
Renault Z.E.
ZOE & TWIZY
Accessoires



Zorg goed 
voor uzelf!

Vereenvoudig uw dagelijks leven, 
geniet van elk moment en geniet 
zonder zorgen. 

De speciaal ontwikkelde Renault 
accessoires maakt uw reis iedere dag 
eenvoudiger en unieker. Innovatie en 
veiligheid spelen een belangrijke rol 
om deze belofte te vervullen!

Maak je op voor een sensationele 
ervaring. 
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01 Accessoires 
ZOE
U vindt uw leven opnieuw uit met de  
Renault ZOE! Herontdek het plezier van 
autorijden en maak indruk terwijl u iedereen 
in stilte passeert. 
Nog meer design, comfort en technologie!
Probeer de reeks van accessoires 
om je Renault ZOE nog meer te 
personaliseren.



Interieur

Comfort 
en bescherming

03 Hoofdsteun - Achter - Midden
De hoofdsteun met verstelbare hoogte zorgt 
ervoor dat de derde passagier op de achterbank 
in alle comfort en veiligheid mee kan reizen!
Verschillende kleuren beschikbaar: Tropical grijs, 
Donker blauw en Electric blauw.
82 01 485 175 (Tropical grijs)

01 ZOE portierdrempels - 
Voorzijde
Met de blauwe kleur en de ZOE markering 
onderscheidt u zich in de elektrische wereld. 
Set van 2 (rechts en links).
82 01 356 539

02 Premium vloermatten 
Voeg extra bescherming toe aan uw voertuig. Op 
maat gemaakt en hebben een personaliserende 
functie. Voorzien van veiligheidsclips waarmee 
de automatten snel bevestigd kunnen 
worden. De matten zijn onderworpen aan zeer 
veeleisende tests en daarmee garanderen ze 
het hoogste niveau op gebied van kwaliteit, 
veiligheid en duurzaamheid. Hoogwaardig 
tapijt voorzien van afwerking met blauw of grijs 
borduurwerk. 
82 01 171 130 (Blauw)

04 Armsteun 
Verbeter uw comfort tijdens het rijden en biedt 
u tevens extra opslagruimte. Hiermee kunt u 
kleine persoonlijke spullen bewaren. Verkrijgbare 
kleuren: Tropical grijs en zwart 
82 01 256 985 (Tropical grijs)
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06

05

07 Opbergnet
Ideaal om uw bagageruimte in te richten. Het 
net past precies in uw auto en zorgt ervoor 
dat alle spullen veilig in de bagageruimte 
blijven tijdens het rijden. Er is keuze uit een 
horizontaal of verticaal model. 
77 11 227 501 (horizontaal) 
77 11 227 502 (verticaal)

06 Bagageruimtebak
Ideaal voor het vervoeren van met name vieze 
producten! Beschermt effectief het originele 
tapijt en past perfect in uw kofferbak. Praktisch 
van aard, door het semi-stugge materiaal 
en de hoge randen is de bagageruimtebak 
makkelijk te bevestigen en schoon te maken!
82 01 256 961

07

07 

05 Spatlappen 
Bescherm de onderkant van de carrosserie van 
uw auto efficiënt tegen opspattend water, vuil 
en steenslag. 
Set van twee (rechts en links).
Beschikbaar voor zowel de voor- als 
achterkant.
82 01 212 479 (voor en achter)
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Veiligheid

01 Veiligheid set
Wett elijk en essentieel voor uw veiligheid en dat 
van uw passagiers. 
Inclusief een veiligheidsvest, een gevaren driehoek 
en een verbanddoos
77 11 780 759

01

Pro Specials

02 Ombouwen tot bedrijfswagen
Deze set is ergonomisch en functioneel en 
past perfect in de koff erbak van uw auto. De 
set transformeert uw personenauto om in een 
bedrijfsvoertuig. Bevat een plastische voering en is 
uitgerust met een laad stop systeem. Kan volledig 
worden gedemonteerd zodat u uw voertuig terug 
kan laten keren tot personenauto. Op deze manier 
kunt u optimaal profi teren van uw auto in elke 
situatie!
82 01 257 148
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02 Accessoires 
TWIZY
De toekomst is nu. Vind uw dagelijks 
leven opnieuw uit met de Renault 
TWIZY, het ultra mobiele voertuig. 
Meer bewegen, meer leven: versterk 
het innovatieve ontwerp van uw TWIZY 
met het accessoires assortiment.



Velgen
Benadruk uw persoonlijkheid
met het exclusieve 
assortiment van Renault 
velgen.
Voor een uitdagende 
uitstraling en veiligheid 
zonder compromissen.

