RENAULT
TWINGO

mestna eleganca

prefinjen videz
TWINGO je doživel preobrazbo. Preoblikovan
prednji del, kromirani dodatki in možnosti
prilagoditve vozila po meri – vsak detajl
poskrbi, da se mu preprosto ne boste mogli
upreti. Mestni malček z LED dnevnimi lučmi
v prednjih in zadnjih optičnih sklopih se
ponaša s svetlobnim podpisom v obliki črke
C. "C" kot pravi francoski chic!

eleganca v
premišljenih detajlih
Presenetite z nepričakovanim, da bo vsak
dan nekaj posebnega. TWINGO ponuja
bogato paleto barv, nove bočne nalepke in
možnosti za prilagoditev sloga avtomobila
vaši osebnosti. Naj bo njegov videz
naraven, aktiven, prefinjen ali glamurozen,
TWINGO vam je podoben: eleganten v vseh
okoliščinah.

razkrijte svoj slog
Ker je pomemben vsak detajl, je v TWINGU
posebna pozornost posvečena tudi
ergonomiji in notranjemu videzu. Vse od
preoblikovanega osrednjega odlagalnega
mesta do novega kromiranega ročaja
prestavne ročice za bolj harmoničen potniški
prostor. Nova paleta barv pa vam omogoča,
da vozilu dodate lasten slog in si življenje
obarvate v svoje barve.

zabava v mestu
Poletite kot ptica. TWINGO si z najmanjšim
obračalnim krogom v svojem razredu in
kompaktnimi merami utre pot povsod.
S kamero za vzvratno vožnjo pa lahko
parkirate tudi na zelo tesna parkirna mesta.
Švignite skozi ovinke, obvladujte parkirišča in
odvijugajte po ozkih mestnih ulicah. Posebna
odlika TWINGA je prav njegova okretnost.
Odpelje vas kamor koli!

ostanite povezani
Povsem nov multimedijski sistem EASY
LINK je enostaven za uporabo in vam
omogoča, da svoj pametni telefon povežete
z 18-centimetrskim (7’’) zaslonom na dotik
v vašem TWINGU. Navigacijski sistemi,
internetni radii in podcasti; predvajanje
glasbe, telefoniranje, pošiljanje sporočil in še
veliko več.
Vse, kar ponuja sistem Renault EASY
CONNECT, vam je na voljo s povezljivimi
storitvami*, prometnimi informacijami
TomTom*, vedno posodobljenimi interesnimi
točkami Google Places*, samodejnimi
posodobitvami* in aplikacijo MOJ Renault*.
Slike so simbolne.
* Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v
besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

TWINGO E-TECH
Electric je v mestu!
TWINGO E-TECH Electric je okretno, zabavno
in presenetljivo vozilo, s katerim bo vožnja po
mestu lahkotna kot še nikoli! Njegov osupljivi
videz, ki ga zaokrožajo skladne modre
nalepke, tiho izraža živahnost in eleganco.
TWINGO šviga od semaforja do semaforja,
brzi skozi ulice in vas tako neverjetno gladko
popelje v ovinke, da vsaka pot postane
prava radost. Česa drugega od TWINGA
sploh ne gre pričakovati! Priključite pa ga
lahko na omrežno vtičnico doma, v službi ali
v mestu. S polnilnikom Chameleon® boste
voziloTWINGO E-TECH Electric v samo 30
minutah napolnili dovolj, da si zagotovite do
80 km dosega! Praktična rešitev za še več
svobode!

TWINGO E-TECH
Electric presega
vsa pričakovanja
TWINGO E-TECH Electric je še pametnejši!
Prinaša vam 190 km* dosega v skladu
z WLTP (globalno usklajeni preizkus za
lahka vozila) pri kombinirani vožnji in 270
km pri mestni vožnji. Tako boste vozilo
brez polnjenja lahko uporabljali cel
teden. Za še bolj sproščujoče doživetje
pa lahko preklopite v način B in vožnja bo
postala neverjetno udobna. Na voljo so tri
stopnje regenerativnega zaviranja, ki jih
lahko uporabljate že od prvega trenutka
vožnje. TWINGO E-TECH Electric pri najvišji
ravni regenerativnega zaviranja močno
upočasnjuje, da se akumulatorska baterija
hitreje polni, hkrati pa vam zato ni treba
tako močno pritiskati na zavorni pedal.
Zelo priročno v gostem mestnem prometu!
Z vozilom TWINGO E-TECH Electric bodo
vaša potovanja dobila nove razsežnosti. V
realnem času boste lahko preverili dejanski
doseg in raven napolnjenosti akumulatorske
baterije, s pametnim telefonom pa boste
lahko načrtovali pot ob upoštevanju dosega
in dostopnosti polnilnih postaj. Pa še
temperaturo v vozilu lahko nastavite. Bravo,
TWINGO E-TECH Electric!
*Postopek odobritve še poteka

