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glavne značilnosti

široka paleta 
barv

edinstven slog



E-Tech 100% 
electric 
različica

povezan 
ekosistem

majhen 
obračalni krog 

zložljiva 
sedežna klop



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!

mestna eleganca





zabava 
v mestu

1. obračalni krog 8,6 m
2. vzvratna kamera na 18 cm (7") zaslonu
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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!



TWINGO E-TECH
Electric je v mestu!

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 100% 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! Oglejte si doseg vožnje 
v realnem času na armaturni plošči in pripravite svoja potovanja z 
upoštevanjem polnilnih mest na vaši poti prek pametnega telefona.





190 km doseg

Rezultat inovacij v raziskavah in razvoju Renault Twingo E-Tech 100% 
electric premika meje zmogljivosti in učinkovitosti. Njegova nova 
platforma vsebuje popolnoma uporabno 22 kWh baterijo za doseg 
do 190 km(1).



(1) WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): novi protokol zagotavlja 
rezultate, ki so v primerjavi s protokolom NEDC veliko bolj podobni tistim iz vsakdanje uporabe.

eco način
Ko pritisnete gumb eco na osrednji 
konzoli Renaulta Twingo E-Tech 100% 
electric, omejite svoj pospešek in 
največjo hitrost ter povečate doseg 
do 225 km.

B način
Izbirate lahko med tremi stopnjami 
regenerativnega zaviranja – sproži se 
takoj, ko umaknete nogo s stopalke 
za plin. Energija, proizvedena pri 
zmanjševanju hitrosti ali ob vsaki 
uporabi zavore, napolni vašo baterijo.

ekonometer
Ekonometer je viden na armaturni 
plošči – s pogledom lahko preverite, ali 
uporabljate ali obnavljate energijo, tako 
da lahko optimizirate svoje ravnanje 
z dosegom, ki vam je na voljo med 
potovanjem.



enostavno 
polnjenje



Nenehno imate dostop do širokega nabora prilagojenih rešitev za polnjenje doma, v službi, na poti ali drugje.
Renault Twingo E-Tech 100% electric je opremljen s 3-faznim kablom, ki se lahko uporablja z gospodinjskimi vtičnicami ali na javnem polnilnem mestu.
Z aplikacijo My Renault lahko preverite stopnjo napolnjenosti baterije na mobilnem telefonu.

polnjenje doma, na delovnem mestu ali drugje
Vozilo Renault Twingo E-Tech 100% electric enostavno napolnite v 
domačem omrežju z domačo polnilno točko, močnejšo gospodinjsko 
vtičnico ali standardno gospodinjsko vtičnico(1). Z aplikacijo My Renault 
lahko kadar koli preverite doseg, sprožite polnjenje na daljavo ali pa ga 
načrtujete v času cenejšega toka.

polnjenje na ulici
Večer v kinu? Z aplikacijo My Renault poiščite javna polnilna mesta, 
ki so najbližje vašemu cilju. Za daljša potovanja lahko na hitri polnilni 
postaji v 30 minutah povečate doseg do 150 km.

vrsta 
instalacije

moč 
polnjenja(2)

kabel 
za uporabo

čas polnjenja(2) 
22kWh baterije

40 km 75 km 190 km

domače 
polnilno mesto 7,4 kW

kabel Mode 3 
priložen ob nakupu

51 min 1 h 35 4 h

močnejša
gospodinjska 
vtičnica

3,7 kW
standardni kabel Mode 2
kot opcija

1 h 45 3 h 17 8 h 20

standardna 
gospodinjska 
vtičnica(1)

2,3 kW
standardni kabel Mode 2 
kot opcija

3 h 9 5 h 55 15 h

javna hitra 
polnilna postaja 11 kW

kabel Mode 3 
priložen ob nakupu

32 min 59 min 2 h 52

javna 
polnilna postaja 22 kW

kabel Mode 3 
priložen ob nakupu

16 min 30 min 1 h 26

(1) samo za občasno uporabo.
(2) največja moč in čas polnjenja temeljita na zmernih vremenskih razmerah (20° C).
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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 sistem, internet 
radio in podcasti; predvajanje glasbe, telefoniranje, pošiljanje sporočil 
in še veliko več. In vse je mogoče upravljati z glasom ali z zaslonom na 
dotik! 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 My Renault. Z vsemi novimi povezanimi 
storitvami Twingo še nikoli bil tako pameten: na vašem pametnem 
telefonu vam celo pove, kje je parkiran, če ste pozabili, in vas vodil do 
cilja!

Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.
Google in Google Places sta blagovni znamki družbe Google LLC.

1. glavni meni s povezavami do navigacije, radia, 
glasbe, telefonskega sistema, aplikacij itd.

2. 3D navigacijski vmesnik z Googlovim 
iskanjem naslovov

3. replikacija pametnega telefona, združljiva s 
sistemoma Android Auto™ in Apple CarPlay™

3

2



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 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 100% 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!

