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VOLITELNÁ VÝBAVA
URBAN 80
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
Airbag řidiče

•

Anatomicky tvarované sedadlo řidiče s ochranou proti podklouznutí

•

4bodové bezpečnostní pásy vpředu

•

3bodové bezpečnostní pásy vzadu

•

Kotoučové brzdy na všech kolech

•

Zadní sedadlo s možností montáže dětské sedačky pro dítě nad 15kg

•

ZABEZPEČENÍ
Uzamykatelný sloupek řízení

•

Parkovací brzda (ovládání pod palubní deskou)

•

Imobilizér
Příprava pro carsharing

•
7 000

ŘÍZENÍ
Hřebenové řízení s přímým poměrem

•

KOMFORT
Sedadlo řidiče podélně nastavitelné s integrovanou hlavovou opěrkou

•

Možnost ovládání posunu předního sedadla ze zadního sedadla

•

Zadní sedadlo s hlavovou opěrkou integrovanou do zadní stěny kabiny

•

Boční dveře (do půlky karoserie, průhledné s bočním ochranným panelem lakovaným v barvě karoserie)

8 000

Zadní parkovací senzory

4 000

Bluetooth hands-free

7 500

Střešní okno

5 000

Přední stěrač s cyklovačem a ostřikovačem

•

Odmlžování čelního skla

•

Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka

•

Přední boční deflektory

•

KOLA
Stylové kryty disků kol 13", šedé

•

Stylové kryty disků kol 13", bílé

1 000

Disky kol z lehkých slitin 13" design Altica, černé s diamantovým efektem

5 000

VNĚJŠÍ VZHLED
Kryty vnějších zpětných zrcátek, černé se zrnitou strukturou

•

Černá střecha

•

Nemetalický lak (Červená Filament, Modrá Caraibe)

•

Metalický lak (Černá Etoilé, Bílá Snow)

5 000

Oblouky karoserie v kontrastní barvě (bílé / černé / modré / červené)

2 500

VNITŘNÍ VZHLED
Palubní deska, omyvatelné čalounění v šedé barvě
Koberečky

•
1 000

PRAKTIČNOST
Odkládací prostor o objemu 3,5 l a uzamykatelná schránka o objemu 5 l v palubní desce

•

Uzamykatelná schránka o objemu 31 l v zadní části kabiny

•

Zásuvka 12V

•

SPECIÁLNÍ VÝBAVA Z.E.
Nabíjecí kabel 3 m dlouhý pro nabíjení z běžné zásuvky uložený ve schránce v přední části vozidla

•

Palubní počítač Z.E. (denní počítadlo ujeté vzdálenosti / ujetá vzdálenost / dojezd / okamžitá spotřeba (kWh))

•

Rekuperace brzdné energie

•

Ukazatel ekonomické jízdy (ekonometr)

•

Systém Z.E. Voice (zvukový signál pro upozornění pěších)

•

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT
Gumový koberec

799

Zástěrky - přední

999

Alarm

3 390

Parkovací asistent - zadní

3 990

Okna na dveře – přední

13 190

Twizy plyšová hračka

489

Twizy miniatura 1:43 bílá

1 290

Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.

SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY
GARANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE)
5 let / 100 000 km

3 990

5 let / 150 000 km

11 490

EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)
5 let / 60 000 km

5 490
11,390

5 let / 100 000 km

5 990
11,890

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY
MOTOR
Typ elektrického motoru

asynchronní

Maximální výkon v kW (k)

13 (17)

Maximální točivý moment při otáčkách (ot./min)

57/ 0 - 2 100

TRAKČNÍ AKUMULÁTOR
Typ akumulátoru

Li-ion

Jmenovité napětí (V)

48-58 V

Kapacita (kWh)

6,1 kWh

NABÍJENÍ
Standardní typ nabíjení

domácí nabíječka

PŘEVODOVKA
Druh
Typ

Automatická
Reduktor

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h)

80

Zrychlení 0-45 km/h (s)

6,1

Pružné zrychlení 30-60 km/h (s)

8,1

PNEUMATIKY
Přední

125/80 R13

Zadní

145/80 R13

SPOTŘEBA A EMISE
CO2 (g/km)

0

Normovaná spotřeba (Wh/km)

63

JÍNÉ
Homologace
Počet míst k sezení

Těžká čtyřkolka
2

Nabídka financování 101% Credit pro model Twizy Urban 80 : cena vozu 349 000,- Kč, délka úvěru 48 měsíců, spotřebitel uhradí z vlastních zdrojů 40% z pořizovací ceny
a bude čerpat úvěr 209 400,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 1,40 % p. a., měsíční splátka 4 488,- Kč, měsíční splátka včetně havarijního
pojištění a povinného učení 5 252,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 252 096,- Kč. Renault Finance znamená financování
poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem
jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit
příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

