Renault TWINGO

Imam slog
in zamisli
Jaz sem prava 5-vratna limuzina. Lahko bi mislili,
da imam tri vrata, vendar poglejte, imam jih pet!
Praktičen sem za vstopanje, pripenjanje malčka ali
natovarjanje prtljage in velikih predmetov.
Imam povsem svoj slog. S svojimi hudomušnimi
žarometi, smerokazi in masko z nasmehom ter LED
dnevnimi lučmi. Edinstven sem! Z rahlo podobnostjo ...
Sem izjemno spreten. Preprosto, znajdem se tudi
na najmanjšem prostoru. S servovolanom in obračalnim
krogom v premeru 8,6 m se lahko izmuznem povsod,
zato zelo preprosto parkirate.

Zaslon na dotik, s spletno
povezavo, Renault Twingo
R&GO, moja najnovejša aplikacija
"Mesto nikoli ni daleč; s priključitvijo vašega pametnega telefona na avtoradio dostopate
do funkcij R & GO: pred vami so 4 ikone za popolnoma varno usmerjanje na poti, nadzor
načina vožnje, upravljanje radia in telefona ..."
Renault R-link Evolution, najboljši doslej
Zaslon multimedijskega sistema Renault R-Link Evolution upravljajte kot tablico! Svoje stike,
glasbene vsebine, aplikacije urejajte prek 7" (18 cm) zaslona na dotik ali glasovnih ukazov
(razen v primeru večpredstavnostnih vsebin)*. Poleg številnih funkcij (navigacija TomTom®,
večpredstavnostne vsebine, telefon, informacije o delovanju vozila ...) vam je na voljo katalog
aplikacij, ki jih lahko prenesete prek trgovine R-Link Store.
* Uporabljate lahko tudi upravljalna stikala na volanu.

Renault Twingo GT,
športen značaj
Natančen, udoben in zabaven TWINGO GT vam omogoča užitek
v športnih občutkih s podpisom Renault Sport: njegov motor s
turbopolnilnikom z močjo 110 KM pospeši od 0 do 100 km/h v manj
kot desetih sekundah! TWINGO GT ponosno razkazuje svoja 17-palčna
kolesa s stranskim zajemalom zraka in dvojnim izhodom izpušne cevi.
Športen značaj se v njegovi dinamični notranjosti izraža v posebnem
oblazinjenju v kombinaciji usnja in tkanine, aluminijastih pedalih in
ročaju prestavne ročice Zamak. S svojo vlečno močjo, vodljivostjo,
okrasnimi nalepkami Sport in oranžno barvo Piment je to vozilo nov
zgled vsem športnim mestnim malčkom.

Športna zasnova

Tudi podvozje je prenovljeno: novo vzmetenje, nove nastavitve sistema za nadzor stabilnosti vozila ESP in prenovljen variabilni servovolan omogočajo
povsem varno raziskovanje možnosti, ki jih ponuja TWINGO GT. Natančnost vožnje vliva občutek samozavesti, neznatno nagibanje karoserije in odziven
volan pa omogočata dinamično vožnjo, ki zagotavlja občutek varnosti.

Nihče si ni drznil.
Toliko bolje!
Motor zadaj? Res je, na prvi pogled je to presenetljivo. Toda prav kmalu sem tako kot
vi razumel: ves ta prostor v notranjosti, dvignjeno voznikovo mesto, neprimerljiva
preglednost, rekordno majhen premer obračalnega kroga, vse to je posledica te
velikopoteznosti.

Izgubil sem
10 cm po dolžini

Pridobil sem
22 cm v notranjosti

Imam rekordno majhen
premer obračalnega kroga
8.60 m

Švedska omara ... Tudi to drži!
S popolnoma ploskim podom in 2,31 m dolžine
nalagalnega prostora lahko odpeljete veliko stvari,
prtljage ali celo pohištva! In vaša kolena imajo na
voljo ves potrebni prostor, tudi na zadnjih sedežih!
Obračanje na mestu
Glede obračanja me nihče ne premaga: presodite
sami, saj sem s premerom obračalnega kroga 8,6 m
boljši od tekmecev za najmanj 1 m. Sem spreten in
spreten ostajam, pri čemer moj servovolan še bolj
olajša vaše manevriranje.

Nabit sem z energijo
Moji motorji so tako uglajeni kot učinkoviti. Z enako energijo vas varčno in živahno popeljejo iz ulice na odprto cesto ali avtocesto.
Vedno v vaš užitek.
SCe 70.

