
Renault TWINGO



NY RENAULT

GO ANYWHERE
GO EVERYWHERE







Hvad har renault stræbt efter? ”At designe en bil, der 

smiler til dig og gør dig glad, med et kønt ansigt”. 

Kan du følge mig? En boble af liv og farver med et 

moderne udtryk. Godt projekt, ikke? 

Bare en skitse 





Jeg er en rigtig 5-dørs model. Man skulle tro, at jeg 

er en 3-dørs, men se godt efter, jeg har faktisk 5 døre! 

Praktisk når man skal ind, fastgøre sit barn eller læsse 

mig med bagage og andre genstande, der fylder.

Jeg er hyperadræt. Det er helt enkelt, jeg vender på et 

frimærke. Med min servostyring og min vendediameter 

på 8,6 m er det en smal sag at parkere.

Jeg har helt min egen stil. Med mine skælmske lygter, 

mine glippende blinklys, min smilende kofanger og 

mit LED-kørelys. Jeg er unik! Og jeg ligner familien.

Jeg har stil  
og ideer 





Det er byen, der tiltrækker mig, med sine åbne pladser, vejkryds 

og trafiklys. En forhindring? Er glemt! Et gadehjørne? Er smuttet 

udenom! Jeg er fri, springer gennem trafikpropperne med tilsluttet 

R & GO. Hvilken personlighed. 

Kun 3,59 m, men med en kabine, der er rummelig og lys, farver og 

dristige påfund og masser af opbevaringsrum. Jeg er Twingo, jeg 

er fuld af optimisme, og jeg har fremtiden foran mig - for din skyld! 

Byen er  
min

LEGEPLADS



Hvis du kan lide mig, 

så prøv at følge med 
Klar? For sent, allerede kørt! Sådan er jeg, min motor venter ikke, placeret bagi? Men med 

en avanceret teknologi. Vejen kan ikke modstå den, du heller ikke. 





Byen tilhører mig 
Vejen er min bedste ven. Jeg er adræt, har farver, er vågen og kommer rundt 

overalt uden at støje. Min glæde ved byen er for din skyld! 





Jeg er adræt 
Dreje, vende, snurre rundt - jeg elsker det. Med min vendediameter 

på kun 8,6 m bliver det en leg at parkere - nemt, hurtigt og med 

et smil på læben. 







Hatten af for ingeniørerne! Med en total nytænkning 

af min opbygning har i givet mig en formidabel 

foryngelseskur. Hvem er i dag den mest rummelige? 

Den mest adrætte? Den mest livfulde? 

Twingo Scanning



R & GO, app'en som omdanner din smartphone til en dygtig andenpilot! 

Dine nærmeste er aldrig langt væk. Når du slutter din Smartphone til 

bilradioen, får du adgang til R & GO-funktionerne, hvor 4 ikoner giver dig 

mulighed for at følge en rute, kontrollere din kørselsmåde, styre radioen 

og tale i håndfri telefon.

Download gratis app'en R & GO(1). Placer smartphonen i midten af 

instrumentbordet. Den tilsluttes automatisk din Twingo via Bluetooth®… 

og du er klar til at køre! Navigationssystemet CoPilot, der altid er 

opdateret(2), leder dig til rette sted på kortest mulig tid. Trafikpropper? 

ActiveTraffic™ optimerer din rute i forhold til trafikken. Du har tid til at 

lytte til din foretrukne webradio, ringe til en ven eller tjekke vejret på din 

destination. Enkelt som R & GO! 

(1) Tilgængelig i App Store eller Google Play (2) Gratis kortopdateringer i to år. ActiveTraffic™ 

tilbydes gratis i et år.

Twingo - on-line og 
nem at betjene 







Motoren bagi? Overraskende ved første blik, det er rigtigt. Men ligesom du forstod 
jeg det hurtigt: al denne plads i kabinen, den dominerende førerposition, det perfekte 
udsyn, den rekordlave venderadius, alt sammen pga. Denne fantastiske idé! 

