Renault TWINGO
Cenik dodatne opreme

DESIGN

Kataloška številka

Cena z DDV

Komplet nalepk za osebno prilagoditev vozila - črne črte

8201589513

384,90 €

Komplet nalepk za osebno prilagoditev vozila - bele črte

8201589503

384,90 €

Komplet nalepk za osebno prilagoditev vozila - Burning Pack bele barve

8201589506

385,06 €

Komplet nalepk za osebno prilagoditev vozila - Burning Pack rdeče barve

8201589507

384,90 €

Komplet nalepk za osebno prilagoditev vozila - Vintage

8201589509

384,90 €

Nalepke za osebno prilagoditev vozila - bel trak - desna stran

990429904R

204,90 €

Nalepke za osebno prilagoditev vozila - bel trak - leva stran

990422517R

204,90 €

Nalepke za osebno prilagoditev vozila - črn trak - desna stran

990426844R

204,90 €

Nalepke za osebno prilagoditev vozila - črn trak - leva stran

990424981R

204,90 €

Nalepke za osebno prilagoditev vozila - črn in rdeč trak - desna stran

990429783R

204,90 €

Nalepke za osebno prilagoditev vozila - črn in rdeč trak - leva stran

990425799R

199,68 €

Strešni spojler

858329528R

206,12 €

Kromirana ohišja zunanjih ogledal

8201510396

68,37 €

Osvetljene zaščitne obloge pragov vrat Renault

8201440409

144,85 €

Zaščitne obloge pragov vrat Renault

8201440407

112,06 €

Zaščitne obloge pragov vrat Twingo - rdeča Flamme

8201607756

56,61 €

Zaščitne obloge pragov vrat Twingo - bela Cristal

8201607752

56,25 €

Zaščitne obloge pragov vrat Twingo - modra Dragée

8201607759

52,95 €

Ročaj prestavne ročice Renault Sport

8201300589

92,54 €

15-palčna lita platišča Exception - siva Argent - spredaj

403000314R

227,18 €

15-palčna lita platišča Exception - siva Argent - zadaj

403009193R

219,30 €

15-palčna lita platišča Argos - črna Diamanté - spredaj

403005504R

205,08 €

15-palčna lita platišča Argos - črna Diamanté - zadaj

403000684R

199,04 €

16-palčna lita platišča Emblème - črna Diamanté - spredaj

403004792R

227,18 €

16-palčna lita platišča Emblème - črna Diamanté - zadaj

403008869R

216,16 €

16-palčna lita platišča Juvaquatre - črna Diamanté - spredaj

403004526R

226,16 €

16-palčna lita platišča Juvaquatre - črna Diamanté - zadaj

403006930R

226,16 €

15-palčna jeklena platišča -črna - spredaj

403006200R

73,58 €

15-palčna jeklena platišča - črna - zadaj

403000862R

73,58 €

15-palčna jeklena platišča - siva - spredaj

403003560R

73,55 €

15-palčna jeklena platišča - siva - zadaj

403001066R

73,55 €

Pokrovčki pest Renault za okrasne pokrove - siva

7700438116

9,21 €

Pokrovčki pest Renault - siva Argent

8200043899

9,21 €

Pokrovčki pest Renault - črna

403152085R

9,21 €

Zunanjost

Notranjost

Platišča

DESIGN

Kataloška številka

Cena z DDV

Pokrovčki pest Renault - rdeča

403151044R

24,55 €

Pokrovčki pest Renault - bela

403152575R

9,22 €

Pokrovčki pest Renault - rdeča

403151546R

9,22 €

Zaščita pred krajo za jeklena platišča (Komplet 4 vijakov)

8201724187

47,35 €

Zaščita pred krajo za lita platišča (Komplet 16 vijakov)

