
RENAULT TWIZY
PLUG INTO THE POSITIVE ENERGY

DRIVE THE CHANGE

Broşürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür önseri veya prototiplerden hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası 
çerçevesinde, Renault broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Renault yetkili satıcılarına en kısa sürede 
bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için en 
yakın Renault yetkili satıcısına 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 ön onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. 
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EĞLENCE, TASARIM, 
RENAULT TWIZY 
%100 ELEKTRİKLİ

PAYLAŞIM,

RENAULT’NUZA 
EN İYİ BİZ BAKARIZ!

RENAULT YARDIM 
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.

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.  
• İlk montaj parçalarına eşdeğer kalitede olan Renault Orjinal Yedek Parçaları 

Renault’nuzun orijinal değerinin korunmasını sağlar. 
• Artı Oto, çok cazip şartlar ve uygun fiyatlarla otomobil kiralama hizmeti verir.
• Aracınızı kişiselleştirmek için, sağlam ve ileri teknolojili geniş Renault Aksesuarları 

yelpazesinden seçiminizi yapabilirsiniz. 
• Aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdaki 34 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.

• 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, 
“herşey dahil” fiyatlarla sunuluyor.

Renault sizi dinlemek ve bilgilendirmek için bir dizi iletişim olanağını hizmetinize sunuyor:

- Alo Renault Çağrı Merkezi : 444 66 22
- Internet sitesi : www.renault.com.tr
- Mektup adresi : RENAULT MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Müşteri Hizmetleri
  Çakmak Mahallesi Balkan Cad. No: 49 Casper Plaza 34770 Ümraniye-İSTANBUL

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

RENAULT
YARDIM 
365 GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.
444 62 47
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RENAULT TWIZY...
ZAMANIN ÖTESİNDE,

Zaman makinesinin icat edilip, geleceğe gitmeyi beklediğin 
günler geride kaldı. Twizy, tam anlamıyla bir zaman makinesi 
olmasa da, geleceği şimdiye getirip, yepyeni bir değişimi 
başlattığı kesin. Bütün şehir, değişimi kimin başlattığını 
konuşacak. Şimdi enerjini topla ve sen de değişimin parçası 
ol.



HAREKETLİ OLMAYI SEVİYORSAN,

RENAULT TWIZY
VAR!
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POZİTİF ENERJİNİ 
YANINA ALMADAN 
DIŞARI ÇIKMA

Şimdi hayal et, dünyanın en hareketli şehirlerinden birindesin 
ama dışarı çıkmak büyük sorun. Twizy varsa, sorun yok. Girdiği 
her ortama uyum sağlayan bir arkadaşın var. Deposundaki 
bütün enerjiyi senin için saklıyor. İkiniz enerjinizi birleştirin ve 
şehrin altını üstüne getirin. 
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SEVİYOR MUSUN? 
ŞEHRİ
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Hepimizin başka arkadaşlarıyla tanıştırmak istediği, anlata anlata bitiremediği bir 
tanıdığı vardır. Yanımıza geldiğinde ortamı hareketlendiren, istediği gibi şekillendiren, 
hatta yön veren... Tarzını asla tahmin edemeyiz ama geldiğinde hayranlıkla bakarız. 
Her yere girmek için bileti vardır. En kalabalık yerlerde kendini hemen gösterir. İşte 
Twizy, o tanıdığın ta kendisi! Kafanı yukarı kaldır, sana şehrin en güzel manzarasını 
gösterecek.

 TAM SENİN İÇİN TASARLANMIŞ BİR 
ŞEHİR OTOMOBİLİ
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3 TWIZY = BİR PARK YERİ
Şehrin her sokağını karış karış biliyorsun. Nasıl öğrendin peki? Park yeri ararken, neredeyse bütün 
sokaklar avcunun içine kazındı. Şimdi o elindeki anahtarı yavaşça yere bırak ve Twizy’yi her yere 
park edebilme ayrıcalığını yaşamaya başla.  Ne kadar şanslı olduğun hakkında hiçbir fikrin yok.