izkoristite številne
prostorske
možnosti
TWINGO se vam prilagaja z vedno več
rešitvami v vozilu, da lahko življenje živite
po svojih pravilih. Še bolj vsestransko
uporaben in kakovosten, fiksen odlagalni
prostor v osrednji konzoli, ki se spremeni v
prilagodljiv nosilec za pijačo ali v predal za
odlaganje vašega pametnega telefona.
Zaprt predal pred sovoznikom zagotavlja
urejen prostor, na trdno zadnjo polico pa
lahko odložite svoje reči. Z novim gumbom za
odpiranje prtljažnik odprite v eni sami potezi,
zadnjo sedežno klop pa lahko preklopite
in tako dobite ravno dno. TWINGO je tako
edinstveno udoben prav zaradi teh detajlov
in premišljene zasnove prostora.
V povsem novem vozilu TWINGO E-TECH
Electric pa ne boste prikrajšani niti za kubični
centimeter prostora ali eno samo odlagalno
mesto, saj se lahko pohvali s popolnoma
enako notranjostjo, ravnjo udobja in
prtljažnikom!

mestna vožnja bo
postala mačji kašelj
Sistem Renault EASY DRIVE vam ponuja
tehnologije, ki poenostavijo vožnjo po
mestu. Preprosto parkiranje: s kamero za
vzvratno vožnjo in variabilnim servovolanom
je manevriranje otročje lahko. Brezskrbna
vožnja: vedno delujoč zvočni signal ob
nenamerni skrenitvi z voznega pasu ohranja
vašo pozornost. Obvladovanje vseh razmer:
s sistemom za pomoč pri speljevanju v
klanec bo speljevanje tako enostavno kot
na ravnem terenu. TWINGO je zagotovo vaš
najvarnejši spremljevalec v urbanem okolju.

izbor barv
Bela Cristal

Biserno Bela

Rumena Mango

Rdeča Flamme

Modra Pill

Modra Ocean

Siva Cosmic

Črna Étoilé

ustvarjalna delavnica

Life
Varnost
• Čelna varnostna blazina za voznika
in sovoznika
• Stranski varnostni blazini
• Sis tem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
• ·Sistem proti zdrsu pogonskih koles - ASR
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
• Opozorilnik za nepripet varnostni pas
za voznika in sovoznika
• Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
• Varnostna pasova spredaj z zategovalnikom
in omejevalnikom zatezne sile
• Fiksna varnostna pasova zadaj
• Zadnja sedeža s sistemom ISOFIX
• Vzglavnika zadaj
• Avtomatski vklop luči
Dizajn
• Bočni smerniki
• LED dnevne luči
• 3. zavorna luč
• Spojler zadaj v črni barvi
• Tonirana stekla
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Jeklena platišča 38 cm (15")
+ okrasni pokrovi platišč v srebrni barvi
• Notranjost v temni barvi
• Črno Kario Elfa oblazinjenje

Limited (Life+) / Zen (Life+)
Vožnja in dodatki
• Indirekten nadzor tlaka v pnevmatikah
• Potovalni računalnik
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Omejevalnik hitrosti
• Kit za popravilo pnevmatik
• Predpriprava za radio (inštalacija)
• Sistem Stop&Start
• Sistem Energy Smart Management
Udobje
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Servo volan
• Ogrevano zadnje steklo
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva
vzdolžno in po naklonu
• Ročno nastavljiva zunanja ogledala
• Volanski obroč iz trde pene
• Ročni pomik prednjih stekel
• Snemljivo pokrivalo prljažnega prostora
• Zaprt predal "Flexi-case" pred sovoznikom
Dodatna oprema za električni model
• Polnilni kabel
• Avtomatski menjalnik z načinom vožnje B
• ECO način vožnje
• Predal "Flexi-case" med naslonjali prednjih
sedežev s priklopom USB

Udobje
• Ročna klimatska naprava
• Električni pomik prednjih stekel - impulzni
pri vozniku
• Deljiv naslon zadnjih sedežev 1/2 & 1/2
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
• Ročno poklopljiv naslon sovoznikovega sedeža
• Predal "Flexi-case" pod centralno konzolo s
priklopom USB
• Volanski obroč nastavljiv po višini
Dizajn
• Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi v
srebrno-črni barvi Limited
• Zunanja ogledala v sijaj črni barvi
(samo na verziji Limited)
• Kljuki prednjih vrat v barvi karoserije
• Temno oblazinjenje s svetlimi robovi
• Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
(samo na verziji Limited)
• Kromiran element na stranskih bočnih letvicah
(samo na verziji Limited)
• Kromirana prednja okrasna letvica
• Zunanje bočne okrasne črte Limited
(samo na verziji Limited)
• Paket LOOK NOTRANJOST - Limited
(samo na verziji Limited)

