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DESIGN
FOCUS 4 / 5

SPEELS EN VOLLEDIG CITY-PROOF!

De nieuwe Renault Twingo 
is ontworpen aan de hand 

van de design filosofie 
van de Nederlander 

Laurens van den Acker. 

De design filosofie van 
Laurens van den Acker is gebaseerd 

op de ‘Life Cycle Flower’. 

De margriet heeft 6 blaadjes die elk een 
fase in het leven symboliseren. 

Voor elk blaadje is een bijpassende  
conceptcar ontworpen die uiteindelijk  

resulteert in een nieuw Renault model. 

Zo stond het blaadje ‘Love’ in het teken 
van het (opnieuw) verliefd worden op het  

merk Renault en was met de conceptcar ‘Dezir’  
de aftrap van de nieuwe herkenbare  

merk identiteit van Renault. 

De conceptcar ‘Dezir’ resulteerde 
uiteindelijk in de nieuwe Renault Clio.

Voor het bloemblaadje ‘Play’ 
werden 2 conceptcars 

ontworpen!

Voor het design, de ruimte en 
elegantie werd de Twin’Z 

ontworpen en voor de 
sportiviteit en 

wendbaarheid de  
sportieve Twin’Run.

Laurens van den Acker

Senior Vice President of Corporate Design
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De nieuwe Renault Twingo 
is ontworpen aan de hand 

van de design filosofie 
van de Nederlander 

Laurens van den Acker. 

De design filosofie van 
Laurens van den Acker is gebaseerd 

op de ‘Life Cycle Flower’. 

De margriet heeft 6 blaadjes die elk een 
fase in het leven symboliseren. 

Voor elk blaadje is een bijpassende  
conceptcar ontworpen die uiteindelijk  

resulteert in een nieuw Renault model. 

Zo stond het blaadje ‘Love’ in het teken 
van het (opnieuw) verliefd worden op het  

merk Renault en was met de conceptcar ‘Dezir’  
de aftrap van de nieuwe herkenbare  

merk identiteit van Renault. 

De conceptcar ‘Dezir’ resulteerde 
uiteindelijk in de nieuwe Renault Clio.

Voor het bloemblaadje ‘Play’ 
werden 2 conceptcars 

ontworpen!

Voor het design, de ruimte en 
elegantie werd de Twin’Z 

ontworpen en voor de 
sportiviteit en 

wendbaarheid de  
sportieve Twin’Run.

Het beste van beide 
conceptcars werd 
gecombineerd en 
resulteerde in een moderne 
stadsauto met oog voor 
innovatie, gemarkeerd in stijl en 
architectuur. De nieuwe Twingo 
is leuk, speels en volledig city-proof!

De innovatieve kant van de nieuwe 
Twingo komt terug in vele aspecten, zo 
is de nieuwe Twingo is voor het eerst  
beschikbaar als 5-deurs, echter door de  
verborgen handgrepen achter oogt de nieuwe  
Twingo als een sportieve 3-deurs. 

Daarnaast is de motor achterin geplaatst,
Hierdoor was het mogelijk om de wielbasis te  
vergroten en zo nog meer binnenruimte te  
creëren. Daarnaast is door de wielen op de  
uiterste hoeken van de auto, de nieuwe 
Twingo extreem wendbaar en 
dynamisch te rijden.

Inspiratie werd onder 
andere gevonden bij 
de legendarische 
Renault 5! De brede 
heupen en de motor 
achterin van de 
nieuwe Twingo zijn 
een knipoog naar het 
legendarische 
verleden.
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FOCUS 8 / 9

-DEURS

EEN ECHTE
IK BEN

WENDBAAR
IK BEN ONVERSLAANBAAR

IN DE STAD

UITZONDERLIJKE DRAAICIRKEL 8

,6
5 

M

PUUR WENDBAAR RIJPLEZIER 
EN PARKEERGEMAK MET DE 
UITZONDERLIJK KLEINE DRAAI-
CIRKEL VAN SLECHTS 8,65M

TWINGO ATTITUDE
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RUIMTELIJK
IK BEN FLEXIBEL NAAR UW

WENSEN

IK HEBTOUCHSCREEN EN BEN
ALTIJD

VERBONDEN
EEN

IK BEN ONVERSLAANBAAR
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Door de achterin geplaatste motor en de wielen op de  
uiterste hoeken van de auto ontstaat er meer ruimte  
in het interieur en maakt de nieuw Twingo uiterst  
wendbaar in het verkeer.

