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RENAULT
TWIZY

TWIZY enerjisi
TWIZY'nin ihtiyacı olan enerji, herhangi bir 220 V elektrik
prizinde! Evinde, garajında, parkta ya da bir alışveriş merkezinde...
TWIZY'nin enerjisi her yerde! Nerede olursan ol, en fazla
3,5 saat* içinde batarya tamamen şarj olur!
TWIZY daha önce gördüğün hiçbir araca benzemiyor.
Bu ultra mobil özgür ruh, 100 km** menzili ile seni istediğin
yere götürüyor. Yapısal tasarımında, işlevsellik ön planda: Martı
kanadı kapılar, şehir içi ulaşımda avantaj sağlıyor. Sürüş keyfini
maksimum seviyede sunan TWIZY, tarzın ne olursa olsun
sana maksimum TWIZY coşkusu katacak!
Sıfır karbon salımlı %100 elektrikli TWIZY ile enerjinin,
özgürlüğünün tadını çıkar. Şehri yeniden keşfetmeye hazır ol!
*0°C’ye yakın veya bu sıcaklığın altındaki sıcaklıklar şarj süresini artırır ve
batarya ömrünü azaltır. Çok düşük sıcaklıklar bataryanın depolayabileceği ve
çalışabileceği enerji miktarını azaltır. Şarj konumları ve uzun süreli park için
sıcaklığın 0°C üzerinde olduğu yerlerin tercih edilmesini öneriyoruz.
** Renault TWIZY’nin menzili UTAC tarafından ECE-15 döngüsünde ölçülerek
belgelendirilmiş olup 100 km’dir.
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Hayatına eğlence kat

Renault TWIZY, daha iyi bir şehir hayatı ve daha fazla eğlence için ideal bir çözüm! TWIZY ile park yeri bulma sorunu tamamen ortadan kalkıyor.
Twizy'nin iki kişilik kapasitesi, eşsiz boyutu ve dönüş çapı sayesinde şehir senin için adeta dev bir otopark!
TWIZY, çağının bir adım önünde! Bu %100 elektrikli araç, açık bir yolcu bölmesi ve ilginç bir tasarımla sunuluyor. TWIZY, arzuladığın özgürlüğü, ihtiyacın olan
koruma seviyesi ile birlikte sunuyor. Tam güvenlikle sür ve kompakt ebatları sayesinde kolayca park et. Geleceğe doğru bir adım at ve içindeki enerjiyi akşına bırak!

TWIZY'de güvenlik

Kendini güvende hissettiğinde şehir hayatı daha eğlencelidir: TWIZY ihtiyaç duyduğun korumayı sunar. Renault Sport tarafından geliştirilen boru şeklindeki
şasi, seni darbelerden korur ve dört diskli frenleri orijinal aktif güvenlik sunar. Ayrıca, dört nokta emniyet kemeri ve sürücü hava yastığı gibi pasif güvenlik
özellikleri de mevcuttur. Çok sayıda teknoloji ile donatılmış olan TWIZY ayrıca aksesuar olarak park manevralarını kolaylaştıran arka park sensörü ile sunuluyor.
TWIZY'ni eksiksiz hâle getirmenin ideal yolu!

Konfor ve pratiklik

Farklı ekipmanlar ve birçok kullanışlı istifleme bölmesi ile, güvenli bir sürüşün keyfini çıkar! Bir fermuar sistemi sayesinde kaldırılabilen veya katlanabilen
pencereler* araçtakileri rüzgâr ve yağmurdan korumaya yardımcı olur ve güzel havalarda güneşin tadını çıkarma imkânı sunar. Dâhili hoparlörleri* ile birlikte,
LCD ekranlı eller serbest Bluetooth® kiti* tam güvenlikle arama yapmanı ve sevdiğin müzikleri dinlemeni sağlar! Manyetik akıllı telefon tutucuyu kullanarak*,
cihazını tek bir hareketle TWIZY'nin kontrol paneline sabitleyebilirsin. Gerçek hayat artık tamamen mobil.
*Aksesuar olarak sunulur.

Renkler

Kırmızı

İç detay

Ϲ9(Ʌ˫A,9ʆ5+,.ʰ:;,9ʆ3,5,2ʆ74(53(9=,:<5<3(53(9-(923I3I2.ʰ:;,9,)ʆ3ʆ9Ϻ

Gri mavi

Boyutlar

EŞYA YERLEŞTİRME HACMİ (DM3)
Bagaj hacmi
Sol cep hacmi
Sağ cep hacmi
ÖLÇÜLER (MM)
C Ön dingil çıkıntısı
A Dingil mesafesi
D Arka dingil çıkıntısı
B Toplam uzunluk
E Ön tekerlek izi

31
3,5
5

313
1.686
339
1.094
1.094

ÖLÇÜLER (MM)
F Arka tekerlek izi
Ön çamurluk hizasındaki genişlik
G Arka çamurluk hizasındaki genişlik
Dikiz aynaları / kapılar ile toplam genişlik
H Boş yükseklik
H1 Açık kapılar ile mini / maksi boş yükseklik
K Yüklü zemin yüksekliği
L Ön koltuk ayar mesafesi
P Ön koltukta basen tavan yüksekliği
Q Arka koltukta basen tavan yüksekliği