İSTEMİYOR MUSUN?
D Ö N M E

EVE YALNIZ
D Ö N M E K
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POZİTİF ENERJİYLE 
GİTMEDİĞİN YER 
KALMASIN

BU ŞEHİR SENİN
Yine üşengeçliğin tuttu. Of, şimdi 
kim çıkacak dışarı? Kalk, giyin, bir 
sürü iş.  Hem çıksan bile nereye park 
edeceksin ki? Boşver, en iyisi çıkma. 
Zaten tek başına çıkmak olmaz. Kimle 
çıkacaksın peki? Ama dur, Twizy 
var! O’na her yer park alanı. Şehrin 
kalabalık noktalarındaki park sorunu 
yaşanan yerlere kolayca adapte olmak 
için kelebek kanadı şeklinde, yukarıya 
doğru açılan kapıları var. İstediğin kişiyi 
yanına al, nasılsa Twizy’de iki koltuk 
var.  İstediğin gibi hazırlan, sonra kendini 
Twizy’nin büyüsüne bırak. 
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KORUMA İÇGÜDÜSÜ
Heyecanı doruklarda yaşarken, güvende olmak istersin. Bir de yanında başkası varsa, onun da güvende hissetmesi şart. Tabii bu sırada 
birinin sizi sarıp sarmalaması gerek. O işi Twizy’e bırakın. Twizy’nin iki koltuğu da önden ve yandan sıkı sıkıya tutan emniyet kemerlerine 
sahip. Bir sarıldı mı, bir daha bırakmaz. Yenilikçi şasisi ve hava yastığıyla çarpışma anında sizi en iyi şekilde korur.



NEFES AL, GEVŞE.

POZİTİF ENERJİ 
YÜKLE.

HAZIR MISIN?
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YOLA İKİ 
KİŞİ ÇIK
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ŞEHRİN 
TA 
KENDİSİSİN
Bazen başını alıp, çekip gitmek istersin. 
Şehrin gürültüsünden kurtulup, sessiz bir 
sahil kasabasına yerleşmek... Ama sen 
tam bir şehir insanısın, kopamazsın. Senin 
ihtiyacın olan Twizy. %100 elektrikli Twizy, 
seni şehrin gürültüsünden çekip çıkarmaya 
geldi. Trafik su gibi akıp gidecek. Hayal 
ettiğinden bile daha eğlenceli bir şehir 
hayatı için Renault, basit ve cesur fikrini 
sunar.



*Patrick Blanc Bitki Duvarı.
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HER ŞEKİLDE,
HER KOŞULDA
Yaşadığın şehirde bir sürü arkadaşın, 
sevdiğin insan var. Twizy senin için herkesi 
düşündü. Hayatına saygı duyduğun tüm 
insanları. Bu yüzden Twizy elektrikli. 
Elektrikli, çünkü tam bir çevreci. Tabii Twizy 
bunlarla yetiniyor mu? Tabii ki yetinmiyor. 
Rahatlık ve güveni de bir arada sunuyor. 
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*Metalik boya

RENAULT
TWIZY’N NASIL?

JANT KAPAKLARI VE ALÜMİNYUM JANTLAR

MAVİ

BEYAZ

SİYAHKIRMIZI

TWIZY LIFE 

KASA RENGİ

MAVİKIRMIZI

      TAVAN VE KAPI ŞERİTLERİ 
RENGİ

1

2

3

4

5

Twizy Life ile ön planda temel özellikler var: Esneklik, dinamizm, güvenlik 
ve benzersiz tasarım. Twizy Life’ı istediğin gibi kişiselleştirebilirsin. En 
sadesinden en çılgınına kadar, istediğin Twizy seni bekliyor.

YAN ŞERİTLER

DİKİZ AYNASI RENGİ

DIŞ KİŞİSELLEŞTİRME
Twizy Life’ın kişiselleştirilebilir unsurlarını keşfet.

MAVİ KIRMIZI YILDIZ SİYAH* BEYAZ*



Çok sayıda kombinasyon seçeneğiyle farklı şekilde kişiselleştirilebilen Twizy’leri tanıtmak 
için aslında yüzlerce sayfaya ihtiyaç var. İşte size özel birkaç güzel örnek...
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DÖŞEME VE TORPİDO GÖZÜ ŞERİT RENGİ KİŞİSELLEŞTİRME 1

KOLTUK VE TORPİDO PANELİ 
ELİPSİ RENGİ KİŞİSELLEŞTİRME

2

SİYAH ELİPS (STANDART) BEYAZ ELİPS BEYAZ KOLTUKSİYAH KOLTUK (STANDART)

İÇ KİŞİSELLEŞTİRME
Renault Twizy’nin dışı gibi, içi de kişiselleştirilebiliyor ve sana eşsiz bir dünya sunuyor. Siyah, 
kırmızı, mavi... Rengini belli et! 