1. modularni fiksni prostor za shranjevanje 
2. zaklepanje sovoznikovega predala
3. zložljiva zadnja klop
4. prtljažna vrata se lahko odprejo in zaprejo 

z enim samim pritiskom
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izbor barv

bela Cristal(1) rumena Mango(2)

rdeča Flamme(4)

Biserno bela(4)

modra Pill(2) siva Cosmic(3)

črna Etoile(3)

(1) enoslojna barva.
(2) enoslojna posebna barva. 
(3) kovinska barva.
(4) kovinska posebna barva. 



oblazinjenje

okrasni pokrovi in platišča

(1) standardno. 
(2) opcijsko na različici techno.

temno oblazinjenje s 
svetlimi robovi

oblazinjenje v 
kombinaciji usnja in 
blaga v črni barvi z 
rdečimi vsadki(2)

oblazinjenje v 
kombinaciji usnja in 
blaga v črno-beli barvi 
URBAN NIGHT

oblazinjenje v 
kombinaciji usnja in 
blaga v črni barvi s 
črnimi vsadki(1)

oblazinjenje v 
kombinaciji usnja in 
blaga v črni barvi z 
rumenimi vsadki(2)

jeklena platišča 
38 cm (15") Vegas

platišča iz lahke litine 
38 cm (15") Altana

platišča iz lahke litine 
41 cm (16") URBAN NIGHT 
v sijajni črni barvi

platišča iz lahke litine 
41 cm (16") Monega(1)



oprema

equilibre equilibre 

velja za Twingo velja za Twingo Electric

varnost
• Sistem proti blokiranju koles 

- ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti 

vozila - ESP
• Sistem proti zdrsu pogonskih 

koles - ASR
• Sistem za pomoč pri zaviranju 

v sili - AFU 
• Fiksna varnostna pasova 

spredaj
• Indirekten nadzor tlaka v 

pnevmatikah 
• Stranski varnostni blazini 
• Senzor za dež in avtomatski 

vklop luči 
• Zadnja sedeža s sistemom 

ISOFIX
• Zaščita podvozja
• Opozorilnik za nepripet 

varnostni pas za voznika in 
sovoznika

udobje
• Avtomatska klimatska 

naprava
• Volanski obroč nastavljiv 

po višini

• Volanski obroč iz trde pene
• Servo volan
• Voznikov sedež nastavljiv 

po višini, poklopljiv naslon 
sovoznikovega sedeža

• Vzglavniki zadaj 
• Deljiv naslon zadnjih sedežev 

1/2 & 1/2
• Električni pomik prednjih 

stekel 
• Ogrevano zadnje steklo
• Električno nastavljivi in 

ogrevani zunanji ogledali
• Zaprt predal "Flexi-case" pred 

sovoznikom
• Predal "Flexi-case" pod 

centralno konzolo s priklopom 
USB 

• Snemljivo pokrivalo prljažnega 
prostora 

• Daljinsko centralno zaklepanje

dizajn 
• Jeklena platišča 38 cm (15") 

+ okrasni pokrovi Vegas v 
srebrno-črni barvi

• Notranjost v črni barvi
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Spojler zadaj v črni barvi

• Kljuki prednjih vrat v barvi 
karoserije 

• Tonirana stekla
• Temno oblazinjenje 

s svetlimi robovi 
• Bočna zaščita karoserije 

v črni barvi

vožnja 
• Potovalni računalnik 
• LED dnevne luči 
• Omejevalnik hitrosti 
• Sistem Stop&Start 
• Sistem Energy Smart 

