Renault TWINGO ELECTRIC
Cenik vozil
01.09.2020

Električni motor
R80

kW (KM)

Life

Zen

Intens

60 (82)

€19.990

€21.690

€22.790

Podaljšano jamstvo
Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km)

** Pomoč na cesti 24ur na dan / 7 dni v tednu / 365 dni v letu
Asistenca začne veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe o poslovnem najemu baterije in traja ves čas trajanja pogodbe.
Pravica do storitve avtomatično preneha z dnem prenehanja oziroma izteka pogodbe.
V primeru izgube električne energije med vožnjo ali okvare vozila, se vozilo brezplačno odvleče do najbližje polnilne postaje v radiju 80 km,
oziroma do najbližjega pooblaščenega servisa v primeru okvare vozila.
Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.
Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

500 €

Renault TWINGO ELECTRIC
Serijska oprema
Serijska oprema Life

Varnost

Dizajn

Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika

Bočni smerniki

Stranski varnostni blazini

LED dnevne luči

Sistem proti blokiranju koles - ABS

3. zavorna luč

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP

Spojler zadaj v v črni barvi

Sistem proti zdrsu pogonskih koles - ASR

Tonirana stekla

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU

Zunanja ogledala v črni barvi

Opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika

Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi platišč v srebrni barvi

Varnostna pasova spredaj z zategovalnikom in

Notranjost v temni barvi

omejevalnikom zatezne sile
Fiksna varnostna pasova zadaj

Črno Kario Elfa oblazinjenje
Bočna zaščita karoserije v črni barvi

Zadnja sedeža s sistemom ISOFIX
Vzglavnika zadaj

Udobje

Avtomatski vklop luči
Vožnja & Dodatki

Daljinsko centralno zaklepanje
Servo volan
Ogrevano zadnje steklo

Indirekten nadzor tlaka v pneumatikah

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva vzdolžno in po naklonu

Potovalni računalnik

Ročno nastavljiva zunanja ogledala

Pomoč pri speljevanju v klanec

Volanski obroč iz trde pene

Omejevalnik hitrosti

Ročni pomik prednjih stekel

Kit za popravilo pnevmatik

Snemljivo pokrivalo prljažnega prostora

Predpriprava za radio (inštalacija)

Zaprt predal "Flexi-case" pred sovoznikom

Volanski obroč nastavljiv po višini

Predal "Flexi-case" med naslonjali prednjih sedežev s priklopom USB

Polnilni kabel
Serijska oprema Zen
Dodatno na opremo Life
Udobje

Dizajn

Avtomatska klimatska naprava

Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi v srebrno-črni barvi

Električni pomik prednjih stekel - impulzni pri vozniku

Zunanja ogledala v barvi karoserije

Pomičen naklon zadnje klopi

Kljuki prednjih vrat v barvi karoserije

Senzor za dež in avtomatski vklop luči

Temno oblazinjenje

Deljiv naslon zadnjih sedežev 1/2 & 1/2
Voznikov sedež nastavljiv po višini

Multimedija

Ročno poklopljiv naslon sovoznikovega sedeža

Multimedijski sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik s
funkcijami Bluetooth, MP3, AUX, USB, DAB
Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay

Serijska oprema Intens
Dodatno na opremo Zen
Udobje

Dizajn

Avtomatska klimatska naprava

Prednji meglenki s funkcijo osvetlitve ovinkov

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

Platišča iz lahke litine 38 cm (15") Altana

Zložljiv ključ

Zaščita blatnikov, podvozja in odbijačev v črni barvi

Predal „Flexi-case“ v zadnjih vratih s trakom

Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi

Zunanje bočne okrasne črte - 3 linije

Gretje prednjih sedežev
Vožnja & Dodatki
Preklop naslona sovoznikovega sedeža z eno potezo “One Touch”
Regulator in omejevalnik hitrosti

Renault TWINGO ELECTRIC
Cenik opcij
Life

Zen

Intens

PCV46

700€

-

-

RA407
RA437

300€
-

100€

100€

Paket VARNOST
- Regulator in omejevalnik hitrosti
- Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
- Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
- Sistem LDW - opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu

PCV50

-

370€

-

Paket CITY
- Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
- Sistem LDW - opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu

PCV48

-

-

260€

Paket NAVIGACIJA
- Multimedijski sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik in navigacijo
s funkcijami Bluetooth, MP3, AUX, USB, DAB

NA435

-

300€

300€

Paket NAVIGACIJA PREMIUM
- Multimedijski sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik, sistem
zvočnikov z nizkotoncem in navigacijo s funkcijami Bluetooth, MP3, AUX, USB,
DAB

NA437

-

400€

400€

MEGL

300€

100€
160€
300€

S
160€
260€
300€

160€
-

S
100€
60€

S
S
60€

S
230€
430€
530€
-

S
230€
430€
530€
300€
-

S
230€
430€
530€
S
300€
150€
160€
1100€

PAKETI & MULTIMEDIJA
Paket KLIMA (1)
- Avtomatska klimatska naprava
- Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Radio R&GO z Bluetooth, MP3, USB, AUX in upravljalnikom ob volanu
Sistem zvočnikov z nizkotoncem