01 13" aluminium velgen
Altica - Zwart
Band: 145/ 80 R13 75M.
82 01 257 416

02 13" aluminium velgen
Altica - Bloedsinaasappel
Banden: 145/ 80 R13 75M.
82 01 254 557

04 13" aluminium velgen
Altica - Olijf groen
Band: 145/ 80 R13 75M.
82 01 254 559

03 13" aluminium velgen
Altica - Blauw met diamant 
gesneden
Band: 145/ 80 R13 75M.
40 30 082 08R
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01 Parkeersensoren - Achter
Onmisbaar om moeiteloos te manoeuvreren. Met 
de sensoren ziet het systeem alle obstakels voor en/
of achter de auto. Een geluidssignaal waarschuwt 
voor de kans op een aanrijding. 
82 01 231 830

Veiligheid
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02 Beschermingshoes
Biedt optimale bescherming van uw 
carrosserie tegen krassen en slecht 
weer. Kleur: Zwart en wit. 
82 01 203 485

03 Voorruiten
Bescherm uzelf tegen slecht weer, 
de kou en tegen diefstal! Gemakkelijk 
te installeren. Dankzij een ingenieus 
ritssluitingssysteem vouwen ze naar 
binnen toe, zodat u optimaal kunt 
genieten van het lekkere weer! 
82 01 372 650

02 01

Comfort en 
opslag

03 03



04 TWIZY benenkleed
Blijf warm in uw TWIZY, zelfs met slecht weer! 
Een essentieel item voor in de winter en door 
de waterbestendigheid beschermt het tegen 
het koude en natte weer. 
82 01 203 853

06 Opbergnet - Verticaal
Ideaal voor het inrichten van de bagageruimte. 
Aangepast aan de afmetingen van uw auto 
zorgt het systeem ervoor dat uw spullen veilig 
blijven tijdens uw reis!
82 01 203 865

04

05 06

05 Opberg rugzak 
Praktisch om uw boodschappen en uw 
persoonlijke spullen mee te nemen! Voorzien 
van het TWIZY logo is de opberg rugzak 
makkelijk te installeren dankzij het eenvoudige 
montagesysteem. 
Capaciteit: 50 liter.
82 01 203 861
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03 Duurzame mobiliteit
Uw leven gaat steeds sneller...
Renault Z.E. en de bijbehorende accessoires 
ondersteunen u met elke reis. Economisch en 
efficiënt zorgen ze ervoor dat uw leven met 
elektrische rijden makkelijker wordt. 
Profiteer van het plezier en de stilte van 
Renault Z.E. U voelt vrede en eenvoud als 
nooit te voren. 



01 Oplaadkabel 
Geniet van een uniek stil en rustgevend plezier. Laad uw voertuig 
snel en veilig op bij de oplaadstations. 
Beschikbaar in verschillende versies. De kabel kan aangesloten 
worden aan een oplaadpaal of aan een stopcontact.
82 01 415 220 (France and Réunion)

01

Welkom in de elektrische wereld!
Laad uw voertuig makkelijk op en herwin uw onafhankelijkheid.

18
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04 Renault Collectie
Voeg wat pit toe aan uw dagelijkse leven! 
Ontdek de collectie van zowel unieke als 
praktische items. Special ontworpen om het 
maximale uit uw Z.E. beleving te halen. 
Alle ingrediënten zijn aanwezig om u het 
beste te geven van wat Renault te bieden 
heeft. 



01 Renault TWIZY - Wit
Zamak. Hoogwaardige afwerking.
Schaal: 1/43rd maat
77 11 780 418

02 Renault TWIZY RS - Geel
Zamak. Geleverd in een Renault Sport 
giftset.
Schaal: 1/43rd maat
77 11 780 367

Miniaturen
Een selectie miniaturen 
ontworpen voor echte 
liefhebbers
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De Z.E. Collectie

01 Renault Z.E.  
T-shirt man
T-shirt met elektrische voertuig motief 
op een blauwe achtergrond voor een 
stijlvolle uitstraling. 100% Gemaakt van 
geborsteld katoen.
Kleur: Blauw
Beschikbaar van maat M tot XXL
77 11 576 220 (Maat M)
Volledige lijst met producten op p. 24

02 Polo man  
Renault Z.E.
Met deze sportieve polo kunt u 
eenvoudig genieten van het beste wat 
Z.E. te bieden heeft. Gemaakt van  
100% katoen. 
Kleur: Wit
Beschikbaar van maat M tot XXL.
77 11 576 220 (Maat M)
Volledige lijst met producten op p. 24