Door de wielen op de hoeken van de auto  
en de motor achterin ontstaat er voor  
meer ruimte om de voorwielen te  
draaien. Hierdoor is de nieuwe Twingo  
in staat te draaien met een draaicirkel 
van slechts 8,65 meter! Hiermee heeft  
de Twingo de kleinste draaicirkel in  
zijn segment en biedt oneindig  
rijplezier en gemak in de stad  
en bijvoorbeeld tijdens  
het parkeren.

De bagageruimte van 219 dm³,  
die zich boven de motor bevindt, is  
buitengewoon praktisch dankzij zijn  
rechthoekige vorm die niet belemmerd  
wordt door de wielkasten. De vlakke  
drempel bevindt zich op de ideale hoogte  
voor het in- en uitladen. De rugleuningen 
van de achterbank kunnen in 2 standen  
gebruikt worden, schuin voor comfort voor  
passagiers achterin of rechtop voor een nog  
praktischere bagageruimte. Daarnaast kan de  
leuning in één handeling worden neergeklapt om  
een 1,35 m lange vlakke laadvloer vrij te maken.  
De passagiersstoel is eveneens neerklapbaar en in dat  
geval is een laadlengte van 2,20 meter beschikbaar!  
Uniek voor een auto van slechts 3,59 m!

SCANNER 10 / 11

RUIMTELIJK
EN WENDBAAR
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Door middel van een combinatie van  
innovatieve technieken, waarvan  

sommige direct zijn afgeleid van de  
Formule 1 autosport, zorgen de nieuwe  

motoren voor een revolutie in  
het energieverbruik en uitstoot.  
De nieuwe Twingo combineert  

efficiënte verbruik- en uitstootcijfers  
met oneindig veel rijplezier.

De nieuwe Renault Twingo  
is leverbaar met de keuze uit  

2 dynamische en zuinige motoren. 
De SCe 70 Stop & Start en  

de Energy TCe 90 Stop & Start. 

Beide 3-cilinder motoren leveren  
efficiënte acceleratie en comfort  

bij elke snelheid, waarbij de turbo  
van de Energy TCe 90 Stop & Start  

extra sportiviteit biedt.

* In afwachting van homologatie

70 PK

SCE 70 STOP & START

EFFICIënT, DynAmISCH, SOEPEl En nOg 
zUInIgER mET STOP & START-SySTEEm
 

VERBRUIk : 4,2 l/100 km
CO2-UITSTOOT : 95 g/km

90 PK

EnERgy TCE 90 S&S

DynAmISCH En SPORTIEF
 

VERBRUIk : 4,4 l/100 km*
CO2-UITSTOOT : 99 g/km*

MINDER CO2-UITSTOOT,
NOG MEER RIJPLEZIER
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Door het innovatieve en uitgebreiDe aanboD van multimeDia en navigatiemogelijkheDen van  
renault blijft De bestuurDer, ook in De nieuwe twingo, altijD ‘connecteD’. uniek in het 
segment bieDt De nieuwe twingo het nieuwe multimeDiasysteem r&go® met zeer uitgebreiDe 
mogelijkheDen. De nieuwe twingo is vanaf De expression uitvoering al uitgerust met Dit nieuwe 
multimeDiasysteem.