VOŽNJA & DODATKI
Meglenki spredaj
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj + kamera za vzvratno vožnjo
Polnilni kabel za domačo uporabo
UDOBJE
Električni pomik prednjih stekel
Volanski obroč v usnju
Predal "Flexi-case" pod zadnjima sedežema
DIZAJN
Enoslojna barva
Enoslojna barva - posebna
Kovinska barva
Kovinska barva - posebna
Platišča iz lahke litine 38 cm (15")
Platišča iz lahke litine 41 cm (16")
Samozatesnilne pnevmatike
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Platnena streha
(1) Obvezno z opcijo Raido R&GO RA407

RDAR01
RDAR02
CABDO1

LVCIPE
VLCUIR
RGAR1

QPA$QNJ
QPA$EQD
QPA$GNE
QPA$NNP
RALU15
RALU16
TYAPS
VSTLAR
TOTOIL 0

S = Serija
- = ni na voljo

Renault TWINGO ELECTRIC
Personalizacija

NALEPKE
Zunanje bočne okrasne črte - Pike (2)(13)
Zunanje bočne okrasne črte - Cosmic (2)(13)
Zunanje bočne okrasne črte - ZE (13)

Zen

Intens

PERB16

150€
150€
150€

150€
150€
S

PERA01 PERN02
REPNTC

50€(1)

50€

PERP02

-

50€

PERP17

100€

100€

TICUI9

-

50€

PERA01 PEN08
REPNTC

50€(1)

50€

PERP10

-

100€

TICUI7

-

50€

PERA01 PERN04
REPNTC

50€(1)

50€

PERP04

-

100€

TICUI8

-

50€

PERB10
PERB11

PERSONALIZACIJA
Paket LOOK ZUNANJOST - Bela (11)
- prednja okrasna letvica + stranski okrasni letvici + ohišji zunanjih ogledal
Paket LOOK NOTRANJOST - Črna (3)
- armaturna plošča + obrobe zračnikov + volanski obroč
Paket LOOK NOTRANJOST - Modra Ocean (14)
- armaturna plošča + obrobe zračnikov + volanski obroč
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi s črnimi vsadki (4)

PERSONALIZACIJA RUMENA MANGO
Paket LOOK ZUNANJOST - Rumena Mango (5)
- prednja okrasna letvica + stranski okrasni letvici + ohišji zunanjih ogledal
Paket LOOK NOTRANJOST - Rumena Mango (6)(7)
- armaturna plošča + obrobe zračnikov + volanski obroč
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rumenimi vsadki (8)

PERSONALIZACIJA RDEČA FLAMME
Paket LOOK ZUNANJOST - Rdeča Flamme (9)
- prednja okrasna letvica + stranski okrasni letvici + ohišji zunanjih ogledal
Paket LOOK NOTRANJOST - Rdeča Flamme (9)(10)
- armaturna plošča + obrobe zračnikov + volanski obroč
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rdečimi vsadki (4)(12)
(1) Pri Zen obvezno naročiti s kodo PLATPE
(2) Za barvo GNE, NNP, KPN so v beli barvi, za ostale barve so v črni barvi
(3) Na voljo samo ob izbiri oblazinjenja TICUI7, TICUI8 ali TICUI9
(4) Na voljo samo ob izbiri paketa LOOK NOTRANJOST Črna, Rumena Mango ali Rdeča Flamme
(5) Ni na voljo z barvo RPP, DPW
(6) Na voljo samo ob izbiri oblazinjenja TICUI7
(7) Ni na voljo z barvo DPW, EQD, NNP
(8) Na voljo samo ob izbiri paketa LOOK NOTRANJOST Črna ali Rumena Mango
(9) Ni na voljo z barvo RPP, EQD, DPW
(10) Na voljo samo ob izbiri oblazinjenja TICUI8 ali TICUI9
(11) Ni na voljo z barvo QNY
(12) Ni mogoče kombinirati s paketom LOOK ZUNANJOST - Rumena Mango
(13) Na verziji Zen obvezno z volanskim obročom v usnju VLCUIR

Renault TWINGO ELECTRIC
Dizajn
OBLAZINJENJE
Črno Kario Elfa
Sivo Java Natte
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rumenimi vsadki
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rdečimi vsadki
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi s črnimi vsadki
NOTRANJOST
Notranjost v črni barvi
BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Bela Cristal
ENOSLOJNA BARVA POSEBNA
Modra Pill
Rumena Mango
Zelena Pistacija
KOVINSKA BARVA
Črna Etoile
Siva Cosmic
KOVINSKA BARVA POSEBNA
Rdeča Flamme
Biserno Bela
Modra Ocean

