Renault TWIZY

CENNÍK
CENNÍKOVÁ CENA
URBAN 80

www.renault.sk

Platnosť cenníka od 8.2.2021.

12 800 €

Sledujte nás na sociálnych sieťach

20210203-02

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
URBAN 80
AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
Airbag vodiča

•

Anatomicky tvarované sedadlo vodiča s ochranou proti podkĺznutiu

•

4bodové bezpečnostné pásy vpredu

•

3bodové bezpečnostné pásy vzadu

•

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách

•

Zadné sedadlo s možnosťou montáže detskej sedačky pre dieťa nad 15kg

•

ZABEZPEČENIE
Uzamykatelný stĺpik riadenia

•

Parkovacia brzda (ovládanie pod palubnou doskou)

•

Imobilizér
Príprava pre carsharing

•
280 €

RIADENIE
Hrebeňové riadenie s priamym pomerom

•

KOMFORT
Sedadlo vodiča pozdĺžne nastaviteľné s integrovanou hlavovou opierkou

•

Možnosť ovládania posunu predného sedadla zo zadného sedadla

•

Zadné sedadlo s hlavovou opierkou integrovanou do zadnej steny kabíny

•

Bočné dvere (do polovice karosérie, priehľadné s bočným ochranným panelom lakovaným vo farbe karosérie)

320 €

Zadné parkovacie senzory

150 €

Bluetooth hands-free

300 €

Strešné okno

200 €

Predný stierač s cyklovačom a ostrekovačom

•

Odhmlievanie čelného skla

•

Manuálne nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

•

Predné bočné deflektory

•

KOLESÁ
Štýlové kryty diskov kolies 13", sivé

•

Štýlové kryty diskov kolies 13", biele

40 €

Disky kolies z ľahkých zliatin 13" dizajn Altica, čierne s diamantovým efektom

200 €

VONKAJŠÍ VZHĽAD
Kryty vonkajších spätných zrkadiel, čierne so zrnitou štruktúrou

•

Čierna strecha

•

Nemetalický lak (Červená Filament, Modrá Caraibe)

•

Metalický lak (Čierna Etoilé, Biela Snow)

200 €

Oblúky karosérie v kontrastnej farbe (biele / čierne / modré / červené)

100 €

VNÚTORNÝ VZHĽAD
Palubná doska, umývateľné čalúnenie v šedej farbe
Koberčeky

•
40 €

PRAKTICKOSŤ
Odkladací priestor s objemom 3,5 l a uzamykateľná schránka s objemom 5 l v palubnej doske

•

Uzamykateľná schránka s objemom 31 l v zadnej časti kabíny

•

Zásuvka 12V

•

ŠPECIÁLNA VÝBAVA Z.E.
Nabíjací kábel 3 m dlhý pre nabíjanie z bežnej zásuvky uložený v schránke v prednej časti vozidla

•

Palubný počítač Z.E. (denné počítadlo prejdenej vzdialenosti / prejdená vzdialenosť / dojazd / okamžitá spotreba (kWh))

•

Rekuperácia brzdnej energie

•

Ukazovateľ ekonomickej jazdy (ekonometer)

•

Systém Z.E. Voice (zvukový signál pre upozornenie peších)

•

• v sérii
0 voliteľné za 0 €

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT
Gumový koberec

24,90 €

Okná na dvere - predné

499,00 €

Alarm

179,00 €

Termo deka

119,00 €

Úložná sieť vertikálna - 3 kusy

60,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY
GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, elektrických a elektronických porúch a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)
5 rokov / 100 000 km

149 €

5 rokov / 150 000 km

439 €

EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE)
5 rokov / 60 000 km

179 €
319 €

5 rokov / 100 000 km

199 €
339 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMERY
MOTOR
Typ elektrického motora
Maximálny výkon v kW (k)
Maximálny točivý moment pri otáčkach (ot./min)

asynchronný
13 (17)
57/ 0 - 2 100

TRAKČNÝ AKUMULÁTOR
Typ akumulátora

Li-ion

Menovité napätie (V)

48-58 V

Kapacita (kWh)

6,1 kWh

NABÍJANIE
Štandardný typ nabíjania

domáca nabíjačka

PREVODOVKA
Druh
Typ

Automatická
Reduktor

VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h)

80

Zrýchlenie 0-45 km/h (s)

6,1

Pružné zrýchlenie 30-60 km/h (s)

8,1

PNEUMATIKY
Predné

125/80 R13

Zadné

145/80 R13

SPOTREBA A EMISE
CO2 (g/km)

0

Normovaná spotreba (Wh/km)

63

INÉ
Homologizácia
Počet miest na sedenie

Ťažká štvorkolka
2

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu
s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť
ceny, príslušné špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.