Ingen havde turdet,  
så meget desto bedre! 

Vending på en tallerken

Ingen kan konkurrere med mig, når der skal vendes: 

Døm hellere selv, med en vendediameter på 8,6 m 

slår jeg mine konkurrenter med mindst 1 m. Jeg er 

og bliver adræt, og min servostyring gør det endnu 

lettere for dig at manøvrere.

Selv det svenske skab er der plads til!

Med en fuldstændig flad bund og 2,30 m i 

læsselængde kan du transportere ting, bagage 

eller endda møbler! Og der er god plads til dine 

knæ, også på bagsædet!

Jeg er blevet 
10 cm kortere

Jeg er vokset med 
22 cm indvendigt

Jeg har en rekordlav  
vende diameter på  
8,6 meter





Jeg føler mig flyvende 

Mine motorer er lige så diskrete som de er effektive. De er nøjsomme og livlige, og du kører fra gaden til landevejen eller motorvejen 
med samme energi. Og samme glæde. 

Byafhængig? Med min helt nye motor SCe 70 suser jeg fra gade til gade. Denne benzinmotor på 70 hk 

er skræddersyet til bykørsel. Drejningsmomentet er hurtigt nået og giver en kørsel, der på én gang er 

livlig, fleksibel og komfortabel. Med Stop & Start forbruger jeg kun 23,8 km/l*, og mine CO
2
-emissioner 

er højest 95 g/km*. 

Motor SCe 70 Stop & Start
Forbrug: 23,8 km/l* 

CO
2
-udledning: 95 g/km*

Stop & Start. Når jeg standser, gør motoren det også**. Rødt lys, trafikprop? Ingen grund til at lade motoren køre for ingenting. Stop & Start standser 

automatisk motoren, når du sætter bilen i frigear. Når du kobler ud, starter den igen helt af sig selv. Genial måde at mindske forbruget på! 

* Forbrug og emission godkendt i henhold til gældende regler.

** Hvis du ønsker det, kan du deaktivere systemet.

Den bedste teknologi 



Jeg har plads til alt 

Med 5 døre, en fuldkommen plan og 2,30 m lang vognbund er alt tilladt. Dertil kommer mine nye flexicase-opbevaringsrum, der kan 
placeres individuelt, så du altid finder den rigtige løsning! Jeg har plads til det hele, lige fra vandflasken til den bærbare computer. 
Mine mange opbevaringsrum (i alt 52 l*) vil overraske dig. Mit bagagerum (219 dm³) er super praktiskt: Den rektangulære bund 
har en god læssehøjde, når du f.eks. har købt stort ind.

* Med komplet FlexiCase-system.



Kodenavn: FlexiCase

Net under bagsæder, bakker i bagdøre med taskekrog, midterkonsol ved bagsæde, "flytbart" opbevaringsrum 

nederst i midterkonsol, udtagelig handskerumstaske i stof… FlexiCase-systemet er et fund! Aldrig har 

det været så sjovt at rydde op. 





Chromo zone  Twingos farver

Kreativt værksted  Interiør og udstyr

Styling  Alle mulige kombinationer

Tekniske data  Motorer

Tilbehør  Udstyr, som viser din stil

Standard- og ekstraudstyr  Komplet liste

Mål  Volumen



Chromo zone

Hvid "Cristal" 

(QNJ - ML)

Blå "Dragée" 

(RPP - ML)

Gul "Éclair" 

(ENW - ML)

Rød "Flamme" 

(NNP - MEL)



ML: mat lak

MEL: metallak

Brun "Cappuccino" 

(CNL - MEL)

Grå "Lunaire" 

(KPE - MEL) 

Blå "Pacifique" 

(RPM - MEL)

Sort "Étoilé" 

(GNE - MEL)



