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Onze opdracht? "Een auto die naar je glimlacht. 
Een auto die je vrolijk maakt. En een auto die lekker 
smoelt en de mooiste herinneringen oproept..."  
Lijkt dat je wat? Eén brok leven, een kleurrijke  
en moderne auto... Een aantrekkelijk project, toch? 

Een prachtige 
vormgeving





Ik ben een echte 5-deurs. Je denkt misschien dat ik 
maar drie deuren heb, maar kijk eens goed: ik heb er vijf!  
Dat is handig als je instapt, een baby meeneemt of 
bagage inlaadt.

Ik heb mijn eigen stijl. Door mijn geinige koplampen, 
verleidelijke knipperlichten, glimlachende grille en 
elegante LED-dagrijverlichting ben ik gewoon uniek, 
maar toch een echte Renault...

Ik ben superwendbaar. Om te draaien heb ik maar 
heel weinig ruimte nodig. Door de stuurbekrachtiging 
en mijn draaicirkel van slechts 8,6 m kan ik overal 
tussendoor en is inparkeren een fluitje van een cent.

Ik heb stijl en 
goede ideeën



Klaar? Te laat, ik ben al weg! Zo ben ik, mijn motor wacht niet...
De motor achterin? Ja, maar technologisch gezien loopt hij voorop.  
Ik ben gemaakt voor de stad, en voor jou! 

Wie van me houdt  
probeert me te volgen 





Omkeren, korte bochten maken, daar ben ik gek op. 
Door mijn ongeëvenaard kleine draaicirkel van 8,6 m  
kan ik overal tussendoor en is inparkeren simpel, 
snel en leuk!

Ik ben wendbaar







Goed gedaan, ontwerpers! Jullie hebben mijn 
design compleet vernieuwd en gemoderniseerd. 
Welke andere auto is er op dit moment zo ruim? Zo 
wendbaar? Zo pittig? 

Renault Twingo 
onder de loep 



R&Go, de intelligente applicatie 
Je wordt niet aan je lot overgelaten. Door je smartphone aan te sluiten 
op de autoradio kun je direct gebruikmaken van alle R&Go-functies*. 
Middels zes symbolen kun je je bestemming invoeren, je rijstijl bepalen, 
de radio bedienen, handsfree bellen en je agenda beheren... R&Go, mijn 
splinternieuwe en intelligente applicatie, die je smartphone verandert in 
een uitstekende copiloot! 

Renault R-LINK, overtreffende trap
Bedien je Renault R-LINK-tablet... als een tablet! Beheer je contacten, 
muziek en applicaties via het 7”-touchscreen (18 cm) of met behulp van 
spraakherkenning (met uitzondering van multimedia-inhoud). Maak gebruik 
van handige functies zoals TomTom® LIVE-navigatie**, multimedia, bellen 
en informatie over de auto of ga naar de R-LINK Store om een van de 
vele beschikbare applicaties te downloaden. Dankzij ondersteuning voor  
Android AutoTM** heb je direct vanaf het touchscreen toegang tot de 
informatie en geschikte applicaties van je smartphone.

* Afhankelijk van gekozen uitvoering. ** Beschikbaarheid is afhankelijk van het land.
Android Auto is een merk van Google Inc. 

Touchscreen, online, 
Twingo 







De motor achterin? Op het eerste gezicht is dat zeker verrassend. Maar net als jij 
begreep ik het al snel: al die ruimte binnenin, de comfortabele bestuurdersplaats, 
het vrije uitzicht, de ongeëvenaard kleine draaicirkel, het is allemaal te danken aan 
dit geweldige idee!

Niemand heeft het aangedurfd.
Des te beter.

Ik ben gekrompen 
10 cm aan de buitenzijde

Ik ben gegroeid 
22 cm in het interieur

Ik heb een recordbrekende 
draaicirkel 
van 8,60 m

Zelfs kasten passen erin! 
Dankzij de volledig vlakke laadvloer en een laadlengte 
van 2,31 m kun je er al je spullen en bagage in 
kwijt. Zelfs meubels zijn ermee te vervoeren! En 
ook achterin heb je meer dan voldoende ruimte 
voor je benen! 

