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I sin nye forklædning fremstår den nye Renault 

TWINGO mere raffineret. Dens redesignede 

frontparti, de nye luftindtag og de præcise 

kromområder giver bilen dynamik og elegance.

Lygteenhederne er nu med indbygget kørelys i 

LED, så blikket bliver endnu mere intenst end 

nogensinde før. Den lille bybil har fået en ny 

stripping, der gør den super smart!

Elegance i byen
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En adræt bybil
Med denne kompakte bil, der med sin exceptionelle 

venderadius er fantastisk nem at manøvrere, kan 

du nyde din tur gennem byen. Bag rattet af den 

nye Renault TWINGO smutter du adræt ind og 

ud mellem bilerne, og med bakkameraet kan du 

parkere på et frimærke.

Den ideelle partner i byen!
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Online 

i dagligdagen
Gør det enklere at være online! Tilslut din 

smartphone Apple CarPlayTM og få dine foretrukne 

apps op på det helt nye 7” multimediesystem.  

Få den fulde oplevelse af Renault EASY CONNECT 

med online-tjenester og appen MY Renault*.  

Og med sine nye opbevaringsrum tilpasser den 

nye Renault TWINGO sig til din livsstil!

* Online-tjenester til rådighed senere.
Apple CarPlayTM er et mærke tilhørende Apple Inc.
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Hvid «Cristal»

Grå «Lunaire»

Orange «Mango»

Blå «Dragée»Rød «Flamme» Grøn «Pistache»

Hvid «Quartz»

Sort «Étoilé»

CARLAB Farve
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Sidedekoration «Cosmic Black»Hjulkapsler «Makao» 15”

Sidedekoration «Dots Black» Sidedekoration «Dots White»

Hjulkapsler «Vegas» 15” Sidedekoration «Cosmic White»

Alufælge «Argos» 15”

Sidedekoration  
«Tricolore»

Alufælge «Venetian» 15”

CARLAB Fælge CARLAB Styling
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Forlæng Renault Twingo oplevelsen 
på www.renault.dk

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i brochuren så nøjagtige og opdaterede som muligt. Renault forbeholder sig dog ret til, som et led i vores løbendeoptimeringer af modelprogrammet, at foretage ændringer på modellerne 

udenvarsel, herunder egenskaber, specifi  kationer, udstyr og tilbehør. Brochuren kanvære uaktuel eller unøjagtig på nogle områder, da egenskaber, udstyr, specifi  kationerog tilbehør kan være ændret eft  er udgivelsesdato og derfor 

kan afvige fra beskrivelserne. Kontakt din Renault-forhandler før køb for at sikre, at egenskaber, udstyr, specifi  kationer og tilbehør på det bestiltekøretøj svarer til dine forventninger. Ifølge lov om ophavsret er kopiering afhele eller dele 

af denne publikation ikke tilladt uden forudgående skrift  ligtilladelse fra RENAULT.

Foto: : © Renault Marketing 3D-Commerce, Paul Barshon – Trykt i EU – TWI2DK0419 – April 2019
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