Renault TWIZY
Cenik vozil
01.01.2021

TWIZY

kW (KM)

LIFE

INTENS

Najvišja hitrost 45 km/h *

4 (5)

10.990 €

--

Najvišja hitrost 80 km/h *

13 (17)

12.890 €

13.490 €

* Najvišja hitrost 45 km/h, za vožnjo je potrebno imeti vozniški izpit vsaj AM kategorije (15 let)
* Najvišja hitrost 80 km/h, za vožnjo je potrebno imeti vozniški izpit vsaj B1 kategorije (16 let)

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

Renault TWIZY
Serijska oprema
Serijska oprema LIFE

Varnost in vožnja

Udobje

4 kolutne zavore

Digitalna ura

4 točkovni varnostni pas spredaj

2 predala spredaj na levi in desni strani (3,5l in 5l) - desni s ključavnico

3 točkovni varnosti pas zadaj

12V vtičnica spredaj v levem predalu

Sprednja zračna blazina na volanu

Sovoznikov sedež primeren tudi za vstavitev otroškega sedeža

Opozorilni signal za pešce (ročni vklop)

Voznikov sedež nastavljiv naprej in nazaj

Ročna zavora

Integrirani vzglavniki

Zaklep volana

Brisalec vetrobranskega stekla (2 hitrosti)

Avtomatski menjalnik

Ogrevano vetrobransko steklo (samo verzija z motorjem 80)

2 sedeža
Potovalni računalnik osvetljen v modri barvi

Dizajn

Dodatki

Notranjost v temni barvi

Polnilni kabel 3m

Oblazinjenje v črni barvi
Tonirano vetrobransko steklo
Zunanji ogledali v črni mat barvi
Streha v črni barvi
Zunanji okvir v barvi karoserije
Jeklena platišča 33 cm (13'') v sivi barvi
Serijska oprema INTENS
Dodatno na opremo LIFE
Dizajn
Gumijasta preproga

Streha v črni barvi v videzu karbona

Oblazinjenje v črni barvi

Spodnji del vrat v videzu karbona

Zunanji okvir v beli barvi

Kovinska barva
Platišča iz lahke litine 33 cm (13'') v črni barvi

Renault TWIZY
Cenik opcij
LIFE

INTENS

PERSONALIZACIJA
Stranska vrata (1)
ZUNANJI OKVIR
V beli barvi
V črni barvi
V modri barvi
V rdeči barvi

PLAT01

590€

590€

ACEXT1

ACEXT4

200€
200€
200€
200€

200€
-

Paket BLUE
- zunanji okvir v modri barvi
- Platišča iz lahke litine 33 cm (13'') v modri barvi

PKBLU

-

0€

Paket RED
- zunanji okvir v rdeči barvi
- platišča iz lahke litine 33 cm (13'') v rdeči barvi

PKRED

-

0€

DRAP01

-

S

RDPRAR

180€

180€

Brisalec in ogrevano prednje steklo (2)

DGVPB

150€

-

Panoramska streha (3)

TVFIX

250€

250€

Gumijasta preproga

TEPIHI

100€

S

DIZAJN
Kolesni pokrovi v beli barvi

ENJO02

100€

-

RALU13 RDIF01

350€

S

Enoslojna barva

S

0€

Kovinska barva

250€

S

350€

350€

NOTRANJOST
Oblazinjenje v črni barvi

ACEXT2
ACEXT3

VARNOST/UDOBJE
Pomoč pri parkiranju zadaj

Platišča iz lahke litine 33 cm (13'') v črni barvi

MULTIMEDIJA
Prostoročno telefoniranje Bluetooth

CMLBT

(1) Za verzijo Intens je potrebno dodati znanja ogledala v barvi (RETPO1 ali RETPO2 ali RETPO3 ali RETPO4)
(2) Serijsko pri verziji z motorjem 80

Renault TWIZY
Dizajn
OBLAZINJENJE
Oblazinjenje v temni barvi (serijsko na voljo pri Intens Black)
Oblazinjenje v črni barvi

ZUNANJOST
Zunanji ogledali v beli barvi (3)
Stranska vrata z zunanjimi ogledali v beli barvi
Stranska vrata z zunanjimi ogledali v črni barvi (2)

DRAP02

S

S
-

HARM05

S

S

RETP01

-

O
O
O

O
O

-

O
O

O
O

S
O
O
-

S
O
O

PLAT01 RETP01
PLAT01 RETP02

BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Rdeča Salsa
Modra Karibi
KOVINSKA BARVA
Bela Iglu
Črna Etoile

