
Renault TWIZY



Du har aldrig sett någonting som liknar Twizy. Eldriven frihet 

och total körglädje med en räckvidd på 100 km* eller120 km* 

och du kan välja en maxhastighet på 45 eller 80 km/h. Twizy 

är superenkel att ladda! Du pluggar in den i vilket vanligt 

230-volts vägguttag som helst. Max. 3,5 timme** senare är 

batteriet fulladdat! Den är även funktionell på flera sätt och 

eftersom det kan vara trångt i stan har den fått saxdörrar. 

Twizy är vansinnigt kul att köra. Känslan man får bakom ratten 

är något bara Twizy-förare förstår!

* Den uppmätta räckvidden som har certifierats av UTAC för bilen i cykeln 

ECE-15 är 100 km och 120 km för Renault Twizy 45.

** Vid minusgrader eller temperaturer nära 0 °C ökar laddningstiden och 

räckvidden minskar. Vid mycket låga temperaturer kan inte batteriet lagra 

lika mycket energi och därmed minskar också räckvidden. Vi rekommenderar 

att du laddar bilen på en plats där du är säker på att temperaturen håller 

sig över noll grader. Detsamma gäller om du ska parkera bilen en längre tid.

Ren glädje







Twizy är framtiden. Här och nu! Helt eldriven, öppen för allt och med en unik design som tar stan med storm. För att alla från 15 år och uppåt ska få möjlighet 

att uppleva den oöverträffade känslan av frihet bakom ratten i en Twizy finns den i två versioner. Den ena har en maxhastighet på 45 km/h och får köras 

med EU-mopedkörkort, den andra toppar på 80 km/h och kräver B-körkort. Det kompakta formatet gör att du tar dig fram tryggt och smidigt och parkerar 

hur lätt som helst. Häng med in i framtiden och börja sprida positiv energi redan idag!

Det blir roligare så



För att komma närmare staden kan du välja ett transparent tak* och för att göra din Twizy personling kan du välja någon av de många energigivande 

färgerna till karossen. Twizy må vara kompakt men har plats för två: ni har varsitt säte och sitter lika skönt båda två. Välj till fönster** och Twizy gör resan 

ännu mer ombonad och personlig. Vem tar du med dig? Välj noga, för man kommer nära varandra. En omvälvande upplevelse!

* Tillval

** Tillbehör

Din skräddarsydda Twizy





Ljudlösa Twizy Cargo revolutionerar stadsleveranserna med buller och bång. Ett superpraktiskt val med ett bagage som rymmer hela 180 liter, och så liten 

och kompakt att den går att parkera i trånga utrymmen. Twizy Cargo är ett mellanting mellan elscooter och transportbil och finns i två olika modeller: 45 km/h 

eller 80 km/h. Twizy är anpassningsbar och du kan ge Twizy en helt egen stil med egna dekaler, vilket gör den till ett effektivt marknadsföringsverktyg för 

din verksamhet. Inga utsläpp(1), inget buller(2), 100 % eldriven… Twizy förmedlar en positiv bild och när ni som företag levererar varor med Twizy sänder ni 

samtidigt ett tydligt budskap om vilka ni är. Förarna har tillgång till säkerhet och teknik som ligger helt i paritet med en traditionell bil. Twizy har många 

dolda talanger för att leveransrundan ska gå som en dans.

(1) Noll utsläpp av CO2 vid användning, undantaget slitdelar. 

(2) Ljudlös motor.

Twizy Cargo,  
maxat bagage för maximalt utrymme





Det blir lättare att bo i stan när man känner sig trygg: Twizy är mån om din säkerhet. Det rörformiga chassit har utvecklats av Renault Sport för att skydda 

dig vid en eventuell krock och de fyra skivbromsarna skapar en äkta aktiv säkerhet. Men här finns förstås också passiv säkerhet med både fyrpunktsbälte 

och krockkudde på förarplatsen. Twizy är mycket teknik på liten yta – du kan till och med välja till backradar* för att kunna parkera ännu enklare. Perfekt 

när du är rädd om din Twizy! 

