NOVI

RENAULT
TWINGO

dodatna oprema

za zahtevne s stilom
Novi Renault Twingo in vi, ljubezen na prvi pogled,
ki bo trajala dolga leta. Zato skrbno izberite
njegov zunanji in notranji videz. Modna oprema,
ki jo zaznamujeta mestna eleganca in izrazit
značaj, vam bo dan za dnem prinašala veselje, vas
navdihovala in navdajala s ponosom. Twingova
paleta izpolni vse vaše želje, da boste resnično
edinstveni.

zunanjost

str. 04

notranjost

str. 06
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zunanji videz
Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

1. Kromirana ohišja zunanjih ogledal
(82 01 510 396)
2. 15-palčna lita platišča Catani
(82 01 440 466)
3. 15-palčni okrasni pokrovi v svetleče črni barvi z obrobo v
rdeči Flamme
(82 01 564 416)

1.

2.

3.

Naj Twingo zažari v svoji prefinjenosti, tako da mu podarite svojstven videz z
elegantnimi kromiranimi ohišji zunanjih ogledal. Izkoristite najboljše s področja
oblikovanja in izstopajte s 15-palčnimi litimi platišči Catani, lahko pa se odločite
tudi za 15-palčne okrasne pokrove v svetleče črni barvi z obrobo v rdeči
Flamme, da se bo vaše vozilo ponašalo s slikovitejšim in barvitejšim slogom.
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bodite drugačni
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1.
6

notranji videz
1. Osvetljene zaščitne obloge pragov vrat Renault
(82 01 440 409)
2. Zaščitne obloge pragov vrat Twingo – rumena Mango
(82 01 721 845)
3. Zaščitne obloge pragov vrat Twingo – rdeča Flamme
(82 01 721 844)
4. Zaščitne obloge pragov vrat Twingo – modra Dragée
(82 01 721 846)
5. Zaščitne obloge pragov vrat Twingo - bela Cristal
(82 01 721 843)

naj bo vstop v vozilo
skrbno pripravljen

2.

3.

4.

5.

Novi Twingo vam vsakič znova pripravi elegantno dobrodošlico.
Osvetljene zaščitne obloge pragov vrat, ki ščitijo območje dostopa v
vozilo, se vklopijo in zasvetijo ob vsakem odpiranju vrat. Barvne zaščitne
obloge pragov vrat z napisom Twingo pa se ujemajo z izbrano barvo
vozila, da bi tako zadovoljile vaš nezmotljiv čut za estetiko. Niso zgolj
detajl, temveč izraz dovršenosti, s katero pokažete svojo izvirnost.
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neverjetno praktičen
Zakaj si ne bi poenostavili svoj vsakdan? V katalogu
opreme za Twingo boste našli vse, kar potrebujete
za svoje udobje, ne glede na to, ali želite ohraniti
Twingovo prvotno eleganco, se odpraviti na najbolj
divje podvige ali preprosto brezskrbno potovati.
Njegov dizajn vas bo zapeljal, njegova praktičnost
pa vam bo ponudila tisoč in eno možnost.

prevoz

str. 10

zaščita

str. 11

v vozilu/varnost

str. 13
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prevoz
Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

1.

Privoščite si nove pustolovščine s Twingovo opremo, ki poenostavi vsako
pot. Domiseln komplet nosilnih pripomočkov QuickFix je posebej zasnovan
za prevoz koles na zadnjem delu vozila. Če vas navdušujejo zimski športi,
namestite strešne nosilce Renault, dodajte nosilec za smuči in s seboj
odpeljite smuči ali snežne deske. In če se vikend raztegne čez celoten teden,
vse naložite v eleganten strešni kovček, ki je na voljo v več velikostih. Novi
Twingo, elegantni mestni malček, vam prinaša ogromno svobode.
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1. Nosilec za kolesa Coach – namestitev na vlečno kljuko – 2
kolesi – 13-polna vtičnica
(77 11 780 884 )

dogodivščinam
naproti

zaščita

2. Gumijaste preproge
(82 01 379 991)
3. Odstranljiv pregradni okvir za prtljažnik
(82 01 585 488)
4. Paket zaščitne opreme – celoten komplet
(77 11 788 768)

Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

1. Tekstilne preproge Premium – rumena Mango
(82 01 723 560)

1.

zaščitni ukrepi

2.