MULTIMEDIASYSTEEM R&GO
het nieuwe r&go multimedia 
systeem combineert een traditio-
neel audiosysteem met de moderne 
technieken en connectiviteiten. 
standaard is r&go uitgerust met 
Dab+ (Digitale) radio, usb- en 
3.5 mm jack aansluiting en blue-
tooth® voor audiostreaming en 
handsfree bellen (a2Dp) 1. 

Daarnaast is het r&go systeem 
uniek door de mogelijkheid om 
een smartphone te verbinden aan 
het systeem door middel van blue-
tooth® en een applicatie. met deze 
gratis applicatie r&go® worden 
smartphones automatisch verbon-
den met het multimediasysteem en 
kan de smartphone gebruikt gaan 
worden als touchscreen van het 
multimediasysteem die toegang 
biedt aan nog meer functionalitei-
ten, waaronder navigatie!

 • 3D-navigatie (copilot® premium)

 • telefoon (contacten, bluetooth® handsfree telefoneren1)

 • media (Digitale radio, herkenning van muzieknummers en artiesten)

 • boordcomputer van de auto (renault Driving eco2, weergave informatie boordcomputer)

1 De werking van de bluetoothondersteuning kan verschillen, afhankelijk van het type en merk telefoon die u gebruikt

INNOVATION 12 / 13

MULTIMEDIA EN NAVIGATIE
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Door het innovatieve en uitgebreiDe aanboD van multimeDia en navigatiemogelijkheDen van 
renault blijft De bestuurDer, ook in De nieuwe twingo, altijD ‘connecteD’. uniek in het 
segment bieDt De nieuwe twingo het nieuwe multimeDiasysteem r&go® met zeer uitgebreiDe 
mogelijkheDen. De nieuwe twingo is vanaf De expression uitvoering al uitgerust met Dit nieuwe 
multimeDiasysteem.

PACK SOUND
optioneel is het multimediasysteem r&go te upgraden met het pack sound. het pack sound bevat een hogere 
kwaliteit en wattage voor de speakers, 2 tweeters en een subwoofer voor een nog grotere geluidsbeleving. 

MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM R-LINK
renault biedt met r-link een nog uitgebreider navigatie- en multimediasysteem. renault r-link is een geïntegreerd touch screen 
tablet dat verbonden is met internet. r-link biedt hiermee de mogelijkheid om gebruik maken van verschillende toepassingen 
zoals e-mail, twitter,  weersberichten. Daarnaast combineert r-link, Dab+ (Digitale) radio, tomtom® live-navigatie, multimedia, 
telefonie en actuele informatie over uw voertuig en verbruik. De ultieme samensmelting van auto en computer.
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KLEURENPALET
HET KIEZEN VAN DE CARROSSERIEKLEUR 
IS DE OUDSTE VORM VAN PERSONALISEREN 
EN DAAROM WAARSCHIJNLIJK EEN VAN DE 
BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN.

DE NIEUWE TWINGO IS LEVERBAAR  
IN 7 UITDAGENDE KLEUREN DIE EEN
BIJDRAGE LEVEREN AAN HET
PERSONALISEREN VAN
DE AUTO.

CARLAB 16 / 17
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WIELEN
NAAST DE CARROSSIEKLEUREN IS  

DE NIEUWE TWINGO VERDER TE  
PERSONALISEREN MET EEN BREED 

SCALA VAN WIELDOPPEN EN  
LICHTMETALEN WIELEN.

Beschikbaarheid van wielen afhankelijk van uitrustingsniveau
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Getoond model met optionele metaallak Bleu Pacifique

DESIGN & GEMAK DESIGN & PERSOONLIJK
De nieuwe Twingo kent 3 uitrustingsniveau’s en wordt aangeboden vanaf de ‘Authentique’.

Het interieur van de nieuwe Twingo is volwassen, maar kent speelse en ronde vormen. Zo is de omlijsting van de middenconsole en 
het instrumentarium op het dashboard afgewerkt met een ‘Golfbal effect’. De Authentique is uitgerust met deurpanelen en armsteun 
in de deurpaneel in zwart en met bekleding stof ‘Noir / Gris’. 