Zeer korte draaicirkel 
Mijn draaicirkel is onverslaanbaar. Die is namelijk 
maar 8,6 m, waarmee ik mijn concurrenten met 
minstens 1 meter aftroef. Wendbaar ben ik en blijf ik, 
ook omdat mijn stuurbekrachtiging manoeuvreren 
nog gemakkelijker maakt. 



Ik voel mij krachtig
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.



Stop & Start*. Als ik stop, stopt mijn motor ook!** Een rood verkeerslicht, een file? De motor zonder nut laten draaien verspilt brandstof.  
Het Stop & Startsysteem stopt de motor automatisch wanneer geen versnelling is gekozen. Wanneer de koppeling weer wordt bediend, start de motor 
zichzelf weer. Een handige manier om brandstof te besparen!

Energy Smart Management (ESM). Mijn accu laadt zichzelf op! Remmen, uitrollen… het ESM-systeem van de Twingo wint de kinetische energie van het 
remmen terug en slaat het op in de accu en optimaliseert zo het energieverbruik. Slim, is het niet?

* Stop & Start is niet verkrijgbaar in combinatie met de SCe 70 EDC
** Het Stop & Start-systeem laat de motor automatisch stoppen en starten bij stilstand/vertrekken doormiddel van de bediening met het koppelingspedaal. (Uitschakelbaar)

Nog zuiniger

SCe 70 Stop & Start

SCe 70 EDC

Verslaafd aan het stadsleven? Met de nieuwe SCe 70 Stop & Start 
motor vliegt de Twingo van straat naar straat. Gemaakt voor de 
stad en met het standaard Stop & Start-systeem* biedt deze motor 
een goede gasrespons voor een rit die zowel levendig, soepel als 
comfortabel is.

EDC automatische versnellingsbak
Comfort, zuinigheid en technologie worden gecombineerd, deze 
automaat met dubbele koppeling garandeert flexibiliteit en soepel 
schakelgedrag. Dynamisch en reactief, de EDC automatische 
versnellingsbak reageert onmiddellijk, dit zonder gevolgen voor 
het verbruik. De EDC versnellingsbak is beschikbaar vanaf de 
Collection uitvoering. Een ideale kameraad voor een plezierige en 
ontspannen rit!



Ruimte voor alles
Met vijf deuren, een volledig vlakke laadvloer en een laadlengte van 2,31 m kun je alles in mij kwijt. Ook omdat mijn nieuwe 
‘customized’ Flexicase-opbergvakken altijd voldoende ruimte bieden! Voor alles is er een goede plaats, van je flesje water tot 
je tablet of laptop... Mijn vele opbergvakken (in totaal 52 L*) zullen je verbazen. Mijn bagageruimte (219 dm3) is zeer handig.  
En de rechthoekige laadvloer bevindt zich op de ideale hoogte om bijvoorbeeld boodschappen in te laden...

* Bij het gebruik van het complete Flexicase-aanbod.



Codenaam: Flexicase
Het bagagenet onder de achterbank, het opbergvak in de achterportieren met tassenhaak, de console tussen 
de twee voorstoelen, de uitneembare opbergdoos onder aan de middenconsole, het handschoenenvak 
naar keuze*... het Flexicase-systeem** is een echte vondst! Spullen opbergen was nog nooit zo leuk. 
* Accessoire
** Optioneel





Kleurenpalet  De carrosseriekleuren van de Twingo

Ambiances  De ambiances van het interieur van de Twingo

Personalisatie  Alle mogelijke combinaties

Accessoires  De accessoires die uw stijl ondertekenen 

Multimedia  De twee multimedia- en navigatiesystemen van de Twingo

Afmetingen  Inhoud en maten van de Twingo



Kleurenpalet

Blanc Cristal QNJ (V) Bleu Dragée RPP (SV)

V : standaardlak met vernislaag. MV : metaallak met vernislaag. 
SV : speciale standaardlak met vernislaag. SMV : speciale metaallak met vernislaag. Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Rouge Flamme NNP (SMV)

Gris Lunaire KPE (MV)Bleu Pacifique RPM (MV) Noir Étoilé GNE (MV)



Design & Gemak

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 Life is uitgerust met deurpanelen 
en armsteun in de deurpaneel in zwart en met bekleding stof ‘Noir / Gris’.