STANDARDUDSTYR AUTHENTIQUE

Sikkerhed

 Airbag i passagersiden, med 

mulighed for deaktivering

 Airbags foran og i siderne (hoved og 

bryst), fører og passager

 Blokeringsfri bremser (ABS)

 Dæktryksmåler

 Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) 

 Fjernbetjent centrallås

 ISOFIX-beslag på bagsæder

 Nødbremseassistance 

 Selealarm 

 Sikkerhedsseler med 

selekraftbegrænsere for 

Kørsel

 Elektrisk servostyring

 Hastighedsbegrænser

 Hillholder 

 Kørecomputer

 Stop & Start 

Komfort

 Manuel rudehejs for

 Ventilationsanlæg med recirkulation 

Udvendigt

 15" stålfælge med hjulkapsler "Akaju"

 Dækreparationskit

 Dørhåndtag i sort

 Let tonede ruder

 Sidespejle i sort

 Indfarvet tagspoiler bag 

Indvendigt

 FlexiCase opbevaring i hvid

 Indtræk i stof "Kario" sort

 Instrumentbræt i hvidt

 Nakkestøtter på alle siddepladser

 Nedfældeligt passagersæde

 Åbent handskerum

Udsyn, belysning

 El-opvarmet bagrude

 LED-kørelys

 Manuelt justerbare sidespejle

 

Audio, multimedia

 Forberedt til radio 

EKSTRAUDSTYR

 El-ruder for

 Radio R & GO med ratbetjening og 

mobiltelefonholder

AUTHENTIQUE

Kreativt værksted

Indtræk i stof "Kario"

15" hjulkapsler "Akaju"

Versionerne vist på billederne er med ekstraudstyr



STANDARDUDSTYR EXPRESSION: 

AUTHENTIQUE +

Kørsel

 Højdejusterbart rat 

Komfort

 Aircondition

 El-ruder for 

Udvendigt

 Indfarvede dørhåndtag

 Sidebeskyttelseslister i sort

 Indfarvede sidespejle 

Indvendigt

 Aftageligt bagagerumsdækken

 Flytbart opbevaringsrum

 Indtræk i stof "Ruban" sort/grå

 Nedfældeligt bagsæde 50/50

 Åbent handskerum m. ruminddeling 

Audio, multimedia

 R & GO Multimediasystem: 

Bluetooth® DAB radio + telefonholder 

+ smartphone app (navigation, 

håndfri telefoni, multimedia, 

avanceret kørecomputer) 

EKSTRAUDSTYR

 15" alufælge "Exception" 

 15" hjulkapsler "Vivastella" 

 Læderrat

 Stofsoltag (elektrisk)

 Soundpakke: Tweeters, subwoofer og 

opgraderede højttalere

 Sikkerhedspakke: Cruise Control, 

advarsel ved vognbaneskift

 Sædepakke: ISOFIX-beslag på 

passagerforsæde, varme i forsæder

 Citypakke: Parkeringssensor bag, 

elektrisk indstillelige og opvarmede 

sidespejle, højdejusterbart førersæde

 FlexiCase Opbevaring (se de næste 

sider)

 Interiør og eksteriør styling 

muligheder (se de næste sider)

SMARTPAKKE

 Læderrat, ISOFIX-beslag på 

passagerforsæde, varme i forsæder, 

parkeringssensor bag, elektrisk 

indstillelige og opvarmede sidespejle, 

højdejusterbart førersæde, flytbart 

opbevaringsrum m. farvet låg, 

opbevaring i bagdøre

Indtræk "Ruban" sort/grå Indtræk "Ruban" grå/blå 

15" hjulkapsler "Vivastella" 

EXPRESSION

15" alufælge "Argos" 



Styling

15" alufælge "Exception"  
i sølv

15" hjulkapsler "Vivastella"  
totonet mørk grå / sort

15" alufælge "Argos"  
totonet sølv / sort

UDVENDIGT

Hjulkapsler og Fælge

Styling pakke :

 - Frontliste

 - Sidelister

 - Spejlkapper

Sidedekoration

Hjulkapsler og fælge

1

1

3

1

2

1

2

3

* Lanceres senere.



