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Slimmer, groener, goedkoper laden én besparen

Smart Charge



(NEDC)3

Easy Electric Life
Het plezier van elektrisch rijden is veelzijdig: stil, schoon, soepel en eenvoudig. Je kunt kiezen uit batterijhuur of  
batterijkoop. Afhankelijk van wat het beste bij jouw situatie past. Als zakelijk rijder profiteer je altijd van 4% bijtelling.  
Je bent altijd online met de Z.E. Services App die ervoor zorgt dat alles wat je moet weten altijd bij de hand is.  
Actueel, overzichtelijk en informatief. De Z.E. Smart Charge App is makkelijk in gebruik en laadt jouw Renault ZOE met  
meer schone energie.



Hoe werkt Z.E. Smart Charge?
Slim laden wanneer het jou uitkomt 

Je kunt twee vertrektijden instellen. Wanneer er een slimme 
laadsessie start nemen we altijd de eerstvolgende vertrektijd 
om te zorgen dat je auto volledig is opgeladen. Je moet altijd één  
vertrektijd invullen; een tweede vertrektijd is optioneel. Je kunt 
deze tijden eenvoudig invullen, aanpassen of verwijderen. Als 
je thuis een dubbeltarief hebt, profiteer je optimaal door ook 
een starttijd in te vullen voor het laden, zodat je zoveel mogelijk  
tijdens het daltarief kunt laden. Als er tussen de geplande 
vertrektijden genoeg tijd zit, is je auto bij vertrek altijd slim  
volgeladen2. Wil je een keer niet slim laden? Dan kun je de dienst 
altijd tijdelijk uitzetten.

Aanmelden en direct slim laden
Slim laden met de Z.E. Smart Charge App

Om te kunnen beginnen met slim laden, heb je een Renault 
Z.E. online account nodig. Als de Renault Z.E. Services in de 
auto zijn geactiveerd, kun je de Renault Z.E. Smart Charge App  
downloaden in de App Store of Google Play Store. 

Maak je account in drie simpele stappen  
en begin direct met slim laden
1.  Registreer met je e-mailadres 
2.  Selecteer jouw Renault ZOE
3.  Vul je thuisadres en bankrekeningnummer in voor het  
 uitbetalen van je bonus. Bij openbaar slim laden hebben  
 we je laadpas- en bankrekeningnummer nodig.

Slim laden makkelijk in en uit 
te schakelen

Bekijk direct wat je bespaart Beheer eenvoudig je  
vertrektijden

Smart Charge

€3.78
€0.00

€0.62
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Snel laden, overal laden en altijd  
verbonden met Z.E. Services

Openbaar slim laden?

Ook als je thuis geen Wallbox hebt, kun je toch slim laden. Je kunt alle openbare laadpunten die geschikt zijn voor slim laden  
terugvinden op de kaart in de Renault Z.E. Smart Charge App en de beschikbaarheid checken. Vul het nummer van je  
laadpas in en je kunt meteen slim laden.
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Renault Z.E. Smart Charge maakt het mogelijk om jouw auto slimmer op te laden met groenere en goedkopere  
energie. Duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie zijn niet altijd in dezelfde mate aanwezig: als ’s nachts 
de wind hard waait is er veel energie beschikbaar, maar weinig vraag. Hierdoor is de energieprijs lager. 

Door slim gebruik te maken van de vraag en het aanbod kun je jouw Renault ZOE tijdens deze momenten opladen 
met duurzame energie, goedkopere energie én hier een bonus voor terugkrijgen van Renault. Per laadsessie kun je 
besparen. Zo is een besparing van € 5,- al goed voor 1 gratis laadsessie, wat gelijk staat aan 300 werkelijke kilometers 
rijden, helemaal voor niks. Met de nieuwe Renault ZOE rijd je verder en hoe meer je rijdt, hoe meer je kunt besparen, 
tot wel 2500 gratis kilometers  per jaar1!

Renault Z.E. Smart Charge
Slimmer, groener, goedkoper laden én besparen



1. De schatting van 2500 gratis kilometers is gebaseerd op een jaarkilometrage van 25.000, bij een werkelijk verbruik van 0,2 kW/km, slim laden altijd ingeschakeld en dagelijks slim laden op opgegeven thuis- 
locatie bij een laadvermogen van minimaal 10 kW in tijdsperiode tussen 19:00 en 7:00 uur. Verondersteld wordt dat in geval van een auto van de zaak er geen afspraken zijn met bijv. de werkgever die tot gevolg hebben dat 
de besparing met hem moet worden verrekend. Renault doet geen uitspraak over de fiscale behandeling van de besparing. 2. Houd rekening met het vermogen dat jouw Wallbox thuis kan leveren en hoeveel de batterij  
geladen moet worden. Als er niet genoeg tijd is, zal er altijd direct geladen worden en kan het voorkomen dat de batterij niet volledig is opgeladen. 3. De actieradius is gemeten aan de hand van de officiële Europese test- 
methode (NEDC). Deze testmethode is de Europese norm voor de meting van uitlaatgassen en brandstofverbruik voor alle soorten voertuigen en geeft je de mogelijkheid om elektrische auto’s op actieradius met elkaar te  
vergelijken. De NEDC-testmethode heeft niet als doel de daadwerkelijke actieradius weer te geven. De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van diverse factoren, zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de  
belading van de auto.  Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (november 2017) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van prototypes. In het kader van  
haar streven naar constante verbetering van haar producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en/of gebruiksvoorwaarden van de Z.E. Smart Charge-app door te voeren.  
Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie 
in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.   

Photo credits: © Renault Marketing 3D-Commerce.
Boeingavenue 275 - 1119 PD Schiphol-Rijk / Postbus 75784 - 1118 ZX Schiphol-Rijk / Tel. 0800-0303 / Handelsregister Amsterdam / Referentienummer: 77 11 757 771

Vervolg jouw Z.E. Smart Charge-ervaring op 
www.renault.nl/smart-charging

renault.nl