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

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

LIFE

Ambiances

Getoonde interieur bevat opties Bekleding stof ‘Noir / Gris‘

Stalen wielen 15”  
‘Novestro Silver‘



Stalen wielen 15”  
met wieldop ‘Novestro Noir’

Ambiances

Bekleding stof en 
interieurafwerking ‘Gris’

Bekleding stof en 
interieurafwerking ‘Bleu’

COLLECTION

Getoonde interieur bevat bekleding stof en interieurafwerking ‘Bleu’. Deksel op opbergvak vóór de 
versnellingspook is niet aanwezig op Collection uitvoering.

Bekleding stof en 
interieurafwerking ‘Rouge’

Design & Persoonlijk

De Twingo Collection kan je helemaal naar je eigen smaak samenstellen. Sierstrips in 
de zijstootstrips, sierstrips in de grille en buitenspiegelkappen zijn in diverse kleuren 
beschikbaar. Om uw persoonlijke ontwerp helemaal af te maken is de striping ‘Stripes 
Blanc’ of ‘Stripes Noir’ zonder meerprijs op de Collection leverbaar.

Voor de bekleding en de afwerking van de armsteun in de deur kunt u kiezen uit de 
thema’s ‘Gris’, ‘Bleu’ en ‘Rouge’. Standaard is het dashboard afgewerkt met ‘Golfbal 
effect’. Met Pack Look Interieur (optioneel) kan het dashboard, de omlijsting van  
de ventilatieopeningen en de inleg van het stuurwiel ook afgewerkt worden in 
‘Noir’ of ‘Rouge’.

De Collection uitvoering voegt onder andere standaard airconditioning, elektrisch 
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en een in hoogte verstelbare 
bestuurderstoel aan de uitrusting van de Twingo toe.



Bekleding stof en 
interieurafwerking ‘Gris’

Design & Privileges 

De Limited uitvoering is een speciale auto in lijn met de reeks Renault Limited 
uitvoeringen. Hij wordt gekenmerkt door een uitgebreide uitrusting waarbij de 
nadruk op stijl ligt.

De Limited wordt standaard uitgerust met Privacy Glass, parkeersensoren achter, 
een met leder bekleed stuurwiel, lichtmetalen 15” wielen ‘Argos’ en stoffen 
bekleding en interieurafwerking ‘Gris’. Het dashboard krijgt een stijlvolle look met 
het middenconsole en instrumentarium afgewerkt in de kleur hoogglans grijs. 
Verder kunt u kiezen voor striping 'Gris Shadow'.

Geheel in lijn met het Limited concept wordt al deze extra uitrusting voor een zeer 
beperkte meerprijs aangeboden, zo geniet u van de privileges van de Limited, zonder 
daarvoor te veel te betalen!

LIMITED 

Ambiances

Getoonde interieur bevat bekleding stof en interieurafwerking ‘Gris’ met een 
instrumentarium omlijsting in hoogglans grijs

Lichtmetalen wielen 15” ‘Argos’



INTENS

Getoonde interieur bevat bekleding stof en interieurafwerking ‘Rouge’ en Pack Look Interieur 
‘Rouge’

Design & Elegantie

De Intens uitvoering combineert dezelfde bekledingen en interieur afwerkingen 
als de Collection met de afwerking van de middenconsole en instrumentarium 
omlijsting in elegant hoogglans wit.

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

Verder is de Intens standaard compleet uitgevoerd met onder andere automatische 
airconditioning, Pack Sound, regen- en lichtsensor, cruise control, stuurwiel bekleed 
met leder, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, mistlampen vóór, lichtmetalen 
wielen 16” ‘Embleme’ en striping ‘Lines Blanc’ of ‘Lines Noir’!

Ambiances

Lichtmetalen wielen  
16” ‘Embleme’

Lichtmetalen wielen  
15” ‘Exception’ (optioneel)

Lichtmetalen wielen 16” ‘Sport’ 
(uitsluitend i.c.m. Pack Sport)

Lichtmetalen wielen  
16” ‘Sport’ (uitsluitend i.c.m.  