MAVİSİYAH/ŞERİTSİZ (STANDART)

KIRMIZI



EŞYA YERLEŞTİRME ALANLARI

Twizy ile hareketli olun, yaşayın. Toplam 60 litrelik eşya saklama alanı sizi rahatlatıyor. Ön panel 
üzerindeki iki torpido gözü elinizden daha çok şey taşıyor: Meşrubat kutusu, güneş gözlüğü… Arka 
koltuğun minder bölümü ters çevrilebiliyor ve kilitlenebilir bir yerleştirme gözü haline geliyor. Eşya 
fileleri yer kaplayan küçük hacimli eşyaları tutuyor. Ayrıca, haftalık alışverişler için yolcu koltuğu 
üzerindeki güvenli bağlantılara 50 litrelik bir çanta takabilirsiniz. Gerçek yaşam bu; hem de %100 
elektrikli, %100 mobil!
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KORUMA KILIFI
Ref : 8201203853
Soğuğa ve su sıçramalarına karşı etkili koruma sağlayan 
bu ısıtmalı örtü bacaklarınızı kuru ve sıcak tutar.

AKSESUARLAR

KAPI CAMI
Ref : 8201372650
Twizy'nin yolcuları esnek plastikten yapılmış 2 
pencere sayesinde rüzgardan ve yağmurdan 
neredeyse tamamen korunurlar. 
Bu pencerelerin çıkarılabilir olması bu kitin en 
iyi özelliklerinden biridir çünkü öngörülmeyen 
hava durumları için hazırlıklı olması anlamına 
gelir. Fermuarlı ağız pencerelerin Twizy'nin içer-
isinde katlanabilmesi sayesinde ise hava güzel 
olduğunda bundan en iyi şekilde yararlanılabilir.
Bu pencereler 5 dakika içinde takılabilir.

KAUÇUK PASPAS
Ref : 8201208206
Araca özel tasarlanmış kauçuk paspas tabana tam 
uyum sağlar.
Özellikle zorlu koşullara (yağmur, çamur, kar ve kum) 
uygundur ve uzun ömürlüdür.



TEKNOLOJİ
Aküyü şarj etmek mi istiyorsunuz? Çok kolay! Ön kapağı açın, kordonu çekin, 
Twizy’yi herhangi bir 220 V elektrikli prize takabilirsiniz. Garajınıza, şehirdeki 
park yerine, alışveriş merkezindeki otoparka veya bahçenizdeki prize… 
En fazla 3 buçuk saatte* akünüz tam olarak şarj olur. Zamanı tam olarak 
planlayabilirsiniz. Üstelik otomatik şanzıman elektrik tüketimi yönünden 
son derece tasarruflu bir kullanım sağlıyor. Tüm Z.E. gamında olduğu 
gibi, gösterge panelindeki ekonometre, kalan menzili gösteriyor. Böylece 
her zaman durumunuzun ne olduğunu biliyorsunuz. Twizy ile enerji her
yerde sizinle. Şehirdeki şarj noktalarında bile.

Twizy nasıl mı gidiyor? Twizy şarj olurken, tıpkı ütünüz gibi 
2.000 Watt elektrik enerjisi tüketir. Şarj ünitesi şebeke akımını 
doğru akıma dönüştürür ve 6,1 kWh kapasiteli aküde stoklar. 
Twizy seyir halindeyken, akü stoklanan enerjiyi kullanılabilir 
enerjiye dönüştüren güç dönüştürücü ile motoru besler. 
Motor ne kadar akım alırsa, o kadar güç üretir. Motorun sabit 
bölümü statora gelen akım, redüktör yoluyla Twizy’nin arka 
tekerleklerini çalıştıran bölüme gönderilir. İşte böylece siz de 
birbirinden renkli maceralara doğru yol alırsınız.

AKÜ

MOTOR

GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ

REDÜKTÖR

ŞAFT

ŞARJ ÜNİTESİ

**0°C’ye yakın veya eksi sıcaklıklar şarj süresini artırır ve menzili düşürür. Sıfırın altındaki çok düşük sıcaklıklar aküde yüklü 
olan enerji miktarını ve dolayısıyla menzili de sınırlar. Sıfırın üzerindeki sıcaklıkların olduğu şarj noktalarına ve uzun süreli park 
alanlarına öncelik vermenizi tavsiye ediyoruz.
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Twizy’de kıskançlığa yer yok. Sürücüye de, yolcuya 
da aynı konfor düzeyi sunuluyor. Bazıları havadar 
olur, dış dünyaya açılmayı sever; kimileri ise adeta 
bir koza içinde sarılıp sarmalanmayı. İşte bu nedenle, 
Twizy’de koruyucu camlar ile sürücü ve yolcu için 
koruma örtüsü aksesuar olarak sunuluyor. En pratik 
opsiyonlardan biri daha: Telefonunla bağlantılı 
kalman, telefon rehberinde gezinmeni ve müziği 
dinlemeni sağlayan Bluetooth® “eller serbest” kiti. 
Twizy sana olağanüstü şekilde dünyaya açılma 
olanakları sunuyor!