Multimedija
• Radio R&GO z Bluetooth, MP3, USB, AUX
in upravljalnikom ob volanu
Dodatna oprema za električni model (Zen - Life+)
• Avtomatska klimatska naprava
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• 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™
• Zunanja ogledala v barvi karoserije

* Odvisno od države.
Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.

ustvarjalna delavnica

oblazinjenje

Črno oblazinjenje Kario Elfa

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in
blaga

Temno oblazinjenje s svetlimi robovi

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in
blaga s črnimi vsadki

Intens (Limited+ / Zen+)
Udobje
• Avtomatska klimatska naprava
• Električno nastavljiva in ogrevana
zunanja ogledala
• Zložljiv ključ
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Oblazinjenje v kombinaciji usnja*
in blaga v črni barvi
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
Dizajn
• Platišča iz lahke litine 38 cm (15")
• Zunanje bočne okrasne črte - 3 linije
• Platišča iz lahke litine 38 cm (15’’) Altana
• Zunanja ogledala v barvi karoserije
Vožnja & dodatki
• Preklop naslona sovoznikovega sedeža z
eno potezo "One Touch"
• Regulator in omejevalnik hitrosti

Multimedija
• 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
Dodatna oprema na električnem modelu
• Kromirana prednja maska z elementi
modre barve
• Zunanje bočne okrasne črte v modri barvi
• Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
Slike so simbolne.
* Usnje živalskega izvora.
Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri
elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v
besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali
trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

Oblazinjenje v
kombinaciji usnja in
blaga v črni barvi z
rumenimi vsadki

Oblazinjenje v
kombinaciji usnja in
blaga v črni barvi z
rdečimi vsadki

Svetlo oblazinjenje s
temnimi robovi

dimenzije

1 954

629

2 492

1 541

494

1 452
1 646

3 615

1 362

1 325

1 005

110
1 425

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (litri)

NAKLADALNA DOLŽINA (mm)

Minimalna prostornina prtljažnika (nagnjena sedežna klop): 210
Maksimalna prostornina prtljažnika (ravna sedežna klop): 240

Maksimalna nakladalna dolžina (od prtljažnih vrat pri preklopljenih zadnjih sedežih): 1336
Maksimalna nakladalna dolžina za sedeži: 636
Nakladalna dolžina do armaturne plošče (sovoznikov sedež v položaju mizice): 2315

okrasni pokrovi in platišča

prilagoditev zunanjosti

Nalepka Cosmic Črna

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

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

Nalepka Cosmic Bela

Nalepka Pike Črne
Platišča iz lahke litine 38 cm (15")
Altana*

Platišča iz lahke litine 38 cm (15")
Limited

Nalepka Pike Bele

Platišča iz lahke litine 41 cm (16")
Monega*

* Na voljo v paketu

Nalepka 3 linije TWINGO E-TECH Electric

paketi za prilagoditev zunanjosti

Zunanji okrasni elementi:

1

Letve na prednji rešetki, bočnih zaščitah vrat in zadnjem odbijaču.

2

Ohišja zunanjih ogledal.

1

2

1

Paket LOOK
OK ZUNAN
ZUNANJOST - B
Bela*
l *
* Možne barve karoserije.

paketi za prilagoditev zunanjosti

Paket LOOK ZUNANJOST - Rdeča Flamme*

Paket LOOK ZUNANJOST - Rumena Mango*

prilagoditev notranjosti

1

1

1

1

2

2
1

1 Notranji okrasni elementi: stranski vložki na volanskem obroču, obroba armaturne plošče, podnožje prestavne ročice, obrobe zračnikov.
2 Notranje kombinacije: oblazinjenje, nasloni za roke na vratih (ob doplačilu).
Primer prilagoditve notranjosti: različice v treh barvah; črna, rumena, rdeča.

Paket notranje opreme
v črni barvi

Paket notranje opreme
v rumeni barvi

Paket notranje opreme
v rdeči barvi

prilagoditev notranjih okrasnih elementov

Stranski vložki na volanskem obroču v črni barvi

Stranski vložki na volanskem obroču v rumeni barvi

Stranski vložki na volanskem obroču v rdeči barvi

Obroba armaturne plošče v črni barvi

Obroba armaturne plošče v rumeni barvi

Obroba armaturne plošče v rdeči barvi

Podnožje prestavne
ročice v črni barvi

Podnožje prestavne
ročice v rumeni barvi

Podnožje prestavne
ročice v rdeči barvi

Obrobe zračnikov
v črni barvi

Obrobe zračnikov
v rumeni barvi

Obrobe zračnikov
v rdeči barvi

Oblazinjenje (za doplačilo pri izvedenki Intens)

Oblazinjenje iz blaga/usnja v črni barvi

Oblazinjenje iz blaga/usnja v rumeni barvi

Oblazinjenje iz blaga/usnja v rdeči barvi

zunanjost TWINGO E-TECH Electric

Modra obroba na okrasnih glavah platišč

Modri detajli na prednji hladilni rešetki

Oznaka ZE

polnjenje

Polnjenje vozila TWINGO E-TECH Electric doma
Če boste električno vozilo želeli polniti doma, vam bo usposobljeni strokovnjak moral

Polnjenje vozila TWINGO E-TECH Electric na javnem
polnilnem mestu

namestiti posebno opremo, ki zagotavlja, da je polnilno mesto varno in ustreza zahtevam.