Pack Sport Orange,  
leverbaar in loop van 2017) 

Bekleding stof en 
interieurafwerking ‘Gris’

Bekleding stof en 
interieurafwerking ‘Bleu’

Bekleding stof en 
interieurafwerking ‘Rouge’





Personalisatie

Lichtmetalen wielen  
16” ‘Embleme’

Lichtmetalen wielen  
15” ‘Argos’

Lichtmetalen wielen  
15” ‘Exception’

Stalen wielen 15” met wieldop  
Novestro ‘Noir’

Personalisatie exterieur

Wieldoppen en lichtmetalen wielen

Pack Look Exterieur :
- Sierstrips in de grille 
- Zijstootstrips op de flanken 
- Spiegelkappen.

 Striping.

 Wieldoppen en lichtmetalen wielen.

1

1

3

1

2

1

2

3

Lichtmetalen wielen 16” ‘Sport’ 
(uitsluitend i.c.m. Pack Sport)



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

Stripings

(1) Uitsluitend leverbaar i.c.m. carrosseriekleuren Bleu Dragée, Blanc Cristal en Jaune Eclair.  (2) Uitsluitend leverbaar i.c.m. carrosseriekleuren Bleu Pacifique, Noir Étoilé en Rouge Flamme.

Sierstrips in de grille ‘Blanc’ Sierstrips in de grille ‘Rouge’

Zijstootstrips op de flanken ‘Blanc’ Zijstootstrips op de flanken ‘Rouge’

Buitenspiegelkappen ‘Blanc’ Buitenspiegelkappen ‘Rouge’ 

Striping ‘Stripes Noir’(1) Striping ‘Stripes Blanc’ (2)



Voorbeelden van personalisatie in het interieur

Personalisatie

Thema interieurafwerking : Bekleding - Armsteun - Afwerking opbergvakken. Pack Look Interieur : Afwerking van de middenconsole - Omlijsting van 
ventilatieopeningen - Inleg stuurwiel.

Twee thema's : zwart en rood.

2
2

2

2

1

1

1

Personalisatie interieur

21



Pack Look Interieur
Pack Look Interieur bestaat uit de afwerking van de middenconsole, omlijsting van ventilatieopeningen en inleg stuurwiel in 
kleurstelling afhankelijk van de themakeuze.

Ontdek alle mogelijke combinaties
Personalisatie à la carte

Inleg stuurwiel ‘Noir’ Inleg stuurwiel ‘Rouge’ 

Afwerking middenconsole ‘Noir’ Afwerking middenconsole ‘Rouge’

Omlijsting ventilatieopeningen ‘Noir’ Omlijsting ventilatieopeningen ‘Rouge’

CARROSSERIEKLEUR BEKLEDING EN INTERIEURAFWERKING
Neutraal* Bleu Rouge

Noir Étoilé GNE
Bleu Pacifique RPM -
Blanc Cristal QNJ
Bleu Dragée RPP -
Rouge Flamme NNP -
Gris Lunaire KPE

CARROSSERIEKLEUR STRIPING
Stripes Blanc Stripes Noir

Noir Étoilé GNE -
Bleu Pacifique RPM -
Blanc Cristal QNJ -
Bleu Dragée RPP -
Rouge Flamme NNP -
Gris Lunaire KPE -

 = Standaard ; - = niet leverbaar ; * Neutraal = Gris, Noir of Blanc.
BEKLEDING EN INTERIEURAFWERKING PACK LOOK INTERIEUR EN EXTERIEUR

Neutraal* Rouge
Neutraal* 
Bleu -
Rouge



Pack Sport

Personalisatie

De ‘Intens’ uitvoering kan worden uitgebreid met Pack Sport. Dit pakket maakt de Twingo nog sportiever. Pack Sport bestaat onder andere uit exclusieve striping ‘Sport’, exclusieve lichtmetalen 
wielen 16” ‘Sport’, aluminium pedalen, versnellingspookknop ‘Sport’ en bekleding kunstleder TEP/stof ‘Sport’.