Energy TCe 90.

Zasvojen z mestom? S svojim
najnovejšim motorjem SCe 70
grem poskočno iz ene ulice v
drugo. Ta motor z 52KW (70KM)
je ustvarjen za mestno vožnjo
in zelo hitro razvije velik navor,
zaradi česar je vožnja hkrati
živahna, gladka in udobna.

Bi zapustili mesto? To je z bencinskim motorjem Energy TCe 90 s turbinskim
polnilnikom preprosto. Zaradi večje moči 66KW (90KM) razvije večji navor (135
Nm), ki je na voljo že zelo hitro. Zdaj lahko živahno speljujete in pospešujete
ob manj pogostem prestavljanju. S serijsko vgrajenim sistemom Stop & Start
bo vaša vožnja hkrati dinamična in varčna.

Najsodobnejša tehnologija

Motor GT TCe 110. Ekskluzivna moč.

Sistem Stop & Start. Sistem Stop & Start: ko se ustavim, se ustavi tudi motor**!
Rdeča luč na semaforju, zastoj? Nepotrebno bi bilo, da motor teče za prazen
nič. Sistem Stop & Start ga samodejno zaustavi, če prestavite v prosti tek**;
pritisnite na pedal sklopke in motor se bo samodejno znova zagnal. Genialno
za manjšo porabo!

Zmogljivosti motorja GT 110, s katerim so opremljena le vozila TWINGO GT,
so rezultat dela ekipe Renault Sport: prenovljene karakteristike delovanja
motorja, višje število vrtljajev motorja s turbopolnilnikom in, kar je najbolj
opazno, posodobljen izpušni sistem z nameščenim glušnikom z dvojnim
izhodom. Izboljšali smo prav vsak del, vključno z razporeditvijo prestav pri
petstopenjskem ročnem menjalniku. Poleg tega je TWINGO GT izjemno
dinamičen in zagotavlja hitro povečanje števila vrtljajev motorja.

Sistem Energy Smart Management ESM (Energy Smart Management). Moj
akumulator se kar sam polni! Zaviranje, upočasnjevanje ... sistem ESM, ki je na
voljo pri motorju Energy TCe 90, zbira oddano kinetično energijo za polnjenje
akumulatorja, s čimer se izboljša poraba električne energije. Inteligentno, kajne?
Samodejni menjalnik EDC
Za več udobja in ugodja med vožnjo je z motorjem TCe 90 ali TCe 110 na voljo
6-stopenjski avtomatski menjalnik EDC z dvojno sklopko. Prestavljanje v višjo
prestavo se izvaja hitro, mehko, brez sunkov ter brez izgube pospeška. Poraba
goriva je primerljiva s porabo pri ročnem menjalniku.
* Poraba goriva in izpusti so homologirani po veljavnih predpisih.
** Če želite, lahko sistem izključite.

Zaupajte mi prav vse
S 5 vrati, popolnoma ploskim podom in prtljažnim prostorom 2,31 m nalagalne dolžine je vse mogoče. Še posebej, ker vam
moji novi prilagodljivi odlagalni prostori "Flexi-Case" vedno ponudijo pravo rešitev! "Presenečeni boste nad mojimi številnimi
odlagalnimi mesti (s skupno prostornino 52 l*). Kar se tiče mojega prtljažnega prostora (219 l), je neverjetno priročen: njegov
pravokotni pod je na ravno pravšnji višini, na primer za odlaganje opravljenih nakupov ..."

Sistem odlagalnih prostorov: "Flexi-Case"
Predal pod zadnjima sedežema, predal v zadnjih vratih s trakom, predal med naslonjali prednjih sedežev, odstranljivi predal v sredinski konzoli spredaj z ali
brez pokrova v barvi personalizacije, možnost izbire predala pred sovoznikom ... sistem "Flexi-Case" je prava domislica! Pospravljanje še nikoli ni bilo tako
zabavno.
* S celovito ponudbo "Flexi-Case".