Management

multimedija 
• Multimedijski sistem EASY 

LINK z 18cm (7") zaslonom 
na dotik 

• S funkcijami Bluetooth, MP3, 
AUX, USB, DAB

• Funkcija povezljivosti z 
aplikacijo Android Auto™ in 
Apple CarPlay

dodatki 
• Kit za popravilo pnevmatik

varnost
• Sistem proti blokiranju koles 

- ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti 

vozila - ESP
• Sistem proti zdrsu pogonskih 

koles - ASR
• Sistem za pomoč pri zaviranju 

v sili - AFU
• Fiksna varnostna pasova 

spredaj
• Indirekten nadzor tlaka v 

pnevmatikah 
• Stranski varnostni blazini
• Senzor za dež in avtomatski 

vklop luči
• Zadnja sedeža s sistemom 

ISOFIX
• Zaščita podvozja 
• Opozorilnik za nepripet 

varnostni pas za voznika in 
sovoznika

udobje
• Električno nastavljivi in 

ogrevani zunanji ogledali
• Zaprt predal "Flexi-case" pred 

sovoznikom
• Predal "Flexi-case" pod 

centralno konzolo s 
priklopom USB

• Snemljivo pokrivalo 
prljažnega prostora

• Daljinsko centralno zaklepanje
• Servo volan 
• Voznikov sedež nastavljiv 

po višini, poklopljiv naslon 
sovoznikovega sedeža

• Vzglavniki zadaj
• Deljiv naslon zadnjih sedežev 

1/2 & 1/2
• Električni pomik prednjih 

stekel
• Ogrevano zadnje steklo
• Avtomatska klimatska 

naprava

• Hitro polnjenje baterije
• Volanski obroč nastavljiv 

po višini
• Volanski obroč iz trde pene

vožnja 
• Potovalni računalnik
• LED dnevne luči
• Omejevalnik hitrosti

multimedija 
• Multimedijski sistem EASY 

LINK z 18cm (7") zaslonom 
na dotik

• S funkcijami Bluetooth, MP3, 
AUX, USB, DAB

• Funkcija povezljivosti z 
aplikacijo Android Auto™ 
in Apple CarPlay

dodatki 
• Kabel za polnjenje
• Kit za popravilo pnevmatik



techno (equilibre+) URBAN NIGHT (techno +)

velja za Twingo Electric velja za Twingo Electric

udobje
• Voznikov sedež nastavljiv po 

višini, z onetouch poklopljiv 
naslon sovozonikovega sedeža

• Volanski obroč in ročica 
menjalnika v usnju

• Električni pomik prednjih 
stekel-impulzni pri vozniku

• Predal v zadnjih vratih 
"Flexi-case" s trakom

• Predal pod zadnjima 
sedežema "Flexi-case" 

• Nastavljiv naslon zadnje klopi

dizajn 
• Platišča iz lahke litine 38 cm 

(15") Altana
• Oblazinjenje v kombinaciji 

usnja in blaga v črni barvi
• Dodatno zatemnjena 

zadnja stekla 
• Zunanje bočne okrasne 

črte - 3 linije

vožnja 
• Sistem za pomoč pri 

parkiranju zadaj 
• Kamera za vzratno vožnjo 
• Regulator in omejevalnik 

hitrosti

multimedija 
• Multimedijski sistem EASY 

LINK z 18 cm (7") zaslonom na 
dotik in navigacijo

• S funkcijami Bluetooth, MP3, 
AUX, USB, DAB 

• Funkcija povezljivosti z 
aplikacijo Android Auto™ 
in Apple CarPlay

udobje
• Platišča iz lahke litine 41 cm 

(16") URBAN NIGHT v sijaj 
črni barvi

• Oblazinjenje v kombinaciji 
usnja in blaga v črno-beli barvi 
URBAN NIGHT

• Majhne okrasne nalepke 
v črni barvi

• Notranjost v črni barvi 
• Elementi na armaturni plošči 

v beli barvi
• Nalepke v notranjosti

vožnja 
• Sistem LDW - opozorilnik 

za nenamerno menjavo 
voznega pasu

multimedija 
• Multimedijski sistem EASY 

LINK z 18 cm (7") zaslonom na 
dotik, navigacijo in sistemom 
zvočnikov z nizkotoncem

• S funkcijami Bluetooth, MP3, 
AUX, USB, DAB

• Funkcija povezljivosti z 
aplikacijo Android Auto™ 
in Apple CarPlay

• Brezžično polnjenje 
mobilnega telefona



prilagoditev notranjosti

standardni paket notranje opreme 

paket notranje opreme v črni barvi(1)(2)

(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 (na voljo 
le pri različici techno).



dimenzije

* dimenzije za Twingo E-Tech 100% electric

1 362 1 325

1 005

110/120*

prostornina prtljažnika (litri)
enako velja za različico Twingo E-Tech 100% electric (litri)

Minimalna prostornina prtljažnika (nagnjena sedežna klop) 210

Maksimalna prostornina prtljažnika (ravna sedežna klop) 240

Nakladalna dolžina (mm)
Maksimalna nakladalna dolžina (od prtljažnih vrat pri preklopljenih zadnjih sedežih) 1 336

Maksimalna nakladalna dolžina za sedeži 636

Nakladalna dolžina do armaturne plošče (sovoznikov sedež v položaju mizice) 2 315

1 954/
1 967*

1 541/
1 557*

1 646

1 4522 492

3 615

494629

1 425



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.

1

dodatna oprema



2. Brezžični polnilnik za pametni 
telefon: napolnite pametni telefon 
tako, da ga preprosto položite na 
polnilni podstavek v osrednjem 
odlagalnem mestu.

2 4

3

3. Prednji naslon za roke: idealen 
za udobno vožnjo, poleg tega pa 
zagotavlja dodaten odlagalni 
prostor.

4. 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.



  renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 5,1 - 5,3 l/100 km. Emisije CO
2
: 115 - 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0219 g/km. Število delcev (x1011): 0,017. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 

Ogljikov dioksid (CO
2
) 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 PM
10

 in PM
2,5

 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. Renaultovi koncesionarji 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 pooblaščenega 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.

Publicis - 
GA Adriatic d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | september 2022.

Renault priporoča  

sestavite svoj Renault Twingo na www.renault.si. 