1.080
1.237
1.232
1.381/1.396
1.454
1.818/1.980
120
200
908
843

Ekipman özellikleri
URBAN
GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
Sürücü ön hava yastığı

S

4 disk fren

S

Dört noktalı ön emniyet kemeri

S

Üç noktalı arka emniyet kemeri

S

Z.E. (zero emission/ sıfır salım) uyarı sesi: yayalar için manuel kontrollü uyarı sinyali

S

Immobilizer

S

KONFOR
Ön panelde iki adet torpido gözü (biri kilitlenebilir)

S

Torpido gözünde 12V - 55V priz

S

Özel Z.E. (zero emission/ sıfır salım) yol bilgisayarı (toplam/kısmi mesafe, kalan menzil, eko-skor)

S

Önde üç metre spiral şarj kablosu

S

Isıtmalı ön cam

S

DIŞ EKİPMANLAR
Yukarı açılan kapılar

S

13'' jant kapakları

S

Teknik özellikler
ELEKTRİKLİ
MOTOR
Motor gücü (kW/bg)

8 (11)

Maksimum motor gücü (kW/bg)

13 (17)

Maksimum tork (Nm/dd)

57/ 0-2100

BATARYA
Batarya kapasitesi (kWh)
Batarya teknolojisi

6,1
Lithium-ion

SÜRÜŞ MENZİLİ
Menzil ECE-15 (km)

100

ŞARJ OLMA SÜRESİ (0-%80)
Ev tipi şarj (dk)

3,5 saat

PERFORMANS
Maksimum hız (km/s)

80

0 - 50 km/s hızlanma (sn)

6,6

TÜKETİM DEĞERLERİ
CO2 salımı (g/km)

0

AĞIRLIK
Yüksüz boş ağırlık (batarya hariç)

*CO2 karma salım değerleridir.
*Yakıt tüketim ve CO2 salım değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.
*Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.
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RENAULT’NUZA
EN İYİ BİZ BAKARIZ!
50 000

GARANTİ
Yeni Araç Garantisi; malzeme, montaj ve üretim hatalarına
karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıldır.
Yeni TWIZY, 2 yıl sınırsız kilometre garantisine ek olarak
3 yıl / 50.000 km (hangisi önce dolarsa) Yeni Araç Garantisi
kapsamındadır. Çekiş aküsü garantisi 3Yıl / 50.000 km’dir
(hangisi önce dolarsa).
Boya Garantisi ise kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl süre
için geçerlidir. Aracın yaşı ne olursa olsun, Renault Yetkili
Servislerinde; yapılan tüm müdahaleler, malzeme, montaj
ve üretim hatalarına karşı 2 yıl / 60.000 km Yedek Parça ve
Onarım Garantisi kapsamındadır.

RENAULT ŞEBEKESİNDE
SUNULAN DİĞER HİZMETLER
Hiç kimse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan
daha iyi yapamaz, aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve
aksesuarlarla teçhiz edemez.

• Artı Oto, cazip şartlar ve uygun fiyatlarla otomobil kiralama hizmeti verir.
• Aracınızı kişiselleştirmek için, sağlam ve ileri teknolojili,
geniş Renault aksesuarları yelpazesinden seçiminizi
yapabilirsiniz.

• Her bir servis paketinin fiyatının baştan belli olduğu
Renault fix servis paketleri, aracın bakımı için gerekli temel
işlemleri ve bakım sırasında değiştirilen parçaları kapsıyor.
Diğer bir deyişle, bu paketler size yedek parça, işçilik ve
KDV’si içinde, “her şey dâhil” fiyatlarla sunuluyor.

Renault Diyalog: 444 66 22

Türkiye’nin her yerinde günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı
ve kazalı araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti
veren Renault Yardım’a 444 62 47 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.

• İlk montaj parçalarına eşdeğer kalitede olan Renault
Orijinal Yedek Parçaları, Renault’nuzun orijinal değerinin
korunmasını sağlar.

• Aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdaki
40 nokta, Renault şebekesi çalışanları tarafından güvenliğiniz için ücretsiz olarak kontrol edilir. Sonuçlar, Kontrol
Sertifikası ile size verilir. Ayrıca aracınız, dış yıkaması
yapılarak, size temiz bir şekilde teslim edilecektir.

BİREBİR İLETİŞİM MERKEZİ

RENAULT YARDIM

RENAULT
YA R D I M

444 62 47
365 GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.

Whatsapp: 444 66 22

/RenaultTurkey

/renaultturkiye

/RenaultTurkey

/renaultturkiye

www.renault.com.tr

RENAULT MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. 		
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 34771 Ümraniye-İSTANBUL
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Sizi her zaman dinliyoruz.
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Renault TWIZY ile tanışmak için
renault.com.tr'yi ziyaret edin.
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hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde Renault, broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini
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versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak
için, en yakın Renault Yetkili Satıcısı'na başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle broşürde yer alan renkler, araçların gerçek boya
veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broşürün, hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun
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