Izbor barv Barve vozila Twingo
Ustvarjalna delavnica Ureditve notranjosti
Prosti tek Motorji
Prilagajanje po meri Vse možne kombinacije
Najbolj uporabna dodatna oprema Oprema, ki zaznamuje stil
Dimenzije Prostornine in mere

Izbor barv

Bela Cristal (NB QNJ)

Modra Pill (NP RPP)

Rdeča Flamme (KP NNP)

Zelena Pistacija (NPDPW)

Siva Cosmic (KB KPE)

Črna Etoile (KB GNE)

Oranžna Piment (KP EPP)

NB - Enoslojna barva
NP - Enoslojna barva posebna
KB: kovinska barva;
KP: kovinska posebna barva

Ustvarjalna delavnica
AUTHENTIQUE

Veliki okrasni pokrovi koles v
srebrni barvi 15"

Na sliki je prikazana opcijska oprema.

Črno oblazinjenje Kario Elfa

Serijska oprema Authentique
Varnost
• Varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Stranski varnostni blazini
• 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
• Opozorilnik za nepripet varnostni pas za
voznika in sovoznika
• Tritočkovni varnostni pasovi spredaj
in zadaj
• Varnostna pasova spredaj z
zategovalnikom in omejevalnikom
zatezne sile
• Fiksna varnostna pasova zadaj
• Zadnja sedeža s sistemom ISOFIX
• Vzglavnika zadaj
• Indikator prestavljanja

Vožnja
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Potovalni računalnik
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Sistem za ohranjanje stabilnosti
pri bočnem vetru
• Omejevalnik hitrosti
• Kit za popravilo pnevmatik

Dizajn
• Bočni smerniki
• LED dnevne luči
• 3. zavorna luč
• Spojler zadaj v črni barvi
• Tonirana stekla
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Jeklena platišča 15" + veliki okrasni
pokrovi koles v srebrni barvi
• Armaturna plošča, obrobe zračnikov
in vstavki na volanskem obroču
v beli barvi - reliefni vzorec
• Notranji predali spredaj v sivi barvi
• Notranjost v črni barvi
• Črno Kario Elfa oblazinjenje
• Osvetlitev merilnikov v oranžni barvi

Multimedija
• Predpriprava za radio (inštalacija)
Udobje
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Servo volan
• Ogrevano zadnje steklo
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva
vzdolžno in po naklonu
• Ročno nastavljiva zunanja ogledala
• Volanski obroč iz trde pene
• Ročni pomik prednjih stekel

Ustvarjalna delavnica
EXPRESSION (AUTHENTIQUE +)

Veliki okrasni pokrovi 15" v
srebrno - črni barvi

Na sliki je prikazana opcijska oprema.

Sivo Java Natte oblazinjenje

Platišča iz lahke litine 15"
Exception

Modro Java Natte oblazinjenje

Serijska oprema Expression
Dodatno k paketu opreme Authentique
Udobje
• Ročna klimatska naprava
• Električni pomik prednjih stekel
• Nosilec za pametni telefon
• Volanski obroč nastavljiv po višini
• Deljiv naslon zadnjih sedežev 1/2 & 1/2
• Snemljivo pokrivalo prljažnega prostora
• Odstranljiv predal "Flexi-Case" v sredinski
konzoli spredaj z obrobo v beli barvi
• Odprt predal "Flexi-Case" pred
sovoznikom z gumijasto podlogo
v beli barvi

Dizajn
• Bočna zaščita karoserije v črni barvi
• Zunanji ogledali v barvi karoserije
• Kljuki prednjih vrat v barvi karoserije
• Notranje kljuke vrat v satinirani
krom barvi
• Sivo ''Java Natte'' oblazinjenje
+ naslonjala za roke v sivi barvi
• Vstavek na vratih v beli barvi
• Spojler zadaj v barvi karoserije

Multimedija
• Radio R & GO (zvočnika 2x20W) z
upravljalnikom ob volanu + Buetooth
+ USB + AUX

Dodatki
• Predpriprava za alarmno napravo
(inštalacija)
• Predinštalacija za nosilce koles

Ustvarjalna delavnica
DYNAMIQUE (EXPRESSION +)

Platišča iz lahke litine 15"
Argos

Na sliki je prikazana opcijska oprema.

