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Acessórios



Design exterior

Design interior

P.04  

P.06

O estilo citadino

Personalize o seu Twingo à medida das suas preferências,

para ganhar em modernidade e originalidade. O seu

automóvel revelará a sua verdadeira personalidade. Faça

do seu Twingo um automóvel único, à sua imagem.
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2.

1.

3.

Tudo para se distinguir

1. Capas de espelhos retrovisores cromadas

2. Jantes em liga leve de 15” Catani

3. Embelezadores de 15” – Preto brilhante com detalhes em 

Vermelho Flamme

Para um look sofisticado, personalize o seu Twingo com

uma capa de espelhos retrovisores cromadas. Afirme a

sua personalidade com a seleção de jantes e

embelezadores exclusivos Renault. Para um look

urbano e máxima segurança.

Design exterior
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1.
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4. 5.

Proteções interiores
2. 3.

1. Soleiras de porta com iluminação – Renault

2. Soleiras de porta – Twingo Amarelo Mango

3. Soleiras de porta – Twingo Vermelho Flamme

4. Soleiras de porta – Twingo Azul Céu

5. Soleiras de porta – Twingo Branco Cristal

Proteja a parte inferior das portas do automóvel e exprima

originalidade com as soleiras de porta iluminadas ou

coloridas do Novo Twingo.

Design interior





Acessórios práticos 

Porque não simplificar a sua vida? Quer para preservar o look

do Novo Twingo, para os seus hobbies ou para longas

viagens… todas as suas necessidades serão satisfeitas.

Transporte

Proteção

Vida a bordo/Segurança

Acessórios ZE
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2.

4.3.

Transportar mais
Aproveite todas as viagens com a maior

tranquilidade com os acessórios do Novo Twingo

que simplificam a sua vida. Cada vez mais rápidos

de instalar e mais fáceis de utilizar, os acessórios

Twingo respondem aos mais rigorosos requisitos

de segurança. São tão simples quanto inteligentes.

Com o Novo Twingo, leve tudo o que quiser, para

onde quiser e viaje com total liberdade.

Transporte

1. Porta-bicicletas sobre gancho de reboque

2. Barras de tejadilho em alumínio QuickFix

3. Bagageira de tejadilho rígida Renault - 380 l - Preto mate

4. Porta-esquis Snowpack - 4 pares de esquis / 2 

snowboards

Photo non contractuelle.
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2.1.

3.

1. Tapete de habitáculo têxtil premium – Amarelo Mango

2. Tapete de habitáculo em borracha

3. Organizador de bagageira amovível

4. Películas de proteção de carroçaria - Pack completo

Proteção no 
quotidiano
O Novo Twingo oferece uma gama de produtos que

garantem uma proteção por medida com uma qualidade

absolutamente ímpar. Os acessórios Renault, tão

estéticos quanto funcionais, adaptam-se perfeitamente

ao habitáculo do seu Renault. A condução nunca foi tão

confortável e serena como com o seu Novo Twingo.

Proteção
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3. 4.

2.

1. Carregador por indução para smartphone 

2. Apoio de braço dianteiro

3. Suporte de smartphone 

4. Cadeira para criança TRIFIX I-Size

No seu 
elemento
Ainda não lhe chega? Descubra ainda mais acessórios

para melhorar o seu conforto a bordo. Viaje para todo o

lado com toda a serenidade. Resistentes e muito

práticos, os acessórios especificamente concebidos pela

Renault para o seu Novo Twingo garantem-lhe

tranquilidade, em todas as circunstâncias.

Vida a bordo/Segurança

Photo non contractuelle.
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Soluções de carregamento

1. Cabo de carga Doméstica Modo 2 T2 16A

2. Tomada de carga doméstica - Green'Up - Tipo F

3. Saco de arrumação de cabo de carga ZE

Leve o seu Twingo ZE para onde quiser, com toda a

tranquilidade! Tenha sempre à mão os seus próprios cabos

de carregamento:

Acessórios ZE



Lista de referências

DESIGN

EXTERIOR

Capas de espelhos retrovisores - Cromadas

INTERIOR

Soleiras de porta Renault iluminadas

Soleiras de porta Renault

Soleiras de porta Twingo - Amarelo Mango

Soleiras de porta Twingo - Vermelho Flamme

Soleiras de porta Twingo - Branco Cristal

Soleiras de porta Twingo - Azul Céu

JANTES

Jantes em liga leve 15” Argent - Prateado - Frente

Jantes em liga leve 15" Argent - Prateado - Trás

Jantes em liga leve 15" Venetian - Preto Diamantado - Frente

Jantes em liga leve 15" Venetian - Preto Diamantado - Trás

Jantes em liga leve 15" Catani - Preto Diamantado - Frente

Jantes em liga leve 15" Catani - Preto Diamantado - Trás

Jantes em liga leve 16" Monega - Frente

Jantes em liga leve 16" Monega - Trás

Jantes em liga leve 16" Juvaquatre - Preto Diamantado - Frente

Jantes em liga leve 16" Juvaquatre - Preto Diamantado - Trás

Centros de roda Renault - Cinzento prateado

Centros de roda Renault - Preto

Centros de roda Renault - Vermelho

Centros de roda Renault - Branco

Porcas de segurança - Jantes em ferro/liga leve (jogo de 4 porcas)

EMBELEZADORES

Embelezador 15” - Preto brilhante com friso cinzento prateado

Embelezador 15” - Preto brilhante com friso vermelho flamme

CONFORTO E PROTEÇÃO

TAPETES

Tapetes de habitáculo têxtil Premium – vermelho

Tapetes de habitáculo têxtil Premium – cinzento

Tapetes de habitáculo têxtil Premium – amarelo

Tapetes de habitáculo têxtil Confort

Tapetes de habitáculo em borracha

VIDA A BOR DO

Apoio de braço dianteiro

Máquina de café Handpresso

Carregador de smartphone por indução 

Geleira portátil 

Kit fumador (cinzeiro e isqueiro)