* Tillval

Stark beskyddarinstinkt



Tack vare den generösa utrustningen och de många förvaringsutrymmena får du en säker och bekväm åktur! Avtagbara eller nedfällbara rutor* med 

blixtlås skyddar förare och passagerare mot regn och rusk, samtidigt som det går att åka öppet när vädret tillåter. Inbyggda högtalare*, handsfree-set med 

Bluetooth®* och LCD-skärm gör att du utan problem kan ringa eller lyssna på din favoritmusik. 

* Tillval

Komfort och förnuft



Anpassning av bilens yttre

Bågar

Svart ”Etoile”(1) Vit ”Neige”(1) Röd ”Filament” Blå ”Caraïbes”

(1) Metallic-lack.
(2) För LIFE.
(3) För INTENS.

Personifiering

Hjulkapslar och fälgar

Svarta hjulkapslar(2) Svarta fälgar(2)(3) Blå fälgar(3)Röda fälgar(3)Grå hjulkapslar (standard)(2) Vita hjulkapslar(2)

Svart ”Etoile”(1) Vit ”Neige”(1) Röd ”Filament” Blå ”Caraïbes”

Karossfärger



Utrustningsnivå

LIFE INTENS
Twizy Life sammanfattar allt som Twizy står för: mjukhet, dynamik och säkerhet. 

Men framförallt har den en design som talar för sig själv.

Twizy Life ger massor av möjligheter till personifiering. Vare sig du söker elegans 

eller älskar att ha roligt så finns det en Twizy för dig. 

Interiör

Interiördetalj

Twizy Intens är trendmedveten till tusen: mattsvart dekor på taket och 

luckan till handskfacket, metallic-look som förstärker det elektriska temat och 

aluminiumfälgar i diamantlook. Personifiera din Twizy i två steg: börja med att 

välja färg på kaross, klädsel och backspeglar* och sedan på bågar och fälgar.

Svart/utan dekaler (standard). Säte och instrumentbräda i vitt  (tillval).

* För backspeglar i samma färg som karossen krävs tillvalet ”sidodörr”.



Tekniska data
TWIZY 45 TWIZY

Godkännande Lätt fyrhjuling (L6e) Tung fyrhjuling (L7e)
TVV
Bilens typbeteckning ACVYA0 ACVYB0
Utsläppsetikett Noll utsläpp: 100 % eldriven
Antal platser 2

MOTOR
Motortyp 3 CG – asynkron elmotor
Effekt kW CEE (hk) 4 (5) 13 (17)
Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) 33 57
Maximalt vridmoment vid varvtal (varv/min) från 0 till 2 050 varv/min från 0 till 2 100 varv/min
Bränsle Eldriven

VÄXELLÅDA
Manuell – automatisk Automat
Typ Reduktionsväxel
Utväxlingsförhållande 01:13.40 01:09.23
Antal framåtgående växlar. 1

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 45 80
50 m från stillastående (s) 7.5 6.6
0–45 km/h (s) 9.9 6.1
30–60 km/h (s) 5 (till 45 km/h) 8.1

FÖRBRUKNING VID STADSKÖRNING ECE-15
CO2 (g/km) 0
Räckvidd enligt ECE-15 (km)* 120 100
Wh/km 58 63

STYRNING
Styrservo Kuggstång
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 6.8
Antal varv med ratten 2.8

AXLAR
Typ av framvagn Pseudo-McPherson – kombinerad klämfjäder/stötdämpare/stötanslag
Typ av bakvagn Pseudo-McPherson – kombinerad klämfjäder/stötdämpare/stötanslag
Diameter främre och bakre krängningshämmarstag (mm) Fram och bak: diameter 23 mm

HJUL OCH DÄCK
Standardfälgar (”) 4”
Framdäck Continental EcoContact 125/80 R13
Bakdäck Continental EcoContact 145/80 R13