Sivo Java Natte oblazinjenje

Platišča iz lahke litine 16"
Embleme

Rdeče Java Natte oblazinjenje

Serijska oprema Dynamique
Dodatno k paketu opreme Expression
Dizajn
• Meglenki spredaj
• Platišča iz lahke litine 15" Argos
• Kromirani letvici na bočnima
zaščitama karoserije
• Volanski obroč in ročica menjalnika
v usnju
• Osvetlitev merilnikov v beli barvi
• Armaturna plošča, obrobe zračnikov
in vstavki na volanskem obroču v sijaj
beli barvi
• Zunanje bočne okrasne črte v črni barvi
(za OVQNJ, OVENW, OVRPP)
• Zunanje bočne okrasne črte v beli barvi
(za TECNL, TEGNE, TERPM, TENNP)

Udobje
• Samodejna klimatska naprava
• Električno nastavljivi in ogrevani
zunanji ogledali
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
• Poklopljiv naslon sovoznikovega sedeža
• Zložljiv ključ
• Zaprt predal "Flexi-Case" pred
sovoznikom
• Odstranljiv predal v sredinski konzoli
spredaj "Flexi-Case" s pokrovom
v beli barvi
• Predal "Flexi-Case" v zadnjih vratih
s trakom
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči

Vožnja
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Sistem Stop & Start
(samo pri motorni različici TCe 90)
• Sistem Energy Smart
(samo pri motorni različici TCe 90)

Ustvarjalna delavnica
GT (DYNAMIQUE +)

17" platišča Twin'Run z
diamantnim leskom

Oblazinjenje v sivi barvi

Serijska oprema GT
Dodatno k paketu opreme Dynamique
Notranji dizajn
• Oblazinjenje v kombinaciji usnja*
in blaga GT
• Ščitnik armaturne plošče in naslon
za roke z oblogo in oranžnimi
okrasnimi prešivi
• Notranji okrasni dodatki v sivem
svetlečem odtenku Dark Metal
• Aluminijasta pedala

* Goveje usnje.

Vožnja
• GT vzmetenje
• Blažilniki: nastavljivi
+ povečan premer
• Stabilizator vzmetenja
• Nastavljivo krmiljenje
• Posebna prestavna razmerja
(krajše prestave)
• Posebne nastavitve sistema
za nadzor stabilnosti vozila - ESP
• Ekskluzivna črpalka za vodo & gorivo
• Dušilec izpuha
• Platišča & gume: razvito skupaj
z Renault Sportom in Yokohamo
• Dodatne reže za zajem zraka

Zunanja in notranja dodatna oprema
Renault Sport:
• 17" lita platišča Twin‘Run
z diamantnim leskom
• Kromiran dvojni izhod izpušne cevi
• Bočne in strešne okrasne nalepke
• Znak Renault Sport
• Po meri narejene zaščite vratnih
pragov Renault Sport
• Spojler za poudarjanje barvnega
kontrasta
• Zaščitne obloge blatnikov, odbijačev
in deﬂektorja na odbijaču

Prilagodljivost
Prilagajanje zunanjosti

1 Zunanja personalizacija:
- Obroba okrasne maske
- Bočna zaščitna obroba
- Ohišji zunanjih ogledal

1
2

2 Okrasne nalepke.
1
3 Okrasni pokrovi in platišča.
1
3

Okrasni pokrovi in platišča

Veliki okrasni pokrovi koles 15" v
srebrno - črni barvi

Platišča iz lahke litine
15" Argos

Platišča iz lahke
litine 15" Exception

Platišča iz lahke litine
16" Embleme

Zunanjo okrasni elementi - paketi LOOK zunanjost
Paketi v posamezni barvi zajemajo prednjo okrasno letvico, stranski okrasni letvici in ohišji zunanjih ogledal.

Prednja okrasna letvica v beli barvi

Prednja okrasna letvica v rdeči barvi

Prednja okrasna letvica v modri barvi

Stranski okrasni letvici v beli barvi

Stranski okrasni letvici v rdeči barvi

Stranski okrasni letvici v modri barvi

Ohišji zunanjih ogledal v beli barvi

Ohišji zunanjih ogledal v rdeči barvi

Ohišji zunanjih ogledal v modri barvi

Okrasna nalepka Vintage(1)

Okrasna nalepka Landscape v beli barvi(2)

Okrasne nalepke

Okrasna nalepka Landscape v črni barvi(1)

(1) Na voljo samo pri barvi modra Pil in bela Cristalr. (2) Na voljo samo pri barvah črna Etoile in rdeča Flamme.

Prilagodljivost
Prilagajanje notranjosti

2

2
2

2

1
1
1

1 Paket LOOK notranjost: Obroba osrednje konzole - Obrobi zračnikov - Vstavki na volanskem obroču. 2 Paket AMBIENT: Oblazinjenje - Nasloni za roke - Barva predalov "Flexi-Case"

Primer po želji urejene notranjosti
Različice notranje ureditve v treh osnovnih barvah: črni, modri Pill in rdeči Flamme.