Het exterieur van de Authentique kenmerkt zich door de standaard achterspoiler, 15" stalen wielen met wieldop ‘Novestra Silver’, 
LED dagrijverlichting en buitenspiegelkappen, portierhandgrepen en zijstootstrips in zwart. 

De Authentique is standaard uitgevoerd met onder andere de meest voorkomende veiligheidssystemen, stuurbekrachtiging,  
snelheidsbegrenzer en neerklapbare passagiersstoelleuning.

De ‘Expression’ uitvoering kent dezelfde ronde en speelse vormen met originele ‘Golfbal effect’ afwerking van de middenconsole en  
instrumentarium omlijsting als de ‘Authentique’.

Daarnaast biedt de Expression deurpanelen gedeeltelijk in wit en keuze uit bekleding en interieurafwerking in de thema’s ‘Gris’, ‘Rouge’ 
of ‘Bleu’. Daardoor is de Expression standaard al te customizen naar de persoonlijke smaak! Optioneel zijn er nog meer customization 
mogelijkheden beschikbaar. 

Verder is de Expression standaard uitgevoerd met onder andere het multimediasysteem R&GO, in hoogte verstelbaar stuurwiel, elektrisch 
bedienbare ramen vóór, achterbankleuning neerklapbaar in 2 gelijke delen (½ – ½), 15" stalen wielen met wieldop ‘Novestra Silver, Gris 
of Noir’ en buitenspiegelkappen en portierhandgrepen in carrosseriekleuren.

AUTHENTIQUE EXPRESSION

CARLAB 18 / 19
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Getoond model met stalen wielen 15" ‘Novestra Noir’, optionele speciale metaallak 
Rouge Flamme en Elektrisch bedienbare stoffen schuif- vouwdakGetoond model met optionele metaallak Bleu Pacifique

DESIGN & PERSOONLIJK
De ‘Expression’ uitvoering kent dezelfde ronde en speelse vormen met originele ‘Golfbal effect’ afwerking van de middenconsole en  
instrumentarium omlijsting als de ‘Authentique’.

Daarnaast biedt de Expression deurpanelen gedeeltelijk in wit en keuze uit bekleding en interieurafwerking in de thema’s ‘Gris’, ‘Rouge’ 
of ‘Bleu’. Daardoor is de Expression standaard al te customizen naar de persoonlijke smaak! Optioneel zijn er nog meer customization 
mogelijkheden beschikbaar. 

Verder is de Expression standaard uitgevoerd met onder andere het multimediasysteem R&GO, in hoogte verstelbaar stuurwiel, elektrisch 
bedienbare ramen vóór, achterbankleuning neerklapbaar in 2 gelijke delen (½ – ½), 15" stalen wielen met wieldop ‘Novestra Silver, Gris 
of Noir’ en buitenspiegelkappen en portierhandgrepen in carrosseriekleuren.

EXPRESSION
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De Energy TCe 90 Stop & Start Dynamique versie kan uitgebreid worden  
met het Pack Sport. Dit pakket maakt de nieuwe Twingo nog sportiever. 

Het Pack Sport bestaat uit:
 • Specifieke lichtmetalen wielen 16" ‘Sport’

 • Striping ‘Sport’

 • Pack Look Exterieur Rouge

 • Specifiek interieur 

Pack Sport is uitsluitend beschikbaar  
in combinatie met carrosseriekleuren  
Blanc Christal, Noir Etoile of Rouge Flamme

Getoond model met optionele lichtmetalen wielen 16" ‘Embleme’ en speciale lak Jaune Eclair.  
Getoonde mistlampen, striping en Pack Look Exterieur Chrome zijn standaard voor de ‘Dynamique’

DESIGN & ELEGANTIE
De ‘Dynamique’ uitvoering combineert de zelfde bekledingen en interieur afwerkingen als de ‘Expression’ met de afwerking van de 
middenconsole en instrumentarium omlijsting in elegant hoogglans wit.

