
 

 

BAZINĖ KAINA  EUR SU PVM 

VARIKLIS   INTENS 

R135 Z.E. 50    34 691 

 

     

 
GARANTIJA 5 metai arba 

100.000 km 

 

Lizingo palūkanų marža tik 

1,99 % 

52 kW talpos baterija 

Iki 400 km nuvažiuojamas 

atstumas 

 

Naujasis 

Renault ZOE 

 

PASINAUDOKITE PARAMA IR SUSIGRĄŽINKITE 4000 EUR. 
WWW.APVA.LT 



 

 

ĮRANGA Įrangos kodas INTENS 
ABS su avarinio stabdymo pagalbos sistema (AFU)  ● 
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC  ● 
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)  ● 
Staigiai stabdant automatiškai įsijungiančios avarinės šviesos  ● 
«ZE Voice» pėsčiųjų perspėjimo sistema  ● 
Eismo juostos sekimo sistema ( LDW )  ● 
Kelio ženklų atpažinimo sistema (Traffic Sign Recognition)  ● 
Aklosios zonos stebėjimo sistema (Blind Spot Warning) DANGMO ● 
Eismo juostos išlaikymo asistentas (Lane Keeping Assist) DLIGM2 ● 
Sistema, perspėjanti viršijus leistiną greitį (Over-speed Prevention) AVOSP1 ● 
Prieblandos ir lietaus jutikliai  ● 
Full LED Pure Vision žibintai su C formos dienos šviesomis  ● 
LED užpakaliniai žibintai  ● 
Automatinės ilgosios šviesos  ● 
Rūko žibintai HALOGM ● 
Z.E. 50 baterija (52 kWh)  ● 

Greitasis baterijos įkrovimas (80% per 70 minučių) CHARAP 725 € 

Buitinis kroviklis (tvirtinamas prie sienos) (7KW) WALB01 484 € 
Caméléon™ AC įkrovimo sistema nuo 2 iki 22 kW  ● 
Įkrovimo laidas (6,5 m) skirtas TYPE 2 įkrovimo stotelėms  ● 

Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu  ● 
Elektra valdomi priekiniai langai su "vieno paspaudimo" funkcija  ● 

Elektra valdomi užpakaliniai langai  ● 

Elektra reguliuojami, užlenkiami, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai  ● 

Galinio vaizdo veidrodėlis su dienos/nakties padėtimis  ● 

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis  ● 

Renault laisvų rankų kortelė  ● 

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis  ● 

Priekiniai ir užpakaliniai parkavimo jutikliai su galinio vaizdo kamera  ● 

Priekiniai ir užpakaliniai parkavimo jutikliai ITPK4 ● 

Galinio vaizdo kamera RRCAM ● 
Automatinis oro kondicionierius KLIREG ● 

Dirbtine oda aptrauktas vairas VLCUIR ● 
Tamsinti užpakaliniai langai SZPRBT ● 

EASY LINK 9,3" multimedijos sistema su navigacija, kartu su TFT 10" prietaisų skydo papildomu funkcionalumu, 
DAB Radijas, 6 garsiakalbiai, 2xUSB, 1xJack jungtys, Bluetooth, suderinamumas su Apple CarPlay™ ir Android 
Auto™, Rytų Europos žemėlapis 

NA418 ● 

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis REACTI ● 
2x USB jungtys gale  ● 

Techninis paruošimas CAR SHARING technologijai PRAUPA 242 € 

Prietaisų skydas ir centrinė konsolė aptraukta perdirbta oda  ● 

Šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai - kėbulo spalvos LUSNA ● 

10" spalvotas prietaisų skydelio ekranas  ● 

Kombinuotos medžiagos/dirbtinos odos sėdynių apmušalai DRAP13 ● 

17" lengvojo lydinio ratlankiai ELINGTON RALU17 363 € 

WINTER paketas: šildomos priekinės sėdynės, šildomas vairas PK10A8 290 € 
Žaibo žydra RQT 472 € 

 

 

Kainoraštinė Renault ZOE INT 135 AG kaina – 37.825 Eur su PVM 

Kaina su nuolaida – 33.386 Eur su PVM 

- Parama – 4000 Eur 

Galutinė kaina – 29.386 Eur su PVM 

Automobilis yra Vilniuje.  



 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 
BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 110607882, PVM kodas 
LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 

 
Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA 

 

 

Naujojo ZOE Techniniai duomenys: 

VARIKLIAI R135 Z.E. 50 FP 
Pavarų dėžė vienos pavaros transmisija su 

greičio reduktoriumi 

Degalų tipas Elektra 
Baterijos talpa (kWh) 52 
Voltažas (V) 400 
Galia kW (AG) 100/135 

Sukimo momentas Nm aps./min 245/1500–3600 
Pagreitis (s) 7.1 
Didžiausias greitis 140 
Kuro sąnaudos dydis pagal WLTP  

Nuvažiuojamas atstumas mieste (km)  543 
Nuvažiuojamas atstumas mišriu 
režimu (km) 

386 

Elektros energijos sąnaudos mieste 
(Wh/km) 

165 

Elektros energijos sąnaudos mišriu 
režimu (Wh/km) 

177 

CO2 išlakos g/100km 0 
Nepakrauto automobilio svoris kg. 1502 
Bendroji masė kg. 1988 

 

MATMENYS 

Matmenys ZOE 
Ilgis (mm) 4087 
Plotis (mm) 1787 

Plotis su šoniniais galinio vaizdo 
veidrodėliais 

1945 

Aukštis (mm) 1562 
Atstumas tarp ašių (mm) 2588 

 

KROVIMAS 

Įkrovimo laikas nuo 0 iki 100% R135 Z.E. 50 FP 
Įkrovimo sistema adaptyvi, trifazė, nuo 2 iki 22 kW 

Standartinis įkrovimo jungties tipas TYPE2 
Buitinis įkroviklis 2,3 kW (vienos fazės 10A) 34val 30min 
Įkrovimo stotelė (Wallbox) 3,7 kW (vienos fazės 16A) 16val 10min 
Įkrovimo stotelė (Wallbox) 7,4 kW (vienos fazės 32A) 9val 25min 

Įkrovimo stotelė (Wallbox) 22 kW (trijų fazių 32A) 3 val 00 min 
Greitojo įkrovimo stotelė 50kW (įkrovimas iki 80% talpos) 1val 10min 

 

 

Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose 

kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja.  Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis priklauso nuo 

vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir 

pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu 

keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai 

nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirenkamos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis  į įgaliotuosius atstovus. 

 

 

 

mailto:mantas@lautra.lt
http://www.lautra.lt/
https://www.lautra.lt/finansavimas-naujiems-renault-automobiliams/