Paket LOOK notranjost
Vsaka notranja ureditev zajema volan ter obrobo osrednje konzole in obrobi zračnikov.

Vstavki na volanskem obroču v črni barvi

Vstavki na volanskem obroču v rdeči Flamme barvi

Vstavki na volanskem obroču v modri Pill barvi

Obroba armaturne plošče v črni barvi

Obroba armaturne plošče v rdeči Flamme barvi

Obroba armaturne plošče v modri Pill barvi

Obrobi zračnikov v črni barvi

Obrobi zračnikov v rdeči Flamme barvi

Obrobi zračnikov v modri Pill barvi

Različne možnosti prilagajanja
Poiščite vse možne kombinacije.
BARVA KAROSERIJE
Nevtralna barva*
Črna Etoile
Bela Cristal
Modra Pill
Rdeča Flamme
Siva Cosmic
NOTRANJI AMBIENT

•
•
•
•
•

USKLADITEV NOTRANJEGA AMBIENTA S PAKETI LOOK NOTRANJOST
Paket LOOK NOTRANJOSTPaket LOOK NOTRANJOSTModra Pill
Rdeča Flamme
•
•
•
•
•
•
•

Nevtralna barva*
Nevtralna*
Paket AMBIENT - Modra Pill
Paket AMBIENT - Rdeča Flamme

NOTRANJI AMBIENT
Paketi LOOK NOTRANJOST
Paketi LOOK ZUNANJOST
Modra Pill
Rdeča Flamme
•
•
•
•
•
•
•
•

BARVA KAROSERIJE-NALEPKE
Bela Landscape
Črna Etoile
•
Bela Cristal
Modra Pill
Rdeča Flamme
•
Siva Cosmic
•
• = Opcijsko; - = ni na voljo; * Nevtralna barva = siva, črna ali bela

Črna Landscape
•
•
-

Črna Vintage
•
•
-

Prilagodljivost
Paleta opreme sport za oblikovanje vozila po želji
Prepustite se športnemu duhu, ki je prisoten tako znotraj kot zunaj*. Posebna okrasna nalepka, posebna posebna platišča 16" Burning, aluminijasta pedala in športna prestavna ročica,
oblazinjenje v kombinaciji delnega usnja v črni barvi z oranžnimi in belimi vsadki ter blaga in notranjimi okrasnimi elementi v oranžni barvi.

Paket športne opreme je na voljo za barve:
- Siva Cosmic, Črna Etoile in Bela Cristal

Notranji okrasni elementi v oranžni barvi
* Zaščitne obloge blatnikov, odbijačev in podvozja za doplačilo.

Posebna platišča iz lahke litine
16" Burning

Dimenzije

PROSTORNINA PRTLJAŽNEGA PROSTORA (dm3)
Prostornina prtljažnika
188/219
(po normi ISO 3832) (min/maks)
Največja prostornina prtljažnika pri
980
preklopljenih zadnjih sedežih (do stropa)

DIMENZIJE (mm)
A
Medosna razdalja
B
Celotna dolžina vozila
C
Previs spredaj
D Previs zadaj
E
Kolotek spredaj
F
Kolotek zadaj
G Celotna širina vozila brez zunanjih ogledal
H Višina praznega vozila
H1 Višina praznega vozila z odprtimi prtljažnimi vrati
J
Višina praga prtljažnika pri praznem vozilu
K
Oddaljenost vozila od tal pri obremenitvi
L
Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev
M Širina v višini komolcev spredaj
M1 Širina v višini komolcev zadaj

2,492
3,595
630
473
1,452
1,425
1,646
1,554
1,967
793
170
136
1,362
1 325

DIMENZIJE (mm)
N Širina v višini ramen spredaj
N1 Širina v višini ramen zadaj
P
Višina do strehe pod kotom 14° v 1. vrsti (prednji sedeži)
P1 Višina do strehe pod kotom 14° v 2. vrsti (zadnji sedeži)
- Zgornja širina odprtine prtljažnih vrat
Y
- Maksimalna širina odprtine prtljažnih vrat
Y1 Spodnja širina odprtine prtljažnih vrat
Y2 Notranja širina med blatniškima košema
Z
Višina odprtine prtljažnika
Z1 Največja nakladalna dolžina (od prtljažnih vrat do
preklopljenih zadnjih sedežev)
Z2 Nakladalna dolžina za sedeži
Z3 Nakladalna dolžina do armaturne plošče
(pri preklopljenem sovoznikovem sedežu v mizico)

1,321
1,284
908
855
966
1 065
932
1,005
580
1,336
636
2,315

Varnost za vse
Renaultove strokovnosti na področju aktivne in pasivne varnosti ni več treba dokazovati. Napori, vloženi v večjo varnost v mestih
in na cesti, so redno deležni nagrad.