3. Renaultova mreža vključuje že skoraj 400 polnilnih mest z močjo do 22 kW, kjer lahko

Na voljo je več možnosti, med katerimi lahko izberete tisto, ki najbolje ustreza vašim

svoje vozilo hitro napolnite in si tako v 30 minutah zagotovite doseg do 80 km (glejte pogoje

potrebam.

pooblaščenega prodajalca). Poleg tega se polnilne postaje postopoma pojavljajo povsod:
na parkiriščih nakupovalnih središč, v večnadstropnih parkirnih hišah, na bencinskih

1. TWINGO E-TECH Electric lahko polnite, tako da polnilni kabel Flexi Charger priključite v

servisih, parkiriščih podjetij in celo na ulicah večjih in manjših mest. Kadar ste zdoma,

namensko varnostno vtičnico Green’up™. Vozilo boste lahko povsem napolnili v približno 8

uporabite storitev Z.E. PASS (značko lahko naročite v aplikaciji MY Renault). S to storitvijo

urah(1). Namestitev mora opraviti strokovnjak.

lahko poiščete razpoložljiva polnilna mesta, si zagotovite posebne cene ter preprosto in

Polnilni kabel Flexi Charger lahko uporabljate tudi za delno polnjenje prek standardne

povsem varno plačujete.

gospodinjske električne vtičnice (2) v skladu z veljavnimi standardi in predpisi, kadar

Vsa polnilna mesta lahko najdete prek multimedijskega sistema EASY LINK, v aplikaciji MY

potrebujete večji doseg vozila, v okolici pa ni javnih polnilnih postaj. Če na primer obiščete

Renault ali na spletni strani renault.si.

prijatelje, si lahko v približno 3 urah polnjenja zagotovite doseg do 40 km.
2. Za hitrejše polnjenje priporočamo polnilno postajo Wallbox z močjo 7,4 kW, prek katere

(1) Odvisno od akumulatorske baterije in polnilne opreme.

lahko vozilo popolnoma napolnite v 4 urah. Vgraditi jo mora pooblaščeni strokovnjak. Na

(2) Delno polnjenje z uporabo polnilnega kabla Flexi Charger, priključenega na standardno vtičnico, je odvisno od

voljo je tudi vodoodporna različica polnilne postaje Wallbox, ki jo lahko namestite zunaj.

kakovosti in skladnosti električne napeljave. Pregled naj opravi usposobljeni strokovnjak.

dodatna oprema

Svojega TWINGA opremite po lastnih željah, da bo še bolj samosvoj in
praktičen.
1. Pokažite svojo osebnost s kromiranimi ohišji zunanjih ogledal in izborom
ekskluzivnih platišč. Da boste imeli dovolj prostora za prtljago glede na
potrebe in se boste na pot lahko odpravili brez kompromisov, vam je na voljo
Renaultov trdostenski strešni potovalni kovček s prostornino 380 litrov.
2. Paket za zaščito karoserije: učinkovito zaščitite karoserijo TWINGA pred
manjšimi udarci, praskami ali ponavljajočim se trenjem.
3. Brezžični polnilnik za pametni telefon: napolnite pametni telefon tako, da
ga preprosto položite na polnilni podstavek v osrednjem odlagalnem mestu*.
2.

3.

4.

5.

4. Prednji naslon za roke: idealen za udobno vožnjo, poleg tega pa zagotavlja
dodaten odlagalni prostor.
5. Komplet nosilnih pripomočkov QuickFix: alternativna rešitev namesto
vleke omogoča, da na svojega mestnega malčka, ki ni homologiran za
uporabo vlečne kljuke, namestite nosilec za kolesa.

1.

*Slika je simbolna. Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v
besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

Za nova doživetja z vozilom Renault TWINGO
obiščite spletno stran www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 5,1 - 5,3 l/100 km. Emisije CO2: 115,7-120,7 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0219 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, trenutno niso na voljo. To velja med drugim za barvni 25-centimetrski (10”) informacijski zaslon z
merilniki in prikazom navigacije, brezžično polnjenje mobilnega telefona in povezljivost navigacije. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja
polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.
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 posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se
obrnite na najbližjega trgovca. 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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