Styling pakke
Hver styling pakke indeholder farvede frontlister, sidelister, spejlkapper.

Sidedekorationer

(1) Fås i sort med matlak (blå "Dragée", hvid "Cristal" og gul "Éclair") og i hvid med metallak (blå "Pacifique", sort "Étoilé", brun "Cappuccino", grå "Lunaire" og rød "Flamme")    (2) Kan kun fås til matlak (blå "Dragée", hvid "Cristal" og gul "Éclair"). 

Frontliste i hvid Frontliste i rød Frontliste i blå

Sidelister i hvid Sidelister i rød Sidelister i blå

Spejlkapper i hvid Spejlkapper i rød Spejlkapper i blå

Sidedekoration "Landscape" (1) Sidedekoration "Vintage" (2) Sidedekoration "Thin Lines" (1) 



Eksempel på indvendig styling

Styling

Styling pakke : Indfatning omkring instrumentbræt - Indfatning omkring luftdyse - Rat. Interiør : Stofindtræk - Armlæn i døre - Farvede detaljer på div. opbevaringsløsninger.

Tre farveserier: sort, blå og rød.

Indvendig

21

2
2

2

2

1

1

1



Styling pakke
Rat, indfatning omkring midterkonsol og luftdyser indgår i den indvendige styling.

Indtræk

Sort rat Rødt rat Blåt rat

Sort indfatning midterkonsol Rød indfatning midterkonsol Blå indfatning midterkonsol

Sort indfatning omkring luftdyse Rød indfatning omkring luftdyse Blå indfatning omkring luftdyse

"Ruban" sort/grå "Ruban" sort/rød "Ruban" grå/blå 



Tekniske data

SCe 70 Stop & Start

MOTOR
Brændstof Benzin

Mijønorm EURO 6B

Indsprøjtningssystem Sekventiel multipoint indsprøjtning

Slagvolumen (cm3) 999

Antal cylindre / ventiler 3 / 12

Maks. ydelse (kW CEE / hk) 52 / 70

- ved omdrejningstal (o/m) 6 000

Maks. drejningsmoment (Nm CEE) 91

- ved omdrejningstal (o/m) 2 850

Stop & Start Ja

GEARKASSE
Type Manuel

Antal fremadgående gear 5

STYRETØJ
Styretøj Elektrisk med variabel servo

Vendediameter mellem fortove / mellem vægge (m) 8,6 / 9,1

Antal ratdrejninger (fra yderst til højre til yderst til venstre) 3,9

HJUL & DÆK
Referencedæk 15" For: 165/65 R15  -  Bag: 185/60 R15

Referencedæk 16" For: 185/50 R16  -  Bag: 205/45 R16

YDELSE
Aerodynamik (SCx) 0,69

Tophastighed (km/t) 151

Acceleration 0-100 km/t (sek) 14,5

FORBRUG & EMISSIONER
CO2 (blandet kørsel g/km) 95

Bykørsel (km/l) 20,0

Landevejskørsel (km/l) 27,0

Blandet kørsel (km/l) 23,8

Energiklasse

BRÆNDSTOFTANK (l)
Kapacitet 35

VÆGT (kg)
Køreklar vægt (uden ekstraudstyr) 940

Egenvægt 824

Totalvægt 1 360

Vogntogsvægt 1 360

Maks. lasteevne* 536

Maks. påhængsvægt m. bremser Ikke mulig

Maks. påhængsvægt u. bremser Ikke mulig

*Maks. lasteevne er baseret på egenvægt uden ekstraudstyr. 



2. 3. 4.