Zaščita.
Med vožnjo ste lahko mirni. Moja zgradba je preučena,
tako da absorbira energijo udarcev; moje čelne in stranske
varnostne blazine bodo zaščitile vas in vaše sopotnike.

Pomoč pri speljevanju v klanec.
Ostanite mirni, samodejno ohranim zavorni tlak 2 sekundi
dlje ...
Tako imate dovolj časa za brezskrbno manevriranje.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP.
Težke vozne razmere? Moj novi sistem ESP skupaj s sistemom za
krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR) skrbi, da se boste
držali pravilne smeri vožnje.
Sistem za ohranjanje stabilnosti pri bočnem vetru.
Naj vas veter ne ovira! Sistem zagotavlja varnost in udobje pri vožnji.
V primeru močnega bočnega vetra, vam sistem pomaga ohraniti
smer vožnje navkljub sunkom vetra zahvaljujoč nadzorovanim
zaviranjem posameznih koles.

Vzdrževalni pregled Renault
Vzdrževalni pregled je celovit pregled vseh delov, vezanih na varnost vašega vozila, elektroniko in delovanje vašega motorja.
Svoje vozilo pripeljite na vzdrževalni pregled glede na opozorilne znake na
armaturni plošči vašega vozila, oziroma glede na priporočila, zapisana v
programu vzdrževanja.

Pregled vsebuje:
•
•
•
•
•
•

zamenjavo olja, priporočenega v programu vzdrževanja,
zamenjavo ﬁltra olja,
pregled 43 varnostnih točk,
dolivanje tekočin,
pregled računalnika z diagnostično napravo,
posodobitev programske opreme elektronskih sistemov.

Vzdrževalni pregled pri pooblaščenem serviserju Renault zagotavlja potovanja
brez skrbi in večjo vrednost vozila pri morebitni nadaljnji prodaji.

Ne pozabite rednega vzdrževanja
Na predpisane redne vzdrževalne preglede vas opozarjajo tako program
vzdrževanja vozila, ki ste ga prejeli ob prevzemu novega vozila, kot tudi
potovalni računalnik vozila ter spletni kotiček Moj Renault.

Renault svetuje za še večjo brezskrbnost
Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja
Tresenje zavornega pedala, blokiranje zavor, slaba lega na cesti, daljša
zavorna pot? Če se pojavi eden od teh znakov, je čas za pregled zavornega
sistema vašega vozila.
ALI STE VEDELI?
Zamenjajte zavorno tekočino vsakih 120.000 km (ali na 4 leta) in redno kontrolirajte zavorne
ploščice in kolute. Ne pozabite prestaviti v nižjo prestavo namesto stalnega zaviranja. Tako
boste podaljšali življenjsko dobo zavor vašega vozila in tudi prihranili gorivo.

Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo
Če je v potniškem prostoru slab zrak ali vas pečejo oči, če je razrositev stekel
počasna ali je v kabini nenadoma zelo mrzlo, preverite delovanje klimatske
naprave.
ALI STE VEDELI?
Vsako leto naj vam zamenjamo ﬁlter potniškega prostora, očistimo uparjalnik in preverimo nivo
hladilnega sredstva in olja kompresorja. Zaradi lažjega vzdrževanja klimatske naprave jo
uporabljajte vsaj dvakrat na mesec, tako poleti kot pozimi. Ne pozabite zmanjšati razlike z
zunanjo temperaturo, saj tako prihranite gorivo.

Zamenjava obrabnih delov
Obraba določenih sestavnih delov vozila, ki zagotavljajo varno in udobno vožnjo, je odvisna od uporabe vozila. Tako vam priporočamo njihovo zamenjavo
glede na prevožene kilometre.
Priporočena zamenjava

Zakaj?