BROMSSYSTEM
Typ av bromskrets Enkel krets
Fram: hel skiva (DP), ventilerad skiva (DV) Diameter (mm) DP 214 mm
Bak: trumma (T), hel skiva (DP), ventilerad skiva (DV) Diameter (mm) DP 204 mm

LUFTMOTSTÅND OCH KAPACITET
SCx/Cx 0.64
Effekt (kWh) 6.1

VIKT (kg)
Tjänstevikt (utan batteri) 446 (375) 474 (375)
Tjänstevikt framåt 197 206
Tjänstevikt bakåt 249 268
Bilens max. tågvikt (MTR) 685 690
Nyttolast (CU) 110 115
Maxvikt för bromsat släp 0
Maxvikt för obromsat släp 0

* Den uppmätta räckvidden som har certifierats av UTAC för bilen i cykeln ECE-15 är 100 km för Renault Twizy.
Liksom bränsleförbrukningen hos en bil med förbränningsmotor påverkas räckvidden hos Renault Twizy av flera faktorer, som i sin tur främst beror på föraren. Hastigheten, ojämnheter i vägen och körstil är de viktigaste faktorerna. Du 
kan till exempel i allmänhet köra cirka 80 km med ekokörning och 50 km under svårare körförhållanden. Det är därför som vi ger dig möjlighet att kontrollera räckvidden med den nya instrumenteringen i bilen, framför allt ekonometern 
som ger dig kontinuerlig information om aktuell förbrukning. För att öka din räckvidd kan du maximera energiåtervinningen vid fartminskning och begränsa användningen av elförbrukande utrustning (avimning av vindruta och 
strålkastare). 

Vid temperaturer nära 0 °C och vid minusgrader ökar laddningstiden och räckvidden minskar. Vid mycket låga temperaturer kan inte batteriet lagra lika mycket energi och därmed minskar också räckvidden. Vi rekommenderar att du 
laddar bilen på en plats där du är säker på att temperaturen håller sig över noll grader. Detsamma gäller om du ska parkera bilen en längre tid.



Utrustning och tillval
Säkerhet 

Fyra skivbromsar
Z.E. Voice: diskret signal för att uppmärksamma 
fotgängare på att bilen närmar sig. Aktiveras manuellt.
Krockkudde på förarsidan
Fyrpunktsbälte fram med upprullningsmekanism
Trepunktsbälte bak med upprullningsmekanism
Underglidningsskydd i framsätet
Stolen bak är kompatibel med förhöjande barnkudde för 
barn som väger mer än 15 kg
Elektronisk startspärr med kodlås
Låsbar rattstång 
Låsning av parkeringsbroms när strömmen bryts
Lyftskyddslarm (1)

Rattlås (1)

Körning
Automatväxellåda med ett växlingsläge (reduktionsväxel)
När föraren lyfter på foten laddas driftbatteriet 
(regenerativ inbromsning)
Styrservo, direkt kuggstång
Sommardäck fram: Continental EcoContact 125/80 
R13 65M
Sommardäck bak: Continental EcoContact 145/80  
R13 75M
Vinterdäck fram: ContiWinterContact 125/80 R13 65T (1)

Vinterdäck bak: ContiWinterContact 145/80 R13 75T (1)

Parkeringsassistans bak (1)

Vindrutetorkare med intervalläge och vindrutespolare

Personifiering av insidan
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i svart (2)

Svart klädsel (2)

Anpassning av bilens yttre
Renault-märke fram och bak i blått krom
Hjulkapslar i snowflake-grått (2)

Svarta backspeglar

Komfort
Vindavvisare på sidan fram
Fönstersats: avtagbar överdel på dörrarna (1)

Överdrag för förar- och passagerarplatserna (1)

Stänkskydd på framskärmarna (1)

Stolen fram har integrerat nackskydd och går att ställa 
in i djupled
Handtaget för att reglera framsätet går att komma åt från 
passagerarplatsen bak
I framstolens ryggstöd finns utrymme för passagerarens 
knän
Nackskyddet är integrerat i den bakre skiljeväggen
Förvaringsfack till vänster i instrumentbrädan på 3,5 liter