CAPAS

Capas de bancos - Dianteiras e traseiras - banco rebatível 1/1

Capas de bancos - Dianteiras e traseiras - banco rebatível 50/50

Capa de proteção

BAGAGEIRA

Tapete de bagageira

Rede de arrumação – horizontal

Rede de arrumação - vertical

Anéis de retenção da carga

Organizador de bagageira amovível

VIDROS

Cortina para-sol - Vidros traseiros

Cortina para-sol - Conjunto completo (vidros traseiros e óculo traseiro)

Chuventos - Dianteiros

PROTEÇÃO DE CARROÇARIA

Palas de rodas - Dianteiras ou traseiras

Película de proteção de carroçaria - Pack completo

Película de proteção de carroçaria - Para-choques dianteiro - ângulos e centro

Película de proteção de carroçaria - Arestas de porta dianteira e traseira

Película de proteção de carroçaria - Soleiras de porta dianteira e traseira

Película de proteção de carroçaria - Proteção exterior da bagageira

Película de proteção de carroçaria - Para-choques traseiro - ângulos

Clean box (3 produtos de limpeza, 1 polidor e 2 panos de microfibra)

T R A N S P O R T E

ATRELADO

Cabelagem 13 pinos

Gancho de reboque QuickFix

TRANSPORTE

Barras de tejadilho em alumínio QuickFix

Porta-bicicletas Express Hang-on - Sobre gancho de reboque - 2 bicicletas - 13 pinos ou 7 pinos

Porta-bicicletas Coach - Sobre gancho de reboque - 2 bicicletas - 13 pinos

Porta-bicicletas Proride 80 nas barras de tejadilho - 1 bicicleta

Porta-esquis - 4 pares de esquis / 2 snowboards

Porta-esquis - 6 pares de esquis  / 4 snowboards

Bagageira de tejadilho flexível - 340 l - Tela preta

Bagageira de tejadilho rígida Renault - 380 l - Preto brilhante



MULTIMÉDIA

ÁUDIO

Pack altifalantes Focal Music Premium 4.1 (Pack live e subwoofer)

Pack altifalantes Focal Music Live 4.0 (2 altifalantes de agudos, 2 dianteiros)

Pack altifalantes Focal Music Drive 2.0 (2 dianteiros)

Autoradio Kenwood KDC-10UR

Adaptador de antena autoradio ISO-FAKRA

COMUNICAÇÕES

Micro cabo USB

Kit mãos livres portátil Supertooth Crystal

Assistente pessoal Alexa - ROAV

Suporte para smartphone amovível – Fixação no tablier – magnético

Suporte para smartphone amovível – Fixação nos arejadores – magnético

SEGURANÇA

AJUDA À CONDUÇÃO
Sistema de ajuda ao estacionamento - Traseiro

Sistema de ajuda ao estacionamento - Traseiro - GT

EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO

Fixação para extintor

Extintor - 1 kg

Kit de segurança (colete refletor, triângulo, bolsa de primeiros socorros)

Kit se segurança (colete refletor, triângulo, luvas e lanterna

MERCHANDISING

MINIATURAS

Miniatura Twingo - 1/43 - Amarelo Mango

Miniatura Twingo - 1/43 - Branco Quartz

Miniatura Twingo - 1/43 – Preto Estrela

Miniatura Twingo - 1/43 - Vermelho Flamme

Miniatura Twingo - 1/43 - Série Limitada "le coq sportif"

COLECÃO TWINGO

Saco de compras Twingo

Porta-chaves Twingo

Caneca Twingo

Caneta Twingo

Capa iPhone 5 Twingo

ANTI-INTRUSÃO E VIGILÂNCIA

Alarme

Alarme (4625 - wireless)

Alarme 904 - GT

Antirroubo mecânico - No volante

Antirroubo mecânico - Na alavanca de velocidades

CADEIRAS PARA CRIANÇA

Base de cadeirinha de bebé BABY-SAFE BASE I-Size

Cadeirinha de bebé BABY-SAFE I-Size – nascimento / 15 meses

Cadeira para criança DUALFIX I-Size – nascimento / 4 anos

Cadeira para criança TRIFIX I-Size – 15 meses / 4 anos

Cadeira para criança KIDFIX XP – 4 anos / 12 anos

CORRENTES DE NEVE

Correntes de neve Standard - 7 mm - Tamanho 65 - R15''

Correntes de neve Standard - 9 mm - Tamanho 70 - R15''

Correntes de neve Premium Grip - Tamanho 30 - R15''

Correntes de neve Premium Grip - Tamanho 30 - R16'' & R17''

Capas de neve - Tamanho 51 - R15''

ACESSÓRIOS ZE

CABOS DE CARREGAMENTO

Cabo de carga Doméstica Modo 2 T2 10A

Cabo de carga Doméstica Modo 2 T2 16A

Cabo de carga para Wallbox Modo 3 T2 20A (9m)

Cabo de carga para Wallbox Modo 3 T2 32A (6,5m)

Tomada de carga doméstica - Green'Up - Tipo F

ACESSÓRIOS ZE

Saco de arrumação de cabo de carga ZE

Saco de arrumação de cabo premium

Fita para arrumação de cabo de carga

Luvas ZE (S / M)

Luvas ZE (L / XL)







Prolongue a experiência Renault Twingo  
em www.renault.com

fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria

contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão

transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em

opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser

ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da

globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
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