Fritid

Tilbehør

1. QuickFix og cykelholder til bag på bilen. Du kan transportere en cykelholder på bilens kuglebom  (købes separat). Maksimalt tilladt totalvægt: 50 kg og højst 2 cykler. 

2-3-4. Tagbøjler. Giver mulighed for at montere en skiholder, tagboks eller cykelholder.

1.



Tilbehør

Styling

1.

2.

1. Transportabelt handskerum i stof. Smart 

tilbehør, der placeres i det åbne handskerum. 

2.  Forkromede spejlkåber. Dekorerer 

sidespejlene. Sælges parvis. 3. Gulvmåtter 

"Premium". Sikrer en fuldstændig beskyttelse 

af kabinegulvet og giver samtidig din kabine 

stil. Findes med gråt eller rødt motiv. Sæt 

med 4 måtter. 4. Oplyste panelbeskyttere. 

Beskytter med stil bilens panel. Sælges parvis.

3. 4.



1.

2.

1. Bagagerumsnet. Holder genstande på 

plads i bagagerummet under transporten. 

2. Bagagerumsbakke. Tilbehør der skåner 

bunden af bilen. Kan tages ud og rengøres. 

3. Mikro USB-kabel. Forbinder din telefon til 

radioen, når den er tilsluttet Connect R & GO.  

4. Parkeringssensor bag. Registrerer 

forhindringer bag bilen og letter parkeringen.

3. 4.

Komfort







Standard- og ekstraudstyr
AUTHENTIQUE EXPRESSION

SIKKERHED
Blokeringsfri bremser (ABS)

Nødbremseassistance (AFU)

Hastighedsbegrænser

Cruise Control -
Hill Start Assist

Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)

Dæktryksmåler

Selealarm på alle pladser

Frontairbag til fører og forsædepassager (med mulighed for deaktivering)

Sikkerhedsseler med selekraftbegrænsere for

Airbags foran og i siderne (hoved og bryst), fører og passager

ISOFIX-beslag på bagsæder (3-punkts)

ISOFIX-beslag på passagerforsæde (3-punkts) -
3-punktsseler bag med selekraftbegrænsere

Dækreparationskit (uden donkraft) (under fodstøtte til passagersæde)

Advarsel ved vognbaneskift -

UDVENDIGT
Indfarvede for- og bagkofangere

Indfarvede sidespejle og dørhåndtag for -
Sidebeskyttelseslister -
Udvendig styling: Farvet frontliste, sidelister og spejlkapper (i hvid, blå eller rød) - ¤
Bageste dørhåndtag integreret i vinduesrammen

Spoiler bag

Dekorliste på B-søjlen i mat sort

Stofsoltag (elektrisk) - ¤
15" hjulkapsler "Akaju"

15" hjulkapsler "Viva Stella", totonet mørk grå/sort - ¤
15" alufælge "Exception" i sølv - ¤
16" alufælge "Argos" i sølv - ¤
Sidedekoration ("Thin Lines", "Landscape" eller "Vintage") - ¤

INDVENDIGT
To-farvet kabinemiljø

Indtræk i stof "Kario" sort -
Indtræk i stof "Ruban" sort/grå -
Detaljer på instrumentbord i hvid med golfbold effekt (rat og indfatninger omkring instrumentbræt og luftdyser)

Detaljer på instrumentbord i sort "Étoilé", blå "Dragée" eller rød "Anodisé" (rat og indfatninger omkring instrumentbræt og luftdyser) - ¤
Indvendige dørhåndtag i blank krom -
Dæmpet instrumentbelysning 

Aftageligt bagagerumsdækken -

KØRSEL
Elektrisk servostyring

Højdejusterbart rat -
Højdejusterbart førersæde -
Rat og gearknop i læder - ¤
Parkeringssensor bag (3 sensorer) -
Kørecomputer (visning af øjeblikkeligt forbrug, gennemsnitlig hastighed og  forbrug, brændstofforbrug, kørselsrækkevidde på en tank, kørt distance)