3.
Parkiranje v mestu, vstopanje v vozilo, razkladanje nakupov ... Zahtevne
preizkušnje za vašega novega Twinga! Izkoristite vse, kar vam je na voljo, da
se izognete udarcem in praskam: trpežne folije iz paketa zaščitne opreme, ki
jih je enostavno namestiti, bodo blatnike, prag prtljažnika, pragove in robove
vrat vašega Twinga dolgo ohranjale v odličnem stanju. Za vsakodnevno udobje
pridobite prostor v prtljažniku z odstranljivim pregradnim okvirjem. Potniškemu
prostoru bodo po meri izdelane preproge dodale pridih izjemne prefinjenosti.
Pritrditev s sponko pa zagotavlja varno namestitev pod sklopom pedalov.
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4.
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v vozilu/varnost
1. Prednji naslon za roke
(82 01 491 608)
2. Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon –
namestitev na zračnik armaturne plošče
(77 11 784 774)
in mikro USB-kabel
(77 11 785 826)
3. Brezžični polnilnik za pametni telefon
(82 01 721 304)

bodite v elementu

1.

2.

3.

Več opreme za še boljše počutje v vozilu? Za vas imamo nekaj nasvetov.
Napajajte svoj pametni telefon z brezžičnim polnilnikom, ki se prilega dizajnu.
Povežite mobilni telefon z mini USB-kablom in sezname skladb poslušajte na
zvočnem sistemu Twinga. Majhen in neopazen magnetni nosilec za pametni
telefon, ki se zlije z videzom vašega vozila, omogoča pritrditev telefona s
preprostim gibom. Za sproščeno vožnjo pa vam je na voljo tudi osrednji naslon
za roke. V njem je skrit priročen predal. Le še svojega otroka posedite v otroški
sedež Kidfix, ki ga pritrdite, kot bi mignili, in začnite dan popolnoma mirno.
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seznam kataloških številk
Dizajn
Zunanjost
82 01 510 396

Kromirana ohišja zunanjih ogledal

Notranjost
82 01 440 407
82 01 440 409
82 01 721 845
82 01 721 844
82 01 721 843
82 01 721 846

Zaščitne obloge pragov vrat Renault
Osvetljene zaščitne obloge pragov vrat Renault
Zaščitne obloge pragov vrat Twingo – rumena Mango
Zaščitne obloge pragov vrat Twingo – rdeča Flamme
Zaščitne obloge pragov vrat Twingo – bela Cristal
Zaščitne obloge pragov vrat Twingo – modra Dragée

Platišča
40 30 055 04R
40 30 006 84R
40 30 054 83R
40 30 009 78R
82 01 440 464
82 01 440 466
40 30 093 45R
40 30 025 73R
40 30 045 26R
40 30 069 30R
40 31 546 59R
40 31 520 85R
40 31 515 46R
40 31 525 75R
82 01 724 187
82 01 724 188
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Platišča iz lahke litine Argos 15” – siva Argent – spredaj
Platišča iz lahke litine Argos 15” – siva Argent – zadaj
Platišča iz lahke litine Venetian 15” – črna Diamanté – spredaj
Platišča iz lahke litine Venetian 15” – črna Diamanté – zadaj
Platišča iz lahke litine Catani 15” – črna z diamantnim leskom – spredaj
Platišča iz lahke litine Catani 15” – črna z diamantnim leskom – zadaj
Platišča iz lahke litine Monega 16” – siva Argent – spredaj
Platišča iz lahke litine Monega 16” – siva Argent – zadaj
Platišča iz lahke litine Juvaquatre 16” – črna z diamantnim leskom – spredaj
Platišča iz lahke litine Juvaquatre 16” – črna z diamantnim leskom – zadaj
Pokrovi pest Renault – siva Argent
Pokrovi pest Renault – črna
Pokrovi pest Renault – rdeča Flamme
Pokrovi pest Renault - bela
Komplet 4 varnostnih vijakov za jeklena platišča
Komplet 4 varnostnih vijakov za lita platišča – UK

Okrasni pokrovi
82 01 536 033
82 01 564 416

Okrasni pokrovi 15” – svetleče črna z obrobo v sivi Argent
Okrasni pokrovi 15” – svetleče črna z obrobo v rdeči Flamme

Udobje in zaščita
PREPROGE
82 01 721 137
82 01 721 138
82 01 723 562
82 01 723 563
82 01 723 560
82 01 723 561
82 01 476 005
82 01 476 007
82 01 379 991