Pack Sport is verkrijgbaar in combinatie met:
- Carrosseriekleuren ‘Noir Étoilé’ en ‘Blanc Cristal’ i.c.m. striping ‘Sport Noir’ met omlijsting ‘Rouge’ en Pack Look Exterieur ‘Rouge’.
- Carrosseriekleur ‘Rouge Flamme’ i.c.m. striping ‘Sport Noir’ met omlijsting ‘Blanc’ en Pack Look Exterieur ‘Blanc’.
- Carrosseriekleuren ‘Noir Étoilé’, ‘Blanc Cristal’ en ‘Gris Lunaire’ i.c.m. striping ‘Sport Orange’ met omlijsting ‘Orange’ en Pack Look Exterieur ‘Orange’.

Pack Look Interieur ‘Rouge’ Bekleding kunstleder  
TEP/stof ‘Sport’

Versnellingspookknop ‘Sport’ Lichtmetalen wielen 16” ‘Sport’ Pack Sport Orange  
(leverbaar in loop 2017)



1.

2. 3. 4.

Vrije tijd

Accessoires

1. Pack draagsysteem achter Quick-Fix. Voor het eenvoudig en veilig vervoeren van maximaal twee fi etsen. De drager kan gekanteld worden, zodat de bagageruimte bereikbaar blijft . Max. 
laadvermogen: 50 kg. 2-3-4. Aluminium dakdragers. Maakt het mogelijk om een ski-/snowboarddrager, dakkoff er of fi etsendrager op het dak te monteren om zo meer plek voor bagage te creëren.



1.

2. 3. 4.

Accessoires

Stijl

1. Verwijderbare dashboardtas met hengsel. 
Wordt in het dashboardkastje geplaatst bij 
de versies die niet standaard zijn uitgerust 
met een afsluitbaar  dashboardkastje. 
Eenvoudig mee te nemen dankzij een riem. 
Inhoud: 1,5 L. Leverbaar in verschillende 
kleuren. 2. Buitenspiegelkappen in 
chroomkleur. Beschermt en verfraait de 
buitenspiegels. Wordt verkocht per set 
van twee. 3. Vloermatten ‘Stof Premium’. 
Biedt bescherming voor de vloer van het 
passagierscompartiment en geeft een 
luxe uitstraling aan het interieur van de 
Twingo.  Verkrijgbaar met grijze of rode 
afwerking. Wordt verkocht per set van vier. 
4. Verlichte portierdorpels. Beschermt de 
dorpels van de Twingo in stijl. Wordt verkocht 
per set van twee.



1.

2. 3. 4.

1. Opbergnet verticaal.  Houdt kleine 
objecten op hun plek tijdens het vervoeren.  
2. Middenarmsteun. De middenarmsteun 
biedt extra comfort onder het rijden en is 
voorzien van extra opbergruimte. 3. Micro 
USB-kabel. Hiermee kan de telefoon 
worden opgeladen tijdens het gebruik van 
de R&GO applicatie. Wordt verkocht als 
set van vier kabels (micro USB, mini USB,  
iPhone 4, iPhone). 4.  Parkeersensoren 
achter. Radar met 4 sensoren. Dit systeem 
herkent alle obstakels achter de auto. Niet 
compatible met Pack Sport.

Comfort en bescherming

Accessoires



Multimedia

Multimediasysteem R&Go
Het R&Go multimediasysteem combineert een traditioneel audiosysteem met de moderne technieken en connectiviteiten. Standaard is R&Go uitgerust met  
DAB+ (digitale) radio, USB- en 3.5 mm JACK aansluiting en Bluetooth® 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 Bluetooth® en een applicatie. Met de 
gratis applicatie R&Go worden smartphones automatisch verbonden met het multimediasysteem en kan de smartphone gebruikt worden als touchscreen van het  
multimediasysteem dat toegang biedt aan nog meer functionaliteiten, waaronder navigatie!

In het hoofdmenu kunt u gemakkelijk kiezen voor 3D-navigatie, multimedia,  
de boordcomputerfuncties van uw auto of telefoonbediening.

Luister naar uw favoriete muziek vanaf uw smartphone, een gekoppelde USB 
stick of MP3-speler via de USB- of 3.5 mm jack-aansluiting of de radio.