Ook de Dynamique is uitgevoerd met de deurpanelen gedeeltelijk in wit en keuze uit bekleding en interieurafwerking in de thema’s 
‘Gris’, ‘Rouge’ of ‘Bleu’. Ook de Dynamique is beschikbaar met customization mogelijkheden voor ex- en interieur! 

Verder is de Dynamique standaard compleet uitgevoerd met onder airconditioning, Cruise control, Lane Departure Warning, stuurwiel 
bekleed met leder, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, mistlampen vóór, lichtmetalen wielen 15", Pack Look Exterieur Chrome 
en striping ‘Lines’! 

DYNAMIQUE
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De Energy TCe 90 Stop & Start Dynamique versie kan uitgebreid worden  
met het Pack Sport. Dit pakket maakt de nieuwe Twingo nog sportiever. 

Het Pack Sport bestaat uit:
 • Specifieke lichtmetalen wielen 16" ‘Sport’

 • Striping ‘Sport’

 • Pack Look Exterieur Rouge

 • Specifiek interieur 

 ¤ Donkere deurpanelen

 ¤ Stoelbekleding half leder / stof ‘Sport’  
met rode en witte details 

 ¤ Pack Look Interieur Rouge

Pack Sport is uitsluitend beschikbaar  
in combinatie met carrosseriekleuren  
Blanc Christal, Noir Etoile of Rouge Flamme

PACK SPORT

Getoond model met optionele lichtmetalen wielen 16" ‘Embleme’ en speciale lak Jaune Eclair.  
Getoonde mistlampen, striping en Pack Look Exterieur Chrome zijn standaard voor de ‘Dynamique’
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DE NIEUWE RENAULT TWINGO IS UNIEK IN ELK DETAIL, VAN HET DESIGN TOT DE UITRUSTING. DAARNAAST 
IS HET NOG MOGELIJK OM DE AUTO TE CUSTOMIZEN. ER ZIJN VERSCHILLENDE DELEN VAN DE AUTO AAN 
TE PASSEN, OM ZO EEN UNIEKE, PERSOONLIJKE NIEUW TWINGO SAMEN TE STELLEN

CUSToMIZATIoN 22 / 23

BEKLEDING & INTERIEURAFWERKING
Het interieur van de nieuwe Twingo is speels vormgegeven en biedt vele mogelijkheden om te customizen.

EXPRESSIoN & DYNAMIQUE 
Het interieur van de nieuwe Twingo Expression en Dynamique zijn standaard uitgevoerd met de deurpanelen gedeeltelijk in wit. Voor de 
bekleding en de interieurafwerking is er keuze uit 3 thema’s. Standaard is ‘Gris’ en er is keuze uit ‘Bleu’ en ‘Rouge’. 

‘Gris’ - Donkere bekleding met grijze rand, 
afwerking opbergmogelijkheden in wit en  
donkere armsteun in deurpaneel

‘Bleu’ - Lichte bekleding met lichtblauwe 
rand, afwerking opbergmogelijkheden en 
armsteun in deurpaneel in lichtblauw

‘Rouge’ - Donkere bekleding met rode 
rand, afwerking opbergmogelijkheden en 
armsteun in deurpaneel in rood

PACK LooK INTERIEUR
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DE NIEUWE RENAULT TWINGO IS UNIEK IN ELK DETAIL, VAN HET DESIGN TOT DE UITRUSTING. DAARNAAST 
IS HET NOG MOGELIJK OM DE AUTO TE CUSTOMIZEN. ER ZIJN VERSCHILLENDE DELEN VAN DE AUTO AAN 
TE PASSEN, OM ZO EEN UNIEKE, PERSOONLIJKE NIEUW TWINGO SAMEN TE STELLEN

DE DASHBOARD AfWERKING, BESTAANDE UIT DE MIDDENCONSOLE / INSTRUMENTARIUM OMLIJSTING 
EN DASHBOARDACCENTEN ALS OMLIJSTING VAN VENTILATIEOPENINGEN EN INLEG STUURWIEL IS  
STANDAARD UITGEVOERD MET ‘GOLfBAL-EffECT’ VOOR DE AUTHENTIqUE EN ExPRESSION EN IN  
HOOGGLANS WIT VOOR DE DyNAMIqUE.