Gearskifteindikator

Komfortblink til vejbaneskift

UDSYN, BELYSNING
LED-kørelys i høj position (under kølergrill, mellem logo og forlygter)

Dobbelte halogenforlygter

Elektrisk indstillelige og opvarmede sidespejle -
Sideblinklys på sidespejle

Tågelygter - ¤
Vinduesvisker foran med 2 hastigheder og fast intervalfunktion

Vinduesvisker bag tilkoblet bakgear



AUTHENTIQUE EXPRESSION

KOMFORT
Luftrecirkulation

Manuel aircondition -
El-ruder foran ¤
Solskærm i førerside uden/med spejl

Solskærm i passagerside (uden spejl)

Bagruder med ventilationsåbning

AUDIO, MULTIMEDIA
Forberedt til radio -
Radio Connect R & GO 2DIN med 2 USB-stik, Bluetooth®, holder til smartphone, gratis R & GO Application (CoPilot Premium navigation, telefoni,  
web-radio, Find My Car, kørecomputer), DAB+ radio

¤

Soundpakke: 2 tweeters, 1 subwoofer og opgraderede hojttalere 2 x 35W - ¤

SÆDER
Varme i forsæder -
Højdejusterbart førersæde -
Fast passagersæde, der kan nedfældes til bordposition vha. drejeknap

Nedfældeligt bagsæde (1/1) -
Splitbagsæde (1/2 - 1/2) -
Nakkestøtter bag indstillelige i højden

OPBEVARING
2 centrale kopholdere

1 central kopholder bag

Handskerum foran/med ruminddeling i farver der matcher indtrækket

Lukket handskerum (6,4 L) - ¤
Udtagelig handskerumstaske i stof (6,4 L) - ¤
Åbent opbevaringsrum nederst i midterkonsol (2,6 L). Indfatningsfarve der matcher indtrækket -
Lukket opbevaringsrum nederst i midterkonsol (2,6 L). Indfatningsfarve der matcher indtrækket -
Opbevaring i fordøre (5,8 L)

Opbevaring i bagdøre med fastgøringselastik (7,8 L) -
Opbevaring under bagsæder med net til fastholdelse af bagage (29 L) - ¤
12V stik

Ruminddeling i bagagerum og adskillelseselement - ¤
Belysning styret af tændingsnøgle eller døråbning/-lukning

Læselampe i passagersiden foran

Lys i bagagerum (tændes sammen med loftslyset ved åbning af dør)

LÅSNING AF BILEN
Centrallås med fjernbetjening

Centrallåsning af døre under kørsel

PAKKER
Sikkerhedspakke: Cruise Control, advarsel ved vognbaneskift - ¤
Sædepakke: ISOFIX-beslag på passagerforsæde, varme i forsæder - ¤
Citypakke: Parkeringssensor bag, elektrisk indstillelige og opvarmede sidespejle, højdejusterbart førersæde - ¤
Smartpakke: Læderrat, ISOFIX-beslag på passagerforsæde, varme i forsæder, parkeringssensor bag, elektrisk indstillelige og opvarmede sidespejle, 
højdejusterbart førersæde, flytbart opbevaringsrum med farvet låg, opbevaring i bagdøre

- ¤

- : Ikke muligt : Standard ¤  : Ekstraudstyr : Leveres som del af en udstyrspakke



Mål

DIMENSIONER (mm)

A Akselafstand 2 492

B Total længde 3 595

C Overhæng foran 630

D Overhæng bag 473

E Sporvidde foran 1 452

F Sporvidde bag 1 425

G Bredde (uden sidespejle) 1 646

H Højde ubelastet 1 554

H1 Højde ubelastet med bagklappen åben 1 967

J Lasthøjde til bagagerum 793

K Frihøjde med belastning 170

L Knæplads på 2. sæderække 136

M Albuebredde foran 1 362

M1 Albuebredde bag 1 325

DIMENSIONER (mm)