Låsbart förvaringsfack till höger i instrumentbrädan på 
5 liter 
Låsbart förvaringsutrymme bakom den bakre stolens 
ryggstöd och vändbar sittdyna, 55 liter
En fritidsväska som rymmer 50 liter kan fästas under 
sittdynan bak (1)

Eluttag 12 V – 65 W i det vänstra förvaringsfacket

Kommunikation
Ljudanläggning för bärbara musikenheter (anslutning via 
Bluetooth® eller Apple-uttag, teleplugg eller usb) med två 
högtalare, kontrollskärm på den vänstra fönsterstolpen 
fram, fjärrkontroll och mikrofon för uppspelning av musik 
och set för handsfree-telefoni (1)

Fäste för surfplatta på nackstödet (1)

Specialutrustning för Z.E.
Vid laddning: visning av batteriets laddningsnivå (i %)
Med påslagen tändning: visning av aktuell hastighet 
och växel
Z.E-färddator: aktuell räckvidd, trippmätare, eko-resultat
Klocka
Ekonometer
Ljudsignal för att påminna om att ljuset är på eller att 
backväxeln ligger i
Dubbel påminnelse om återstående batteriladdning (när 
det återstår 12 %, därefter de sista km)

Främre spiralformad laddningssladd 3 m, med 
utdragningsbegränsare på den del som är ansluten till 
bilen och kontakt för anslutning till eluttaget i hemmet  
i den andra änden

Tillval
Imborttagning på vindrutan
Golvmatta med fotstödszoner för förare och passagerare
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i vitt
Klädsel och dekaler på locken till förvaringsfacken i blått 
eller rött (3)

Hjulkapslar i Snowflake-vitt eller svart
Svarta aluminiumfälgar i Altica-diamantlook
Blå eller röda aluminiumfälgar i Altica-diamantlook (3)

Backspeglar lackade i blått, rött, vitt eller svart (3)

Färgat tak (kan inte kombineras med genomskinligt tak) + 
röda eller blå dörrdekaler (om det är valt) (3)

Metallic-lack
Lack i två färger (bågar/kaross) (3)

Saxdörrar med genomskinlig nederdel och assisterad 
öppning och stängning för en jämnare rörelse
Genomskinligt tak som har behandlats för att skydda 
mot UV-strålar
Främre spiralformad laddningssladd 3 m, med 
utdragningsbegränsare på den del som är ansluten till 
bilen och kontakt för anslutning till allmänna laddstolpar i 
den andra änden

Säkerhet
Fyra skivbromsar
Z.E. Voice: diskret signal för att uppmärksamma 
fotgängare på att bilen närmar sig. Aktiveras manuellt.
Krockkudde på förarsidan
Fyrpunktsbälte fram med upprullningsmekanism
Trepunktsbälte bak med upprullningsmekanism
Underglidningsskydd i framsätet
Stolen bak är kompatibel med förhöjande barnkudde för 
barn som väger mer än 15 kg
Elektronisk startspärr med kodlås
Låsbar rattstång 
Låsning av parkeringsbroms när strömmen bryts
Lyftskyddslarm (1)

Rattlås (1)

Körning
Automatväxellåda med ett växlingsläge (reduktionsväxel)
När föraren lyfter på foten laddas driftbatteriet 
(regenerativ inbromsning)
Styrservo, direkt kuggstång
Sommardäck fram: Continental EcoContact 125/80 
R13 65M
Sommardäck bak: Continental EcoContact 145/80  
R13 75M
Vinterdäck fram: ContiWinterContact 125/80 R13 65T (1)

Vinterdäck bak: ContiWinterContact 145/80 R13 75T (1)

Parkeringsassistans bak (1)

Vindrutetorkare med intervalläge och vindrutespolare
Imborttagning på vindrutan

Personifiering av insidan
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i svart
Svart klädsel och mattsvarta dekaler på locken till 
förvaringsfacken