GoLFBAL-EFFECT

‘NoIR’

‘RoUGE’

HooGGLANS WIT

‘BLEU’

Optioneel is Pack Look Interieur beschikbaar voor de Expression 
en Dynamique. Pack Look Interieur bestaat uit de afwerking van 
de middenconsole / instrumentarium omlijsting en dashboardac-
centen als omlijsting van ventilatieopeningen en inleg stuurwiel in 
kleurstelling afhankelijk van de themakeuze. Pack Look Interieur is 
beschikbaar in 3 thema’s: ‘Noir’, ‘Bleu’ of ‘Rouge’.

PACK LooK INTERIEUR

22-23_Renault_Twingo_V1.indd   2 13/06/14   18:26



24-25_Renault_Twingo_V1.indd   1 12/06/14   19:35



24-25_Renault_Twingo_V1.indd   2 12/06/14   19:35



De exterieur details van de nieuwe Twingo zijn beschikbaar in 3 kleurthema’s en worden aangeboden als Pack Look Exterieur in de the-
ma’s ‘Blanc’, ‘Bleu’ of ‘Rouge’. 

Pack Look Exterieur bestaat uit sierstrips in de grille, zijstootstrips op de flanken en de buitenspiegelkappen in kleur afhankelijk van de 
themakeuze.

Uitsluitend de Dynamique is standaard uitgevoerd met Pack Look Exterieur Chrome, waarbij de buitenspiegelkappen uitgevoerd zijn in 
carrosseriekleur.

‘Blanc’ ‘Bleu’ ‘Rouge’

PacK looK eXTeRIeuR PacK ouTDooR

STRIPIng
Maak de Twingo helemaal af met een striping op de flanken en heupen. 
Keuze uit de stripings ‘Lines’, ‘Stripes’ of ‘Vintage’. 

De striping ‘Lines’ of ‘Stripes’ worden uitgevoerd in ‘Blanc’ voor donkere carrosseriekleuren en ‘Noir’ voor lichte carrosseriekleuren. 
Uitsluitend de Dynamique is standaard uitgevoerd met striping ‘Lines’.

cuSToMIZaTIon 26 / 27
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Pack Outdoor, een stoere bodykit, die bestaat uit een body kit rondom. Verbrede wielkasten, sideskirts, diffuser achter en de bumper lip 
voor maken de nieuwe Twingo nog stoerder. 

Pack Outdoor is uitsluitend mogelijk in combinatie met parkeersensoren achteren. 

Op onderstaande afbeeling is Pack Outdoor getoond in combinatie met Pack Sport. Ook zonder Pack Sport is de Twingo te customizen 
met Pack Outdoor. 

PacK ouTDooR

Maak de Twingo helemaal af met een striping op de flanken en heupen. 
Keuze uit de stripings ‘Lines’, ‘Stripes’ of ‘Vintage’. 

De striping ‘Lines’ of ‘Stripes’ worden uitgevoerd in ‘Blanc’ voor donkere carrosseriekleuren en ‘Noir’ voor lichte carrosseriekleuren. 
Uitsluitend de Dynamique is standaard uitgevoerd met striping ‘Lines’.
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Onbeperkt aantal
kilometers

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juni 2014) te vermelden. Deze brochure werd 
samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich 
het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen 
zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen 
dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor de meest 
recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur 
van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen 
van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met 
welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.

www.nieuwe-twingo.renault.nl
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