05 USB-sleutel  
Renault Z.E.
4GB opslagruimte en een ultra dun 
design. De Renault Z.E. memorystick 
kan overal mee naar toe worden 
genomen en is aan één zijde bedrukt 
met het Renault Z.E. logo!
Afmetingen: 3 x 3 x 0.75 cm.
Kleur: Blauw
77 11 574 475

04 Z.E. tas
Veel shopplezier met deze 
sensationele tas in ZOE kleuren! 
Geweven en versterkt polypropyleen, 
voorzien van 2 handvaten. 
Gemarkeerd met Renault Z.E. logo 
en de silhouetten van een elektrische 
auto! 
Afmetingen: 40 x 12 x 40 cm.
Kleur: Wit/Blauw
77 11 430 545

03 TWIZY knuffel
De TWIZY knuffel is een favoriet onder 
kinderen. Gegarandeerd zachte knuffels. 
Aanbevolen voor kinderen vanaf  
18 maanden. Product kan gewassen 
worden. Lengte 15cm. 
Kleur: Blauw
77 11 780 841
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ZOE ACCESSOIRES

Interieur
8201356539 Portierdrempels - Zoe - Voorzijde - Blauw Pagina 6

Comfort en bescherming
8201257260 Textiel vloermatten – Comfort (set van 4) -
8201327012 Textiel vloermatten – Premium – Grijs (set van 4) -
8201171130 Textiel vloermatten – Premium – Blauw (set van 4) Pagina 6
8201274081 Rubberen vloermatten (set van 4) -
8201355868 Hoofdsteun - Achter - Midden Pagina 6
8201355867 Hoofdsteun - Zwart -
8201355866 Hoofdsteun - Tropisch grijs -
8201355864 Hoofdsteun - Elektrisch blauw -
8201332286 Armsteun - Voorzijde - Zwart -
8201256985 Armsteun - Voorzijde - Tropisch Grijs Pagina 6
8201375535 Rokserskit -
7711431405 Koelbox -
8201257247 Stoelhoezen- Voorzijde - Grijs -
8201257253 Stoelhoezen - Achterzijde - Grijs -
7711428236 Beschermkap carrosserie - Grijs -
7711227502 Opbergnet - Verticaal Pagina 7
7711227501 Opbergnet - Horizontaal Pagina 7
8201256961 Bagageruimtebak Pagina 7
8201212479 Spatlappen voor- en achterzijde Pagina 7
7711574816 Cleanbox -

Pro Specials
8201257148 Ombouwen tot bedrijfswagen Pagina 8
8201257250 Bagageruimtescherm voor bedrijfswagens -
8201361240 Scheidingsrooster voor bedrijfswagens -
8201399658 Anti-slip mat voor bedrijfswagens -
8201399276 Textiel vloermatten - Comfort - voor bedrijfswagens -

Veiligheid
8201396615 Parkeersensoren - Achterzijde -
7711780759 Veiligheidsset Pagina 8
8201257055 Bevestigingsbeugel voor brandblusser -
7711419386 Brandblusser 1kg -
8201275121 Alarm -
7711424116 Anti-diefstal module voor het alarm  -
7711780253 Sneeuwkettingen - Premium Grip - Maat 50 (R15) -
7711780252 Sneeuwkettingen - Premium Grip - Maat 40 (R16 & R17) -
7711578477 Sneeuwkettingen - Standaard - 7 mm - Maat 70 (R15) -
7711578478 Sneeuwkettingen - Standaard - 7 mm - Maat 80 (R16 & R17) -
7711578468 Sneeuwkettingen - Standaard - 9 mm - Maat 70 (R15) -
7711578469 Sneeuwkettingen - Standaard - 9 mm - Maat 80 (R16 & R17) -
7711578649 Sneeuwhoezen - Maat 52 -

Multimedia
7711575880 + 7711579444 Focal Music Drive 2.0 speaker set - Voorzijde -

7711578131 Focal Music Drive 2.0 speaker set - Achterzijde -
7711578132 + 7711579444 Focal Music Live 4.0 speaker set (2 tweeters) - Voorzijde -
7711578133 + 7711579444 Focal Music Premium 4.1 speaker set (Live Set + subwoofer) -

7711579536 Focal Music Premium 6.1 speaker set (Live Set + Drive Set + subwoofer) -
7711577895 TomTom START 42 navigatie systeem -
7711576123 TomTom GO 510 navigatie systeem -
7711575613 Handsfree set met Bluetooth - Parrot mini-kit Neo -
7711574999 Handsfree set Supertooth Crystal -
7711780872 Verwijderbare smartphonehouder - Met zuignap -
7711782048 Verwijderbare smartphonehouder - Voor op ventilatieopening Magnetisch -
7711780873 Verwijderbare smartphonehouder - Voor op ventilatierooster -