Anpassning av bilens yttre
Renault-märke fram och bak i blått krom
Hjulkapslar i snowflake-grått
Svarta backspeglar

Komfort
Vindavvisare på sidan fram
Fönstersats: avtagbar överdel på dörrarna (1)

Överdrag för förar- och passagerarplatserna (1)

Stänkskydd på framskärmarna (1)

Stolen fram har integrerat nackskydd och går att ställa 
in i djupled
Handtaget för att reglera framsätet går att komma åt från 
passagerarplatsen bak
I framstolens ryggstöd finns utrymme för passagerarens 
knän
Nackskyddet är integrerat i den bakre skiljeväggen
Förvaringsfack till vänster i instrumentbrädan på 3,5 liter
Låsbart förvaringsfack till höger i instrumentbrädan på 
5 liter 

Låsbart förvaringsutrymme bakom den bakre stolens 
ryggstöd och vändbar sittdyna, 55 liter
En fritidsväska som rymmer 50 liter kan fästas under 
sittdynan bak (1)

Eluttag 12 V – 65 W i det vänstra förvaringsfacket

Kommunikation
Ljudanläggning för bärbara musikenheter (anslutning via 
Bluetooth® eller Apple-uttag, teleplugg eller usb) med två 
högtalare, kontrollskärm på den vänstra fönsterstolpen 
fram, fjärrkontroll och mikrofon för uppspelning av musik 
och set för handsfree-telefoni (1)

Fäste för surfplatta på nackstödet (1)

Specialutrustning för Z.E.
Vid laddning: visning av batteriets laddningsnivå (i %)
Med påslagen tändning: visning av aktuell hastighet 
och växel
Z.E-färddator: aktuell räckvidd, trippmätare, eko-resultat
Klocka
Ekonometer
Ljudsignal för att påminna om att ljuset är på eller att 
backväxeln ligger i
Dubbel påminnelse om återstående batteriladdning (när 
det återstår 12 %, därefter de sista km)
Främre spiralformad laddningssladd 3 m, med 
utdragningsbegränsare på den del som är ansluten till 
bilen och kontakt för anslutning till eluttaget i hemmet  
i den andra änden

Tillval
Imborttagning på vindrutan
Golvmatta med fotstödszoner för förare och passagerare
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i vitt
Klädsel och dekaler på locken till förvaringsfacken i blått 
eller rött (3)

Hjulkapslar i Snowflake-vitt eller svart
Svarta aluminiumfälgar i Altica-diamantlook
Blå eller röda aluminiumfälgar i Altica-diamantlook (3)

Backspeglar lackade i blått, rött, vitt eller svart (3)

Färgat tak (kan inte kombineras med genomskinligt tak) +  
röda eller blå dörrdekaler (om det är valt) (3)

Metallic-lack
Lack i två färger (bågar/kaross) (3)

Saxdörrar med genomskinlig nederdel och assisterad 
öppning och stängning för en jämnare rörelse
Genomskinligt tak som har behandlats för att skydda 
mot UV-strålar
Främre spiralformad laddningssladd 3 m, med 
utdragningsbegränsare på den del som är ansluten till 
bilen och kontakt för anslutning till allmänna laddstolpar i 
den andra änden

Personifiering av insidan
Golvmatta med fotstödszoner för förare och passagerare
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i vitt
Svart klädsel och mattsvarta dekaler på locken till 
förvaringsfacken

Anpassning av bilens yttre
Svarta aluminiumfälgar i Altica-diamantlook
Metallic-lack
Lack i två färger (bågar/kaross) (3)

Tillval
Imborttagning på vindrutan
Backspeglar lackade i blått, rött, vitt eller svart (3)

Saxdörrar med genomskinlig nederdel och assisterad 
öppning och stängning för en jämnare rörelse

Genomskinligt tak som har behandlats för att skydda 
mot UV-strålar
Främre spiralformad laddningssladd 3 m, med 
utdragningsbegränsare på den del som är ansluten till 
bilen och kontakt för anslutning till allmänna laddstolpar i 
den andra änden