NNL
RPS
QNF
GNE

PLATIŠČA
Okrasni pokrovi koles - Sivi
Okrasni pokrovi koles - Beli
Platišča iz lahke litine 33 cm (13'') - Črna
Platišča iz lahke litine 33 cm (13'') - Modra
Platišča iz lahke litine 33 cm (13'') - Rdeča
O = Opcija

INTENS

DRAP01

NOTRANJOST
Notranjost v temni barvi

S = Serija

LIFE

OKPOK
ENJO02
RDIF01 RALU13
RDIF02 RALU13
RDIF03 RALU13

- = Ni na voljo

(1) Ni na voljo za barvo GNE (Črna Etoile), obvezno pri barvi QNF (Bela Iglu)
(2) Na voljo samo na BLK verzijah
(3) Na voljo samo na WHT verzijah
(4) Na Intens verziji na voljo samo na WHT verziji
(5) Na Intens verziji na voljo samo na BLK verziji

Okrasni pokrovi koles Sivi

Platišča iz lahke litine
33 cm (13'') - Črna

Okrasni pokrovi koles Beli

Platišča iz lahke litine
33 cm (13'') - Modra

Platišča iz lahke litine
33 cm (13'') - Rdeča

Renault TWIZY
Tehničke karakteristike
TIP MOTORJA
Homologacija
Dovoljenje za vožnjo

Twizy 45

Twizy 80

Lahki štirikolesnik (L6e)

Štirikolesnik (L7e)

vsaj AM kategorija (15 let)

Vsaj B1

MOTOR
3CG - asinhroni elektromotor

Tip električnega motorja
Največja moč kW

4

13

Največji navor Nm

33

57

Vrtljaji na minuto (vrt/min)

od 0 do 6000

od 0 do 7500
električna energija

Gorivo

samodejni prenos moči z reduktorjem

Prenos moči

AKUMULATORSKA BATERIJA
Litij-ionska

Tehnologija
Neto kapaciteta (kWh)

7

Teža akumulatorja (kg)

98

Čas polnjenja od 0% do 100% (h)

3,5

ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost (km/h)

45

80
11,8

50 m zavorna pot (s)
0 - 45 km/h (s)

9,9

6,1

30 -60 km/h (s)

-

8,1

PORABA IN IZPUSTI
0

CO2 (g/km) ***
ECE-15 doseg (km)*
Realni doseg doseg poleti/pozimi (km)*
Wh/km

120

100

80/60

80/60

58

63

KRMILNI MEHANIZEM
Neposredni krmilni mehanizem

Servo volan
Obračalni krog med pločniki (m)

3,4

Število obratov volana

2,8

OSI
Tip prednje osi

Pseudo-McPherson - kombinirano vzmetenje/amortizerji

Tip zadnje osi

Pseudo-McPherson - kombinirano vzmetenje/amortizerji

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Standardna platišča ('')

33 cm (13'')

Dimenzije prednjih pnevmatik

125 / 80 R13

Dimenzije zadnjih pnevmatik

145 / 80 R13

ZAVORE
enojni

Tip zavornega kroga
Spredaj: navaden disk (premer (mm))

214 mm

Zadaj: navaden disk (premer (mm))

204 mm

MASE (kg)
Masa praznega vozila (brez akumulatorja)

473 (347)

487 (375)

Masa praznega vozila na sprednji osi

197

206

Masa praznega vozila na zadnji osi

249

268

Največja dovoljena obremenitev

685

690

Dovoljena obremenitev

110

115

* Doseg vozila Renault Twizy, izmerjen in potrjen s strani UTAC in v skladu z ECE-15, je 100 km.
Tako kot pri motorjih z notranjem izgorevanjem v realnih pogojih vožnje na doseg vozila Renault Twizy vplivajo številni dejavniki, ki so večinoma
odvisni od voznika. Hitrost, enakomernost ceste in način vožnje so glavni dejavniki. Zato vam nudimo številne pripomočke za nadzor napolnjenosti
akumulatorja, ki se nahajajo na armaturni plošči, predvsem pripomoček za varčevanje z energijo, ki vam kaže, kolikšna je vaša trenutna poraba
energije. Da dosežete optimalen doseg, čim bolj izkoriščajte regeneracijo energije ob upočasnjevanju in omejite uporabo dodatne opreme, ki jo
poganja električna energija.
Temperature okoli in pod 0°C podaljšajo čas napajanja in zmanjšajo napolnjenost akumulatorja. Temperature pod lediščem pa zmanjšajo
kapaciteto akumulatorja in s tem tudi količino energije, ki jo lahko shrani.