Tekstilne preproge Premium – rdeča – 4 v kompletu – volan na levi
Tekstilne preproge Premium – rdeča – 4 v kompletu – volan na desni
Tekstilne preproge Premium – siva – 4 v kompletu – volan na levi
Tekstilne preproge Premium – siva – 4 v kompletu – volan na desni
Tekstilne preproge Premium – rumena Mango – 4 v kompletu – volan na levi
Tekstilne preproge Premium – rumena Mango – 4 v kompletu – volan na desni
Tekstilne preproge Confort – 4 v kompletu – volan na levi
Tekstilne preproge Confort – 4 v kompletu – volan na desni
Gumijaste preproge – 4 v kompletu – volan na levi

Priročna oprema
82 01 491 608
82 01 721 304
82 01 375 535

Prednji naslon za roke – siva Carbone
Brezžični polnilnik za pametni telefon
Pribor za kadilce (pepelnik in vžigalnik)

Sedežne prevleke
82 01 486 584
82 01 486 585
77 11 785 068

Zaščitne prevleke za prednje in zadnje sedeže – preklopna zadnja sedežna klop, deljiva v razmerju 1/1 – 3 v kompletu
Zaščitne prevleke za prednje in zadnje sedeže – preklopna zadnja sedežna klop, deljiva v razmerju 50/50 – 4 v kompletu
Zaščitna prevleka karoserije

Oprema prtljažnega prostora
82 01 476 015
82 01 585 488

Talna obloga prtljažnika
Odstranljiv pregradni okvir za prtljažnik
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seznam kataloških številk
Stekla
82 01 497 086
82 01 517 778
82 01 558 831

Senčniki – celoten komplet (zadnja bočna stekla in zadnje steklo)
Sprednji zračni usmerjevalniki
Zatamnjeno staklo – straga

Zaščita karoserije
77 11 788 768
77 11 788 769
77 11 788 770
77 11 788 771
77 11 788 772
77 11 788 773
82 01 212 479
77 11 574 925

Celoten komplet zaščitnih folij za karoserijo
Zaščitna folija za vogale in osrednji del prednjega odbijača
Zaščitna folija za robove prednjih in zadnjih vrat
Zaščitna folija za pragove prednjih in zadnjih vrat
Zaščitna folija za prag prtljažnika
Zaščitna folija za vogale zadnjega odbijača
Sprednje ali zadnje kolesne zavesice
Škatla s čistili Clean box (3 čistila, loščilo in 2 čistilni krpi iz mikrovlaken)

Prevoz
Nosilni priključki
82 01 488 933
82 01 494 955

Kabelski snop za nosilno kljuko – 13-polna vtičnica
Nosilna kljuka

Nosilni pripomočki
77 11 577 326
77 11 780 884
77 11 419 549

Nosilec za kolesa Express Hang-on – namestitev na nosilno kljuko – 2 kolesi – 13/7-polna vtičnica
Nosilec za kolesa Coach – namestitev na nosilno kljuko – 2 kolesi – 13-polna vtičnica
Mehkostenski strešni potovalni kovček – 340 l – črno platno

Multimedijska oprema
Telefonija
77 11 785 826
77 11 574 999
77 11 575 613
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Mikro USB-kabel
Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Supertooth Crystal
Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Parrot Néo

77 11 784 775
77 11 784 774

Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon – namestitev na armaturno ploščo
Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon – namestitev na zračnik

Avdio oprema
77 11 578 133
77 11 578 132
77 11 575 880
77 11 784 805
77 11 426 161

Komplet zvočnikov FOCAL Music Premium 4.1 (komplet Live in globokotonski zvočnik)
Komplet zvočnikov FOCAL Music Live 4.0 (2 visokotonska zvočnika, 2 zvočnika spredaj)
Komplet zvočnikov FOCAL Music Drive 2.0 (2 zvočnika spredaj)
Avtoradio Kenwood KDC-10UR
Antenski vmesnik za avtoradio ISO-FAKRA

Varnost
Sistemi za pomoč pri vožnji
82 01 723 598

Sistem za pomoč pri parkiranju na zadnjem delu vozila

Varovanje
82 01 598 666

Držalo za gasilni aparat

Zaščita pred vlomom in nadzor
82 01 689 981
77 11 431 429

Alarmni sistem
Mehanska blokada volana proti kraji vozila

Snežne verige
77 11 578 467
77 11 780 251

Snežne verige Standard – 9 mm – velikost 70 – R15”
Snežne verige Premium Grip – velikost 30 – R15”

Posebna ponudba
Miniature
77 11 940 349

Miniatura Twingo – merilo 1:43 – rumena Mango
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konfigurirajte in naročite Renault Twingo
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi
predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni
predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem
možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda
ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v
tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje
te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault
prepovedano.
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