Personifiering av insidan
Golvmatta med fotstödszoner för förare och passagerare
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i vitt
Svart klädsel och mattsvarta dekaler på locken till 
förvaringsfacken

Anpassning av bilens yttre
Svarta aluminiumfälgar i Altica-diamantlook
Metallic-lack
Lack i två färger (bågar/kaross) (3)

Tillval
Backspeglar lackade i blått, rött, vitt eller svart (3)

Saxdörrar med genomskinlig nederdel och assisterad 
öppning och stängning för en jämnare rörelse
Genomskinligt tak som har behandlats för att skydda 
mot UV-strålar

Främre spiralformad laddningssladd 3 m, med 
utdragningsbegränsare på den del som är ansluten till 
bilen och kontakt för anslutning till allmänna laddstolpar i 
den andra änden

TWIZY 45 Life

TWIZY Life

TWIZY 45 Intens

TWIZY Intens

(1) Tillbehör. (2) Endast för Life. (3) Vissa kombinationer kan vara omöjliga.



Mått

I vissa länder omfattas fyrhjulingar av andra bestämmelser än de som gäller för 

konventionella fordon. Dessa bestämmelser kan bland annat påverka vilken typ 

av körkort som krävs för att köra Renault Twizy och vilka vägar det är tillåtet att 

köra den på. Kontakta din Renault-återförsäljare för att få reda på vad som gäller.

FÖRVARINGSVOLYM (DM3)

Bagageutrymmets volym 31
Det vänstra förvaringsutrymmets volym 3.5
Det högra förvaringsutrymmets volym 5

DIMENSIONER-MÅTT (MM)

A Axelavstånd 1 686
B Totallängd 2 338
C Överhäng fram 313
D Överhäng bak 339
E Spårvidd fram 1 094
F Spårvidd bak 1 080

G
Totalbredd inklusive främre stänkskärmar 
Totalbredd inklusive bakre stänkskärmar 
Totalbredd inklusive backspeglar/inklusive dörrar

1 237 
1 232 

1 381/1 396
H Höjd olastad 1 454
H1 Totalhöjd (olastad) med öppna dörrar min./max. 1 818/1 980
K Markfrigång (lastad) 120
L Framstolsreglagets rörelse 200
P Takhöjd, förarplats 908
Q Takhöjd, passagerarplats bak 843

INFORMATION OM ÅTERVINNING AV ELBILENS DRIFTBATTERI

och andra skador. Endast tekniker med Z.E-behörighet får utföra den här åtgärden.



Renault service. Smidigt och smart.

Renault billån

enkelt och tryggt att bli Renaultägare. Vi hjälper dig att hitta en lösning som 

passar din ekonomi.

Inga övriga avgifter

Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader så som avi eller 

uppsägningsavgifter.

Ränta

densamma under hela perioden.

Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå upp och ner då den är kopplad till 

Renault billeasing

Enkelt att budgetera bilkostnaden. Dessutom får du förmånlig försäkring hos 

Renault försäkring – en skräddarsydd försäkring för 

dig som kör Renault

är experter på din bil och extra noga med att den alltid hanteras på bästa sätt. 

De vet också att din Renault mår bäst av att slippa främmande reservdelar. 

 

lämnade fabriken.

Renault service

ger dig både trygghet och garantier. Du vet att din Renault-tekniker utbildats 

innan det hamnar på din bil. Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 

som ger dig marknadens bästa försäkringsskydd och ett Volvokort med bra 

 -

 -

 -

 -



Renault TWIZY

100 % eldriven, 100 % kul, 

noll utsläpp 





Förläng upplevelsen med Renault Twizy 
på www.renault.se

Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att detta dokument är korrekt och uppdaterat vid tiden för pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets kontinuerliga 

produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. RENAULTs återförsäljare meddelas om dessa ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan 

versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika 

något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis, oavsett metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här publikationen utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande från Renault. 
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