N Kantbredde foran 1 321

N1 Kantbredde bag 1 284

P Højde under tag (forsæder) 908

P1 Højde under tag (bagsæder) 855

Y Største / maks. åbningsbredde bagagerum 966 / 1 065

Y1 Mindste åbningsbredde bagagerum 932

Y2 Indvendig bredde mellem hjulkasser 1 005

Z Åbningshøjde bagagerum 580

Z1 Maks. lastlængde (fra bagklappen til 
nedklappede bagsæder)

1 336

Z2 Lastlængde bag sæderne 636

Z3 Højde under bagagerumsafdækningen 2 315

BAGAGERUMSVOLUMEN (liter)

Volumen VDA (ISO-3832 norm) under 
bagagerumsafdækningen (minimum/maksimum)

188 / 219

Maks. volumen, bagsæder klappet ned  
(indtil taget)

980



Renault – meget mere end en bil.

En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er 
en sikker og komfortabel bil, hvor du og din familie 
kan tilbringe mange hyggelige timer de næste 
mange år. Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad vi 
kan gøre for dig hen ad vejen, hvis du skulle have 
brug for vores ekspertise. Vores målsætning er, at 
du altid skal have en oplevelse af kvalitet – både når 
du kører, og når du har brug for vores assistance 
efter bilkøbet.

GARANTI
Fra leveringsdato er Renault Twingo dækket af 
2 års fabriksgaranti. Renault Twingo har desuden 
2 års Renault Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års 
rustgaranti.

RENAULT FORSIKRING
Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring. 
Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om at 
gøre dit ejerskab af en Renault så problemfrit som 
muligt. Et godt eksempel er, at vi som det eneste 
forsikringsselskab garanterer reparation med 
Renault Originaldele. Har du købt en af verdens 
sikreste biler, skal du ikke køre omkring med 
uoriginale reservedele, hvis noget skulle ske.  
Det ser vi som en selvfølge.

RENAULT FINANCE
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig 
mulighed for finansiering af din nye Renault på 
fordelagtige vilkår, uanset om du er privat kunde 
eller virksomhed. Renault Finance kan i samarbejde 
med Santander Consumer Bank, Danmark tilbyde 
nogle af de mest attraktive finansieringsprodukter 
i markedet, uanset om du ønsker at eje eller du 
ønsker at lease din nye Renault. Se mere på  
www.renault.dk eller hør mere om dine muligheder 
her i forretningen (hos din nærmeste forhandler).

RENAULT TILBEHØR
Du kan gøre din Renault mere personlig ved at 
vælge mellem vores mange praktiske, komfortable 
og sjove tilbehørsdele. Renaults tilbehørssortiment 
er specielt udviklet til at opfylde dine behov for 
komfort, sikkerhed og styling.

RENAULT OG MILJØET
Dit Renault værksted arbejder efter vores egne 
strenge miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på 
at belaste miljøet mindst muligt.

RENAULT ASSISTANCE TIL 
RÅDIGHED DØGNET RUNDT
Renault Assistance er en serviceydelse, der er 
inkluderet i garantien, ydelsen tilbydes i 2 eller 
3 års afhængig af bilmodel. Renault Assistance er 
til rådighed døgnet rundt, året rundt. Det eneste, 
du skal gøre, er at foretage et opkald til 80 88 93 
53 (gratis) og du vil blive betjent af en medarbejder 
hos Renault Assistance. De fleste reparationer 
vil blive udført på stedet. Hvis din bil ikke kan 
repareres samme dag, eller hvis den nødvendige 
tid til reparationen i henhold til Renaults tidsskema 
overstiger 3 timer, vil Renault tilbyde en løsning 
alt efter omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, 
vidererejse, overnatning).