CoPilot Premium® 3D-navigatie met ActiveTraffic®, stembegeleiding en 
rijstrookbegeleiding.

Bekijk informatie van de boordcomputer ook via uw smartphone. Kies voor extra 
efficiënt rijden met behulp van de Renault ECO2-driving-functies en maak van uw 
smartphone een echte copiloot door bijvoorbeeld de toerenteller te selecteren.

1 De werking van de Bluetooth® ondersteuning kan verschillen, afhankelijk van het type en merk telefoon.



Multimedia

Multimediasysteem R-LINK
Renault biedt met R-LINK een nog uitgebreider navigatie- en multimediasysteem. Renault R-LINK is een 100% touchscreen tablet inclusief stuurwielbediening, voice-control en 
internetverbinding. R-LINK biedt hiermee de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende toepassingen zoals e-mail, Twitter en weerberichten. Dankzij ondersteuning voor 
Android AutoTM heb je direct vanaf het touchscreen toegang tot de informatie en geschikte applicaties van je smartphone*.

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.
* Beschikbaarheid verschilt per land. Android Auto is een merk van Google Inc.

Het hoofdmenu met 6 keuzen geeft direct toegang tot de belangrijkste functies van het 
systeem. Navigatie, multimedia, telefoon, voertuig, services en systeeminstellingen.

Gebruik de radio of luister naar je eigen muziek via de USB of 3.5 mm Jack-
aansluiting of stream muziek via Bluetooth®. Tevens is er de mogelijkheid om 
foto’s te tonen en of video’s af te spelen.

Touchscreen met zelf in te delen startpagina. Kies je eigen shortcuts om met één 
klik de voorkeursfuncties te openen.

Verminder je brandstofverbruik met de unieke coaching van ‘Driving ECO2’:  
je ziet het verbruiksresultaat van je ritten en je krijgt slimme persoonlijke tips.



Afmetingen

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 492
B Totale lengte 3 595
C Overhang voor 630
D Overhang achter 473
E Spoorbreedte voor 1 452
F Spoorbreedte achter 1 425
G Totale breedte zonder zijspiegels 1 646
H Totale hoogte 1 554
H1 Hoogte met geopende achterklep 1 967
J Laadhoogte 793
K Grondspeling 170
L Knieruimte 136
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 362
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 1 325
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1 321

AFMETINGEN (mm) (vervolg)
N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 1 284
P Lengte tussen zitvlak en plafond voor (14°) 908
P1 Lengte tussen zitvlak en plafond achter (14°) 855

Y Breedte toegang tot bagageruimte bovenaan 
Breedte toegang tot bagageruimte maximaal

966  
1 065

Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan 932
Y2 Maximale breedte tussen wielkasten 1 005
Z Hoogte opening bagageruimte 580
Z1 Maximale laadlengte met neergeklapte achterbank 1 336
Z2 Lengte achter achterbank 636

Z3 Lengte met neergeklapte achterbankleuning en 
neergeklapte passagiersstoelleuning 2 315

VOLUME BAGAGERUIMTE
(in dm3 volgens ISO-norm 3822)
Minimaal 219
Maximaal 980



Renault Services
Garantie, services & financiering
Renault geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de 
datum van aflevering, standaard minimaal 2 jaar 
fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking, incl. 
gratis Renault Route service. Renault geeft op al haar 
personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie (m.u.v. Master en 
Twizy: 6 jaar ) en 3 jaar lakgarantie (m.u.v. Twizy: 2 jaar). 

Renault Route Service*.
Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als 
uw auto strandt met pech of schade. De Renault-dealer zorgt 
voor vlotte reparatie en Renault Route Service zorgt voor 
onderdak of vervangend vervoer**. In Nederland belt u het 
gratis telefoonnummer 0800-0303. 

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer 
zekerheid in binnen- en buitenland. Renault Route Service 
Plus dekt o.a. het volgende:
Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard vereist) 
waar nodig, bij langere reparatieduur. 
Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet 
repareerbaar is. 
Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor 
aanhanger- en caravanservice.

