacolelor prin intermediul semnalelor sonore via 4 senzori spate.
-- Distanța față de obstacol este semnalată prin semnal sonor care devine continuu de la o distanță de 30 cm față de acesta.
-- Sistemul de asistență la parcare permite parcarea rapidă și evitarea deteriorărilor vehiculului în timpul manevrelor.

INTERIOR
■■ COVORAȘE

Confort

Premium gris

Premium bleu

Inovator

-- O gamă largă de covorașe a fost concepută pentru toate utilizările și gusturile, fie că este
vorba de protecția habitaclului cu gama Confort (intrare în gamă) sau pentru personalizarea interioară cu gama Premium.
-- Covorașele sunt fabricate personalizat și au forma exactă a podelei. Acestea sunt
prevăzute și cu două puncte de fixare care se prind de podea.
-- Astfel, covorașele sunt prinse perfect pentru a asigura o securitate totală și un confort
optim.
-- Obiectivul lor: să faciliteze curățarea vehiculului și de a-i păstra starea pentru o valoare
reziduală ridicată indiferent de condițiile de utilizare.
-- Covorașele Premium sunt disponibile în două culori: mochetă carbon cu motiv albastru
sau motiv gri și sigla ZOE în 3D.
-- Covorașele Innovant sunt bej cu motive în 3D carbon închis. De serie pe versiunile
ZEN și INTENS.

■■ PROTECŢIE

PORTBAGAJ

-- Tavă de portbagaj reversibilă (cauciuc/material textil) îmbracă fără constrângeri forma portbagajului și se montează foarte ușor. Aceasta este ușor de întreținut și lavabilă cu jet de apă.
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RENAULT ZOE
ACCESORII

INTERIOR (CONTINUARE)
■■ COTIERĂ

-- Cotiera contribuie la un confort sporit în conducere și oferă un spațiu de depozitare suplimentar.
Brațul cotierei va fi disponibil în 3 culorI: gri tropic deschis, negru și albastru.

■■ PRAGUL DE UȘĂ

-- Protejează partea inferioară a caroseriei vehiculului și păstrează valoarea reziduală a acestuia.
-- Împreună cu sigla de nuanță albastră ZOE, pragul ușii permite personalizarea interiorului vehiculului

■■ DIFUZOR ACTIV DE PARFUM

-- Sunt disponibile 8 parfumuri în cartușe post-vânzare: relaxante, dinamizante sau de agrement.
-- Eficiența activă a acestor parfumuri a fost aprobată de un studiu efectuat de institutul german Psyrecon.
-- 2 parfumuri active sunt disponibile de serie pe versiunea ZOE ZEN : „Calming Ylang” și „Cocooning
Flowers”.
-- Pentru a difuza parfum în interiorul habitaclului, introduceți în prealabil cartușul în difuzor.

EXTERIOR
■■ CABLU DE ÎNCĂRCARE PENTRU UTILIZARE OCAZIONALĂ

-- Acesta oferă încredere clientului care poate încărca ocazional de la o priză obișnuită cu acest cablu.
-- Livrat într-un săculeț de depozitare din material textil.
-- Repere diferite în funcție de țara de destinație.

■■ JANTE

-- Permit sublinierea aspectului vehiculului.
-- Pentru ZOE este disponibilă o gamă de jante: 15" în nuanțe argintiu și alb, și 17" în alb.
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