7711239104

76,59 €

15-palčni okrasni pokrovi Viva Stella v kombinaciji sive in temno sive barve

403152924R

18,42 €

15-palčni okrasni pokrovi Viva Stella v kombinaciji sive in črne barve

403158603R

25,84 €

15-palčni okrasni pokrovi v svetleče črni barvi z obrobo v sivi Argent

8201536033

24,68 €

15-palčni okrasni pokrovi v svetleče črni barvi z obrobo v modri Dragée

8201564420

18,30 €

15-palčni okrasni pokrovi v svetleče črni barvi z obrobo v rumeni Éclair

8201564418

14,04 €

15-palčni okrasni pokrovi v svetleče črni barvi z obrobo v rdeči Flamme

8201564416

18,30 €

15-palčni okrasni pokrovi Akaju v sivi Argent

403152087R

25,84 €

15-palčni okrasni pokrovi Eldo v sivi Argent

7711426508

12,69 €

15-palčni okrasni pokrovi Tanega v sivi Argent

7711426514

12,69 €

15-palčni okrasni pokrovi Cheverny v sivi Argent

7711210829

15,25 €

15-palčni okrasni pokrovi Scala v sivi Argent

7711213617

15,25 €

15-palčni varnostni okrasni pokrovi Gradiant - Carbon Look - spredaj

8201392434

21,35 €

15-palčni varnostni okrasni pokrovi Gradiant - Carbon Look - zadaj

8201392441

21,35 €

15-palčni varnostni okrasni pokrovi Fregate - Anthracite - spredaj

8201359232

21,35 €

15-palčni varnostni okrasni pokrovi Fregate - Anthracite - zadaj

8201359230

21,35 €

15-palčni varnostni okrasni pokrovi Escurial - siva Argent - spredaj

7711425219

21,35 €

15-palčni varnostni okrasni pokrovi Escurial - siva Argent - zadaj

7711425514

21,35 €

Tekstilne preproge Premium - rdeča (Komplet 4)

8201476013

65,73 €

Tekstilne preproge Premium - siva (Komplet 4)

8201476011

65,73 €

Tekstilne preproge Comfort (Komplet 4)

8201476005

39,91 €

Gumijaste preproge (Komplet 4)

8201379991

44,04 €

Sprednji naslon za roke - temno siva

8201491608

148,80 €

Prenosna torba za drobnarije - modra

984682438R

64,64 €

Prenosna torba za drobnarije - rdeča

984685342R

54,73 €

Prenosna torba za drobnarije - siva

984683036R

54,03 €

Prenosno odlagalno mesto s pokrovom - modra

969256853R

25,39 €

Odlagalno mesto s pokrovom - rdeča

969250152R

22,75 €

Odlagalno mesto s pokrovom - bela

969255492R

24,63 €

Prenosno odlagalno mesto - modra

969256848R

31,98 €

Platišča

Okrasni pokrovi

UDOBJE IN ZAŠČITA
Preproge

Priročna oprema

UDOBJE IN ZAŠČITA

Kataloška številka

Cena z DDV

Odlagalno mesto z obrobo - rdeča

969259393R

31,98 €

Odlagalno mesto z obrobo - bela

969259530R

31,98 €

Držalo odlagalnega mesta

969906615R

15,41 €

Prostor za pisalo - modra

685325282R

37,37 €

Prostor za pisalo - rdeča

685325104R

37,37 €

Komplet opreme za kadilce (pepelnik in vžigalnik)

8201375535

34,79 €

Sedežne prevleke za sprednje in zadnje sedeže ter preklopno nedeljivo sedežno klop (Komplet 3)

8201486584

155,65 €

Sedežne prevleke za sprednje in zadnje sedeže ter preklopno sedežno klop, deljivo v razmerju 50/50 (Komplet 4)

8201486585

163,26 €

Zaščitna ponjava

7711428236

174,11 €

Talna obloga prtljažnika

8201476015

19,17 €

Odlagalna mreža - ležeča

7711227501

29,51 €

Odlagalna mreža - pokončna

7711227502

34,27 €

Pritrdilni obroči

749329187R

3,99 €

Odstranljiv organizator za prtljago

8201585488

19,40 €

Senčniki - zadnja stekla

8201497081

85,22 €

Senčniki - zadnja bočna stekla in zadnje steklo

8201497086

85,23 €

Zračni usmerjevalniki - spredaj

8201517778

63,77 €

Zaščitne zavesice - spredaj ali zadaj

8201212479

22,46 €

Clean box (3 čistila, loščilo in 2 čistilni krpi iz mikrovlaken)

7711574925

54,58 €

Kabelski snop vlečnega priključka - 13-polni priključek

8201488933

125,16 €

Vmesnik za kabelski snop vlečnega priključka - 13/7-polni priključek

7711226912

21,97 €

Nosilni sistem QuickFix za prevoz na zadnjem delu vozila

8201494955

171,67 €

Aluminijasti strešni nosilci

8201404053

127,04 €

Nosilec za kolesa Euroride na vlečnem priključku - 2 kolesi - 13-polni priključek