Life

Zen

Intens

TICUI9

S
-

S
-

S
O
O
O
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S

S

S

OVQNJ

O

O

O

OVRPP

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
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O
O

O
O

O
O
-

O
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-

O
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S
-

S
O
O
-

S
O
O

O = Opcija

- = Ni na voljo

DRAP01
DRAP02
TICUI6
TICUI7
TICUI8

OVEQD
OVDPW
TEGNE
TEKPE
TENNP
TEQNY
TERQQ

KOLESNI POKROVI IN PLATIŠČA
Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi v srebrni barvi
Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi v srebrno-črni barvi
Platišča iz lahke litine 38 cm (15") Altana
Platišča iz lahke litine 15" Venetian
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Monega

RDIF09
RDIF08
RDIF24
RDIF23
RDIF54

S = Serija

Jeklena platišča 38 cm (15") +
okrasni pokrovi v srebrni barvi

Jeklena platišča 38 cm (15") +
okrasni pokrovi v srebrno-črni barvi

Platišča iz lahke litine 38 cm (15")
Altana

Platišča iz lahke litine 15" Venetian

Platišča iz lahke litine 41 cm (16")
Monega

Renault TWINGO ELECTRIC
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA
MOTOR
Tip električnega motorja
Največja moč CEE kW(KM) / pri obratih (o/min)
Največji navor CEE Nm / pri obratih (o/min)
Gorivo
Prenos moči

R80
sinhroni z rotorskim navitjem
60 (81) / od 3.590 do 11.450
160 / od 500 do 3.590
električna energija
samodejni prenos moči z reduktorjem

AKUMULATORSKA BATERIJA
Tehnologija
Skupna napetost (volt)

Litij-ionska
400

Neto kapaciteta (kWh)

21,3

Teža akumulatorja (kg)

165

POLNJENJE
Polnilnik, prilagodljiv eno- ali trifazno
Čas polnjenja:
Domača vtičnica 10-A
3 kW : 16-A (Green-Up)
7,4 kW : 32-A enofazni Wallbox
11 kW : 16-A trifazna polnilna postaja
22 kW : 32-A trifazna polnilna postaja

2 do 22 kW
13 ur in 30 minut
8 ur
4 ure
2 uri in 10 minut
63 minut

ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost (km/h)
0-50 km/h - 0-100 km/h - 80-120 km/h (s)

135
4,2 / 12,6 / 11,2

PORABA IN IZPUSTI
CO2 (g/km) ***
Doseg po WLTP * (km)
Poraba po WLTP * (Wh/km)

0
190
163

KRMILNI MEHANIZEM
Servo volan
Obračalni krog med pločniki (m)
Število obratov volana

Da (električen)
8,75
3,93

OSI
Tip prednje / zadnje osi
Premer prednje/zadnje preme (mm)

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Standardna platišča in pnevmatike

LIFE, ZEN: 38 cm (15")
spredaj 165/65 R15, zadaj 185/60 R15 in
INTENS: 41 cm (16")

Opcijska platišča in pnevmatike **

ZEN, INTENS: 40,64 cm (16")
spredaj 185/50 R16, zadaj 205/45 R16

ZAVORE
ABS, ESP, ASR, EBA
Elektronska porazdelitev zavorne sile
Spredaj: ventiliran disk (premer(mm))
Zadaj: ventiliran disk (premer(mm))
Parkirna zavora

Da
Da
260
228,6
Da

MASE (kg)
Prazen, pripravljen za vožnjo
Največja skupna masa
Največja dovoljena skupna masa
Največja dovoljena skupna masa na prednji / zadnji osi
Uporabna nosilnost (Life brez dodatne opreme / Zen in Intens z
vso dodatno opremo)
Največja dovoljena masa prikolice z / brez zavore

1.112 (brez dodatne opreme) / 1.178 (z vsemi opcijami)
1528
1528
719 / 809
416 / 350
ni dovoljena / ni dovoljena

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni
postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj
dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje,
temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni
vožnji.
Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za
to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih
prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.
Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html.

Renault TWINGO
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka

Oprema

Maloprodajna
cena z DDV

8201404053
7711940000
7711421178

COUNTRY PAKET
Aluminijasti strešni nosilci
Nosilec smuči – za 4 pare
Vmesniki nosilca smuči

116 €
164 €
15 €

7711788827
7711785943
7711940323

TECHNO PAKET
DVD video predvajalnik s funkcijo cinema + WI-FI
NEXTBASE DVD predvajalnik
Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon (namestljiv na zračnik) z možnostjo polnjenja

456 €
224 €
56 €

8201476015
7711227502
8201486584
8201486585

EASY PAKET
Talna obloga prtljažnika - tekstil
Mreža za pritrditev prtljage - navpična
Sedežne prevleke - nezložljiva zadnja sedežna klop 1/1
Sedežne prevleke - zložljiva zadnja sedežna klop (50/50)

18 €
33 €
141 €
149 €