Complete lijst met accessoires



TWIZY ACCESSOIRES

Exterieur
8201257416 13” Altica Aluminium velg - Zwart (145/ 80 R13 75M) Pagina 12
8201254557 13” Altica Aluminium velg - Bloedsinaasappel (145/ 80 R13 75M) Pagina 12

403000511R 13” Altica Aluminium velg - Bloedsinaasappel diamantgesneden   
(145/ 80 R13 75M) -

403008208R 13” Altica Aluminium velg - Blauw diamantgesneden (145/ 80 R13 75M) Pagina 12
8201254559 13” Altica Aluminium velg - Olijf Groen (145/ 80 R13 75M) Pagina 12
7711239101 Slotbouten voor lichtmetalen wielen (4 bouten) -

Veiligheid
8201231830 Parkeersensoren - Achterzijde Pagina 13
7711780759 Veiligheidspakket -
8201203481 Alarm -
7711431429 Stuurslot -

Comfort en opslag
8201208206 Rubberen vloermat (1 stuk) -
8201203853 TWIZY benenkleed Pagina 14
8201203861 Opbergrugzak Pagina 14
8201203485 Beschermhoes TWIZY - Zwart en Wit Pagina 13
7711573695 Beschermhoes voor de carrosserie - Grijs -
8201372650 Portierramen - Voorzijde Pagina 13
8201203865 Opbergnet - Verticaal Pagina 14
8201254563 Spatlappen - Voorzijde -

Multimedia
7711577895 TomTom START 42 navigatie systeem -
7711576123 TomTom GO 510 navigatie systeem -
8201231626 Twizy Bluetooth hands-free set -
7711575613 Handsfree set met Bluetooth - Parrot mini-kit Neo -
7711574999 Handsfree set Supertooth Crystal -
7711428786 Parrot MKI 9200 semi-geïntegreerd handsfree set -
7711780872 Verwijderbare smartphonehouder - Met zuignap -
7711782048 Verwijderbare smartphonehouder - Voor op ventilatieopening Magnetisch -
7711780873 Verwijderbare smartphonehouder - Voor op ventilatierooster -

DUURZAME MOBILITEIT

Oplaadkabel
82 01 415 220 Elektrische laadkabel Pagina 18

RENAULT COLLECTIE

Miniaturen
7711780418 Miniaturen Twizy - 1/43rd maat Pagina 22
7711780367 Miniaturen Twizy - 1/43rd maat Pagina 22

Z.E. Collectie
7711576220 Renault Z.E. t-shirt Man - Maat M Pagina 23
7711576221 Renault Z.E. t-shirt Man - Maat L -
7711576222 Renault Z.E. t-shirt Man - Maat XL -
7711576223 Renault Z.E. t-shirt Man - Maat XXL -
7711576224 Renault Z.E. Polo man - Maat M Pagina 23
7711576225 Renault Z.E. Polo man - Maat L -
7711576226 Renault Z.E. Polo man - Maat XL -
7711576227 Renault Z.E. Polo man - Maat XXL -
7711574475 Renault Z.E. USB stick - 4GB Pagina 23
7711430545 Z.E. tas Pagina 23
7711780841 Twizy knuffel Pagina 23
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Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat deze publicatie correct en actueel is bij het afdrukken. Dit document is gemaakt met behulp van preproductie en prototypemodellen. 
In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende productverbetering, behoudt Renault zich het recht voor om de specificaties, voertuigen en accessoires die op elk moment worden beschreven 
en gekenmerkt, te wijzigen. Dergelijke modificaties worden zo snel mogelijk aan de dealers van Renault gecommuniceerd. Afhankelijk van het land van verkoop kunnen bepaalde versies verschillen en is 
bepaalde apparatuur mogelijk niet beschikbaar (standaard, optioneel als accessoires). Neem voor de nieuwste informatie contact op met uw dichtstbijzijnde dealer. Om technische drukredenen kunnen 
de kleuren in dit document enigszins verschillen van die van het daadwerkelijke lakwerk of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. Reproductie in elk formaat en op elke manier van alle of een 
deel van deze publicatie is verbonden zonder voorgaande schriftelijke toestemmingen van Renault.
Renault s.a.s. French simplified joint-stock company with capital of €533,941,113 / 13-15 Quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – Registered on the Trade and Companies Registry (R.C.S.) of Nanterre under number  
B 790 129 987 / Tel.: +33 (0) 810 40 50 60

Renault ZOE & TWIZY - Photo credits: iStock - January 2018 - 113984 - By:

Breid uw Renault ZOE & TWIZY ervaringen uit 
op www.renault.nl
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