Prislista

Gäller från 1:a juli 2021

Renault TWIZY

hk

CO2
g/km *

FÖRBRUK.
Wh/km

EU Moped Klass I

5

0

Fyrhjulning

17

0

MOTOR

TYP AV FORDON

Twizy 45
Twizy 80

RÄCKVIDD
km **

VÄXELLÅDA

58

120

63

100

LIFE

INTENS

Automat

129 900 kr

134 900 kr

Automat

134 900 kr

139 900 kr

* Vid körning
** Den uppmätta räckvidden som har certifierats av UTAC för bilen i cykeln ECE-15, varierar beroende på körstil och yttertemperatur. Räckvidden i verkliga förhållanden (vintertid-sommartid): 60
km-80 km.

Standardutrustning LIFE
SÄKERHET
– Bakre sittplats, kompatibel m.
förhöjande barnkudde för barn som
väger mer än 15 kg
– Främre krockkudde på förarplatsen
– Fyrpunktsbälte fram m.
upprullningsmekanism
– Förarsäte med integrerat nackskydd,
inställbar i djupled
– Skivbromsar fram och bak
– Trepunktsbälte bak med
upprullningsmekanism
– Underglidningsskydd i framsätet
KÖRNING
– Automatväxellåda, steglös
– Dubbel påminnelse om återstående
räckvidd
– Ekonometer
– Bromskraftsåtervinning: återladdning
av driftbatteriet vid inbromsning
– Servostyrning, direkt kuggstång

EXTERIÖR
– 13" plåtfälgar med hjulkapslar i grå
– Backspeglar i matt svart
INTERIÖR
– 12V-65W uttag i det vänstra
förvaringsfacket
– Digital klocka
– Klädsel i svart
– Förarsäte & detaljer på instrumentpanel
i svart
FÖRVARING
– Förvaringsfack till vänster i
instrumentbrädan på 3,5 liter
– Förvaringsfack till höger i
instrumentbrädan på 5 liter, låsbart
– Förvaringsutrymme i den bakre stolens
ryggstöd på 55 liter, låsbart
SIKT, STRÅLKASTARE
– Avfrostning av vindruta
– Varselljus

– Vindrutetorkare med intervalläge och
vindrutespolare
STÖLDSKYDD
– Elektronisk startspärr med kodlås
– Låsbar rattaxel
– Låsning av parkeringsbroms när
strömmen bryts
ELBILSSPECIFIKT
– Integrerad laddkabel fram, 3 m, med
kontakt för vanligt 230V-eluttag (typ
E+F)
– Electric Voice: diskret signal för att
uppmärksamma fotgängare. Aktiveras
manuellt.
– Electric färddator: aktuell räckvidd,
trippmätare, eko-resultat

Tillval LIFE
– Halvdörrar

5 500 kr

– Bluetooth kit med högtalare

3 500 kr

– Parkeringsradar bak

– Golvmatta med fotstödszoner
för förare och passagerare

900 kr

1900 kr

Exteriör Personifiering LIFE
– Hjulkapslar "Snowflake", i vit

900 kr

Standardutrustning INTENS - utöver Life
EXTERIÖR
– 13" aluminiumfälgar
– Valfri färg på sidoinramning och
aluminiumfälgar

– Tak i svart "Carbone"
INTERIÖR
– Förvaringsfacken i svart "Carbone"

– Golvmatta med fotstödszoner
för förare och passagerare

Tillval INTENS
– Halvdörrar, i karossfärgen

Vid val av halvdörrar kommer ytterbakspeglar i karossfärgen

– Bluetooth kit med högtalare

5 500 kr

– Parkeringsradar bak
– Panoramaglastak (fast)

1900 kr
2 500 kr

3 500 kr

Exteriör Personifiering INTENS
– Valfri färg på sidoinramning och aluminiumfälgar
Svart "Étoilé", Vit "Neige", Blå "Caraïbes" eller Röd "Filament"

0 kr

Tillbehör
– Fönster (flexibel transparent plast)

5 799 kr (exkl. montering)

Skyddar passagerarna från dåligt väder. Kan tas bort eller fällas tillbaka med dragkedja, så att förarna kan
njuta av solskenet när väderförhållandena tillåter det.

Garanti på fordonet och drivlinan (motor och reduktionsväxel) exklusive batteriet: två år med obegränsad körsträcka. Garanti på batteriet: obegränsad körsträcka gäller de två
första åren alternativt 50 000 km på tre år (vilket som inträffar först), och minst 60 % laddkapacitet garanterad under garantitiden. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
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