7711780884

442,13 €

Nosilec za kolesa Express Hang-on na vlečnem priključku - 2 kolesi - 13/7-polni priključek

7711577326

59,63 €

Nosilec za kolesa Coach na vlečnem priključku - 2 kolesi - 13-polni priključek

7711780884

442,13 €

Nosilec za kolo Proride 80 na strešnih nosilcih - 1 kolo

7711780147

114,69 €

Nosilec za smuči - 4 pari/2 snežni deski

7711940000

147,60 €

Vmesnik strešnih nosilcev za nosilec za kolesa/smuči - aluminij

7711421178

18,26 €

Mehak strešni kovček - 340 l - črno platno

7711419549

253,10 €

Trd strešni kovček Renault - 380 l - svetleče črna

7711575524

432,22 €

Preproge

Prevleke

Oprema prtljažnika

Stekla

Zaščita karoserije

PREVOZ
Vlečni priključki

Nosilni pripomočki

MULTIMEDIJSKA OPREMA

Kataloška številka

Cena z DDV

Kabel mikro USB

8201530618

13,01 €

Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Supertooth Crystal

7711574999

59,08 €

Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Parrot MINIKIT Néo

7711575613

103,60 €

Magnetni nosilec za pametni telefon na ventilaciji

7711784774

19,42 €

Magnetni nosilec za pametni telefon na armaturni plošči

7711784775

19,22 €

Navigacijski sistem TomTom START 42

7711577895

256,29 €

Nosilec s priseskom za navigacijski sistem GPS

7711577317

35,75 €

Komplet zvočnikov Focal Music Premium 4.1 (paket Live in globokotonski zvočnik)

7711578133

649,61 €

Komplet zvočnikov Focal Music Live 4.0 (2 visokotonska zvočnika, 2 spredaj)

7711578132

204,61 €

Telefon

Sistem GPS

Avdio sistem

Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0 (2 spredaj)

7711575880

74,14 €

Čelna plošča za avtoradio

682481135R

244,28 €

Antenski vmesnik za avtoradio ISO-FAKRA

7711426161

12,58 €

Kabli vmesnika za avtoradio

8201528998

15,80 €

DVD predvajalnik Nextbase Duo Cinema

7711783362

603,95 €

Vzvratna tablica Nextbase Android 10’

7711783363

317,30 €

Nosilec za tablico Nextbase

7711783364

85,64 €

8201537455

200,68 €

Alarmna naprava

8201689981

227,09 €

Modul za zaznavanje dviga vozila

7711424116

107,98 €

Mehanska protivlomna blokada volana

7711431429

88,71 €

Mehanska protivlomna blokada prestavne ročice

7701418662

77,98 €

OBD Protivlomna zaščita

7711782488

92,72 €

Otroška lupinica Babysafe Plus - skupina 0+

7711427434

229,52 €

Podnožje Isofix za otroško lupinico

7711427427

229,52 €

Otroški sedež Duoplus Isofix - skupina 1

7711423381

368,24 €

Otroški sedež Kidfix Isofix - skupina 2–3

7711422951

259,79 €

Otroški sedež Kidplus - skupina 2–3

7711423382

228,35 €

VARNOST
Tehnologija za pomoč pri vožnji
Sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju
Zaščita pred vlomom in nadzor

Otroški sedeži

BUTIK

Kataloška številka

Cena z DDV

Miniatura Twingo -1/43 - rdeča

7711578125

14,93 €

Miniatura Twingo -1/43 - bela

7711578126

38,83 €

Miniatura Twingo -1/43 - modra

7711578127

15,26 €

Nakupovalna torba Twingo

7711579040

66,62 €

Ovitek za potni list in označevalec prtljage Twingo

7711579043

13,40 €

Obesek za ključe Twingo

7711780372

15,92 €

Lonček Twingo

7711579045

9,36 €

Pisalo Twingo

7711579046

8,78 €

Ovitek za iPhone 5 Twingo

7711579047

15,19 €

Miniatures

Kolekcija Twingo

Za nova doživetja z vozilom Renault Twingo obiščite spletno stran
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. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega
izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času.
Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih
omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli
način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
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