Zavorne ploščice

60.000 km

Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zagotavljajo optimalne zavorne poti.

Zavorni diski

90.000 km

Diski se ob zaviranju tanjšajo, s tem pa se zmanjšuje njihova zanesljivost. Proizvajalec je na osnovi zahtevnih vzdržljivostnih testov predpisal najmanjšo
priporočeno debelino diska, ki še zagotavlja varno zaviranje.

40.000 – 60.000 km

Ker gre za element udobja in varnosti v vašem vozilu, redno preverjajte njihovo delovanje in jih pravočasno zamenjajte, saj je njihova obrabljenost težko
opazna.

Amortizerji
Metlice brisalcev
Akumulator

Vsako leto
Vsakih 4 – 5 let

Metlice brisalcev so narejene iz naravnega kavčuka, kar zagotavlja odlične brisalne lastnosti, hkrati pa je to material, ki je izpostavljen različnim zahtevnim
vremenskim in okoljskim vplivom.
Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam priporočamo pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in njegovo
zamenjavo.

Podaljšajte originalno garancijo proizvajalca s
pogodbo o podaljšanem jamstvu Renault
• zajema: brezplačno odpravo vseh mehanskih in električnih okvar na vozilu, brezplačno odpravo morebitnih
posledic na vozilu zaradi teh okvar ter brezplačne storitve Renault Pomoči;
• vam omogoča: do 6 let oz. do 200.000 km brezskrbne vožnje; pogodba je prenosljiva na novega lastnika v
primeru prodaje vozila pred izpolnitvijo prvega od navedenih dveh pogojev.

BREZSKRBNO NA CESTI S POGODBAMI O VZDRŽEVANJU
PAKET – MY REVISION

PAKET – ZEN

PAKET – FULL SERVICE

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Renault pomoč

 Renault pomoč
+
 Zamenjava obrabnih delov
(razen pnevmatik), ki je
potrebna zaradi uporabe vozila
in števila prevoženih kilometrov.

ALI STE VEDELI?
Pogodba o storitvah Renault velja v pooblaščeni
servisni mreži Renault po vsej Evropi pod pogojem,
da svoje vozilo vzdržujete in servisirate po
priporočilih proizvajalca. Za sklenitev pogodbe se
lahko odločite v obdobju enega leta od prevzema
oz. pred prvim vzdrževalnim pregledom svojega
vozila.

Pogodba o vzdrževanju vam omogoča:
• da na proizvajalca prenesete stroške za vzdrževalne posege, ki jih je predvidel
proizvajalec in popravila zaradi obrabljenosti (nadomestni deli in opravljeno delo);
• brezplačno koriščenje storitev Pogodbe o podaljšanem jamstvu in Renault Pomoči*
• izbiro obdobja do 7 let oz. do 200.000 km, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

* Samo pri paketu Zen ali Full service.

Dodatna oprema za vsak življenski slog
Renault vam ponuja dovršeno ponudbo praktične in estetske dodatne opreme za vaše vozilo glede na vaše potrebe in želje. Izbirate
lahko lita platišča, strešne kovčke, strešne nosilce, vlečne kljuke,...

Na voljo vam dajemo strokovno znanje ter zagotavljamo ustrezno
razmerje med kakovostjo in ceno ter zanesljivost v vseh razmerah.
Ta je plod preizkusov in meril, ki presegajo stroge mednarodne
standarde. Poenostavite si življenje: našo dodatno opremo vam
Renaultovi strokovnjaki namestijo na vozilo takoj. V vsakem
prodajnem centru se lahko obrnete na specializiranega sogovornika.

1.

2.

3.

1. Otroški sedeži z vpetjem Isoﬁx zagotavljajo najvišjo varnost vaših najdražjih. Renault
sledi strogim standardom varnosti prevoza otrok. Zato smo v našo ponudbo vključili otroške
sedeže z vpetjem ISOFIX. Tritočkovna toga pritrditev otroškega sedeža učinkovito varuje pri trku.
2. Sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju. Radar s štirimi senzorji. Zaznava morebitne
ovire za vozilom. 3. Tekstilne preproge Premium. Tekstil v izvedbi Premium z vezenim vzorcem
v različnih barvah.

Doživite poglobljeno izkušnjo Renault Twingo
na www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal
zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Pripravljena 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, določena
oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna oprema). Za najnovejše informacije se obrnite na lokalnega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini rahlo 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.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING, januar 2018.
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