For opkald i Danmark: 80 88 93 53 (gratis) 

For opkald uden for Danmark: +46 8 4111132

RENAULT SERVICE
Når du følger producentens serviceintervaller, er det 
let at passe på din nye Renault. Og når du benytter 
dig af et autoriseret Renault værksted, som bruger 
originale Renault reservedele, får du både tryghed 
og garanti. Du ved, at din Renault mekaniker er 
uddannet i at servicere netop den bilmodel, du ejer. 
Alle reservedele, der monteres i bilen ved service 
eller reparation, er perfekt tilpasset, så de kan 
fungere optimalt. Det gælder både sliddele, olier 
og nye dæk. Alt er testet og godkendt, inden det 
anvendes på din bil.



Renaults 7 kundeløfter 

 - Kundeløfte 1: Vi vil svare på din internetforespørgsel inden for 24 timer

 - Kundeløfte 2: Vi tilbyder dig prøvekørsel af en bil fra den modelserie, du har valgt, enten med  

det samme eller inden for 2 dage 

 - Kundeløfte 3: Vi holder dig løbende orienteret om status på din ny-bilsordre op til leveringen

 - Kundeløfte 4: Vi returnerer din bil til aftalt tid og pris efter værkstedsbesøg 

 - Kundeløfte 5: Du vil ikke blive faktureret for værkstedsarbejde, som ikke er aftalt med dig 

 - Kundeløfte 6: Vi tilbyder dig gratis vejhjælp indtil næste fabriksbestemte serviceeftersyn,  

når du får udført et Renault service hos os

 - Kundeløfte 7: Vi tilbyder dig prissikring på mekanisk service- og reparationsarbejde

Få mere information på www.renault.dk, hos din Renaultforhandler, eller Renaults kundeservice. 

RENAULT KUNDESERVICE
 $ E-MAIL: kundeservice.danmark@renault.com

 $ TELEFON: 80 88 94 00 





Beskyttelse

Mit karrosseri er opbygget, så det absorberer stød. Mine front- og sideairbags beskytter dig 

og dine passagerer. 

Hill Start Assist.

Ingen grund til nervøsitet, jeg opretholder automatisk trykket på bremsepedalen i 2 sekunder, 

tid nok til at manøvrere med omtanke. 

Renault er berømt for sin ekspertise inden for aktiv og passiv sikkerhed. Jeg er ingen undtagelse. 

Sikkerheden for alle



Advarsel ved vognbaneskift

Kør i ro og mag: Hvis du overskrider en vejstribe, uden at blinklyset er aktiveret, advares du 

visuelt og akustisk.

Elektronisk stabilitetskontrol ESC

Vanskelige vejforhold? Mit nye ESC-system, der er forbundet med antispinfunktionen (ASR), 

vogter over din vejbane.

Sidevindsassistent

Sidevindsassistenten medvirker til din komfort og sikkerhed. I tilfælde af stærk sidevind 

hjælper den dig, til trods for vindstødene, med at holde vejbanen ved hjælp af målrettede 

opbremsninger.





Go anywhere, go everywhere.
Renault TWINGO



Forlæng Twingo-oplevelsen

www.renault.dk

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i brochuren så nøjagtige og opdaterede som muligt. Renault forbeholder sig dog ret til, som et led i vores løbende optimeringer af modelprogrammet at foretage ændringer på modellerne uden varsel, herunder 

egenskaber, specifi kationer, udstyr og tilbehør. Brochuren kan være uaktuel eller unøjagtig på nogle områder, da egenskaber, udstyr, specifi kationer og tilbehør kan være ændret eft er udgivelsesdato, og derfor kan afvige fra beskrivelserne. Kontakt din Renault 

forhandler før køb for at sikre, at egenskaber, udstyr specifi kationer og tilbehør på det bestilte køretøj svarer til dine forventninger. Ifølge lov om ophavsret er kopiering af hele eller dele af denne publikation ikke tilladt uden forudgående skrift lig tilladelse fra Renault.

Renault anbefaler
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