KONFOR



GÜVENLİK

Twizy seni koruma yeteneğine de sahip. Renault Sport tarafından geliştirilmiş 
olan şasisi darbelerden koruyor ve 4 disk freni gerçek bir aktif güvenlik sunuyor. 
Sıra dışı dönme yarıçapı ile birleştiğinde, bu durum Twizy’yi sadece eğlenceli 
değil, aynı zamanda hiperaktif bir araç haline getiriyor. Pasif güvenlik için bu 
derece pratik bir araçta görülmemiş olan 4 noktalı emniyet kemeri ve sürücü 
hava yastığı var. Kendini güvende hissettiğinde, şehrin her anını tüm enerjinle 
yaşarsın!
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MOTOR TİPİ

Maksimum güç kW (bg) 13 (17)

Maksimum tork Nm CEE (m. kg) 57

Maksimum tork devri (dev/dak) 0'dan 2.100'e

Yakıt tipi Elektrikli

AKTARMA ORGANLARI

Tip Otomatik

Vites sayısı 1

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 80

0 - 45 km/s hızlanma (sn) 6" 1

TÜKETİM DEĞERLERİ

CO2 (g/km) 0

Menzil ECE 15 (km) 100 km*

Toplam şarj süresi 3.5 saat

KAPASİTE

Akü kapasitesi (kW saat) 6.1

AĞIRLIK (kg)

Yüksüz boş ağırlık (batarya hariç) 474 (375)

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Renault Twizy'nin menzili ECE-15 devirde UTAC tarafından ölçüldüğü ve onaylandığı gibi 100 kilometredir.
Menzil, yol koşulları, sürüş tarzı ve hız faktörleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir.



EKİPMAN ÖZELLİKLERİ
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LIFE
GÜVENLİK

Sürücü ön hava yastığı S

4 disk fren S

Dört noktalı ön emniyet kemeri S

Üç noktalı arka emniyet kemeri S

Z.E. uyarı sesi yayalar için manuel kontrollü uyarı sinyali S

Immobilizer S

KONFOR

Ön panelde iki adet torpido gözü (biri kilitlenebilir) S

Torpido gözünde 12V - 65 W priz S

Özel Z.E. yol bilgisayarı (toplam/kısmi mesafe, kalan menzil, eko-skor) S

Önde üç metre spiral şarj kablosu S

Isıtmalı ön cam S

MULTİMEDYA

İki hoparlörlü taşınabilir cihazlar için ses sistemi (Bluetooth® veya Apple ile uyumlu, USB, veya standart jak) O

DIŞ EKİPMANLAR

Metalik boya O

Yukarı açılan kapılar S

13" beyaz renk jant kapakları S

Farklı renklerde kişiselleştirme O

13" alüminyum jantlar (Farklı renklerde) O
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EŞYA YERLEŞTİRME HACMİ (dm3)
Bagaj hacmi 31
Sol cep hacmi 3.5
Sağ cep hacmi 5

ÖLÇÜLER (mm)
C Ön dingil çıkıntısı 313
A Dingil mesafesi 1,686
D Arka dingil çıkıntısı 339
B Toplam uzunluk 2,338
E Ön tekerlek izi 1,094

ÖLÇÜLER (mm)
F Arka tekerlek izi 1,080

G
Ön çamurluk hizasındaki genişlik 
Arka çamurluk hizasındaki genişlik 
Dikiz aynaları / kapılar ile toplam genişlik

1,237 
1,232 

1,381/1,396

H Boş yükseklik 1,454
H1 Açık kapılar ile mini / maksi boş yükseklik 1,818/1,980
K Yüklü zemin yüksekliği 120
L Ön koltuk ayar mesafesi 200
P Ön koltukta basen tavan yüksekliği 908

Q Arka koltukta basen tavan yüksekliği 843

BOYUTLAR
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RENAULT TWIZY
PLUG INTO THE POSITIVE ENERGY

DRIVE THE CHANGE

Broşürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür önseri veya prototiplerden hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası 
çerçevesinde, Renault broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Renault yetkili satıcılarına en kısa sürede 
bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için en 
yakın Renault yetkili satıcısına 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 ön onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. 
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