Renault GarantiePlus verzekering**. 
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor 
de Renault GarantiePlus verzekering. Met de Renault 
GarantiePlus verzekering verlengt u uw standaard 
garantie van minimaal 24 maanden met een aanvullende 
garantieperiode tot 5 jaar met een maximale kilometerstand 
van 200.000 km. U kunt gedurende de looptijd van uw 
GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken 
van de diensten van Renault Route –Service hiermee heeft 
u o.a. recht op hulp bij pech onderweg. Met de GarantiePlus 
Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt u vrijwel overal 
in Europa bij elke Renault-dealer terecht voor reparatie & 
onderhoud.

Financiering – Renault Financial 
Services 
Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en 
verzorgt leasing- en financieringsproducten. Bij de Renault 
dealer kunt u terecht voor deskundig advies en het beheer 
van uw wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. 
Voor zowel nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault 
Financial Services altijd een passende oplossing voor u.

Private lease
Met Renault Private Lease rijdt u in een nieuwe Renault voor 
één vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en 
banden, verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente, 
afleverkosten, (inter)nationale pech hulp, BTW en een volle tank 
bij aflevering. U betaalt daarnaast alleen nog voor tanken en 
wassen. U kiest zelf uw model, uitvoering, opties, een looptijd  
(2, 3, 4 jaar) en kilometrage (10.000 – 30.000 km/p.j.).  
Daarmee bepaalt u uw maandbedrag.  
Ook bij een mobiliteitsbudget van de werkgever kan Renault 
Private Lease een goede besteding zijn.

Leasing – Renault Business Finance 
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil 
zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient.  
Bij Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus 
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van 
het lease contract. Deze financieringsvorm kent een vaste 
looptijd die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur 
van de auto. De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief 
BTW, gefinancierd worden. eventueel met een slottermijn. 
De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente en aflossing. 
Door aan het einde van het contract de slottermijn te 
voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto. 
Financial Lease is een on-balance financieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen. 
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken 
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud 
en vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien 
kunt u een contract uitbreiden met het gebruik van een 
brandstofpas. Full Operational Lease is een “off balance” 
financieringsnorm waarbij Renault Business Finance al uw 
zorgen uit handen neemt.

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie-
Onderhoudsoverzicht

* Bron: SBD study 2014.



Renault belooft

 - Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld.

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze.

 - Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang.

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de 

gefactureerde prijs komt overeen met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd. Dit geeft de 

garantie dat er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van My Renault.

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze wifi.





Bescherming
Rij met een gerust hart. Ik ben zo ontworpen dat ik klappen goed kan opvangen. Mijn front- en 
zij-airbags beschermen jou en je passagiers. 

Hill-Start Assist
Op een helling kun je rustig wegrijden, want ik hou de rem automatisch twee seconden vast, zodat 
de auto niet achteruit kan rijden.

De deskundigheid van Renault op het gebied van actieve en passieve veiligheid is onbetwistbaar. Onze inspanningen om rijden 
in de stad of op de grote weg veiliger te maken hebben veel opgeleverd. 

Veiligheid voor alles



Lane departure warning
Rij onbezorgd: Er zal een waarschuwingssignaal klinken bij het overschrijden van de 
rijbaanmarkering zonder het gebruik van de richtingaanwijzer.

Dynamische stabiliteitscontrole ESP
Is er sprake van moeilijke rijomstandigheden? Dan zorgt mijn nieuwe ESP (Elektronisch 
Stabiliteits Programma) samen met de tractiecontrole (ASR) voor een stabiele wegligging.

Zijwindassistent 
Blijf op koers! De zijwindassistent vergroot je comfort en je veiligheid. Bij harde windvlagen 
van de zijkant helpt de assistent je om de juiste koers te houden dankzij gerichte activering 
van de remmen.





Go anywhere, go everywhere.
Renault TWINGO



Vervolg uw Renault Twingo-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juli 2018) 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 specifi caties 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 schrift elijke toestemming van RENAULT.
Renault adviseert

Credits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, A. Bernier, E. Matheron-Belay, Y. Brossard
BOEINGAVENUE 275 - 1119PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM - 77 11 556 350
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