
Novi Renault TWINGO
Cenik vozil
01.05.2019

Bencinski motor kW (KM) CO2

(g/km)
Life Zen Intens

SCe 75 54 (75) 117-124 9.390 € 10.890 € 12.190 €

TCe 95 68 (93) 123-128 -- -- 13.090 €

TCe 95 EDC 68 (93) 127-137 -- -- 14.390 €

Podaljšano jamstvo*

Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km) 500 €

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,

delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 5,2 – 6,1 l/100 km. 

Emisija CO2 po normativu WLTP : 117 – 137 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.

Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



Renault TWINGO
Serijska oprema
Serijska oprema Life

Varnost Dizajn
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika Bočni smerniki
Stranski varnostni blazini LED dnevne luči
Sistem proti blokiranju koles - ABS 3. zavorna luč
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP Spojler zadaj v v črni barvi

Sistem proti zdrsu pogonskih koles - ASR Tonirana stekla

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU Zunanja ogledala v črni barvi
Opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika Jeklena platišča 38 cm (15") +  okrasni pokrovi platišč v srebrni barvi
Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas Notranjost v temni barvi
Varnostna pasova spredaj z zategovalnikom in Črno Kario Elfa oblazinjenje
  omejevalnikom zatezne sile Bočna zaščita karoserije v črni barvi
Fiksna varnostna pasova zadaj
Zadnja sedeža s sistemom ISOFIX
Vzglavnika zadaj
Avtomatski vklop luči

Vožnja & Dodatki Udobje
Indirekten nadzor tlaka v pneumatikah Daljinsko centralno zaklepanje
Potovalni računalnik Servo volan
Pomoč pri speljevanju v klanec Ogrevano zadnje steklo
Omejevalnik hitrosti Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva vzdolžno in po naklonu
Kit za popravilo pnevmatik Ročno nastavljiva zunanja ogledala
Predpriprava za radio (inštalacija) Volanski obroč iz trde pene
Volanski obroč nastavljiv po višini Ročni pomik prednjih stekel
Sistem Stop&Start Snemljivo pokrivalo prljažnega prostora
Sistem Energy Smart Management Zaprt predal "Flexi-case" pred sovoznikom

Serijska oprema Zen
 Dodatno na opremo Life

Udobje Dizajn
Ročna klimatska naprava Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi v srebrno-črni barvi
Električni pomik prednjih stekel - impulzni pri vozniku Zunanja ogledala v barvi karoserije
Pomičen naklon zadnje klopi Kljuki prednjih vrat v barvi karoserije
Predal "Flexi-case" med naslonjali prednjih sedežev s priklopom USB Temno oblazinjenje
Deljiv naslon zadnjih sedežev 1/2 & 1/2
Voznikov sedež nastavljiv po višini Multimedija
Ročno poklopljiv naslon sovoznikovega sedeža Radio R&GO z Bluetooth, MP3, USB, AUX in upravljalnikom ob volanu

Serijska oprema Intens
 Dodatno na opremo Zen

Udobje Dizajn
Avtomatska klimatska naprava Prednji meglenki s funkcijo osvetlitve ovinkov
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala Platišča iz lahke litine 38 cm (15") v srebrno - sivi barvi
Zložljiv ključ Zaščita blatnikov, podvozja in odbijačev v črni barvi
Predal „Flexi-case“ v zadnjih vratih s trakom Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
Senzor za dež in avtomatski vklop luči Zunanje bočne okrasne črte - 3 linije
Odlagalni prostor za očala
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi Vožnja & Dodatki

Varčni način vožnje ECO (samo pri motorju TCe 95)
Multimedija Preklop naslona sovoznikovega sedeža z eno potezo “One Touch”

Multimedijski sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik s funkcijami 
Bluetooth, MP3, AUX, USB, DAB

Regulator in omejevalnik hitrosti

Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay



Novi Renault TWINGO
Cenik opcij

Life Zen Intens

PAKETI

Paket COOL
- Ročna klimatska naprava
- Radio R&GO z Bluetooth, USB, AUX in upravljalnikom ob volanu

PKCA12 800€ - -

Paket VARNOST
- Regulator in omejevalnik hitrosti
- Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
- Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
- Sistem LDW - opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu

PACK13 - 350€ -

Paket CITY
- Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
- Sistem LDW - opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu

PK14JD - - 250€

Paket EASY LINK
- Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
- Multimedijski sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik s funkcijami 
Bluetooth, MP3, AUX, USB, DAB
- Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay

PKMDA3 - 600€ -

Paket SEDEŽI
- Ogrevana prednja sedeža
- Sistem ISOFIX na sovoznikovem sedežu

PKRL01 - - 200€

VOŽNJA
Meglenki spredaj MEGL - 100€ S
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj RDAR01 - 150€ 150€
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj + kamera za vzvratno vožnjo RDAR02 - - 250€
Sistem LDW - opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu DLIGMA - - 150€
Samozatesnilne pnevmatike (1) TYAPS - - 150€

UDOBJE
Električni pomik prednjih stekel LVCIPE 150€ S S
Predal "Flexi-case" pod zadnjima sedežema RGAR1 - 50€ 50€
Predal "Flexi-case" med naslonjali prednjih sedežev s priklopom USB COIN02 100€ S S

DIZAJN
Enoslojna barva S S S
Enoslojna barva - posebna 220€ 220€ 220€
Kovinska barva 420€ 420€ 420€
Kovinska barva - posebna 520€ 520€ 520€
Platišča iz lahke litine 38 cm (15") RALU15 - 400€ S
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") RALU16 - - 300€
Dodatno zatemnjena stekla zadaj VSTLAR - - 150€
Platnena streha TOTOIL SRGTLU - - 1000€

S = Serija
(1) na voljo samo na platiščih iz lahke litine  - = ni na voljo



Novi Renault TWINGO
Personalizacija

Zen Intens

NALEPKE
Zunanje bočne okrasne črte - Pike (2) PERB10 150€ 150€
Zunanje bočne okrasne črte - Cosmic (2) PERB11 150€ 150€
Zunanje bočne okrasne črte - Tricolore PERB12 150€ 150€

Paket LOOK ZUNANJOST - Bela
- prednja okrasna letvica + stranski okrasni letvici + ohišji zunanjih ogledal

PERA01 PERN02 
REPNTC 50€(1) 50€

Paket LOOK ZUNANJOST - Krom
- prednja okrasna letvica + stranski okrasni letvici + ohišji zunanjih ogledal

PERS01 - 50€

Paket LOOK NOTRANJOST - Črna (3)
- armaturna plošča + obrobe zračnikov + volanski obroč

PERP02 - 50€

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi s črnimi vsadki (4) TICUI9 - 50€

PERSONALIZACIJA RUMENA MANGO
Paket LOOK ZUNANJOST - Rumena Mango (5)
- prednja okrasna letvica + stranski okrasni letvici + ohišji zunanjih ogledal

PERA01 PEN08 
REPNTC 50€(1) 50€

Paket LOOK NOTRANJOST - Rumena Mango (6)(7)
- armaturna plošča + obrobe zračnikov + volanski obroč

PERP10 - 100€

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rumenimi vsadki (8) TICUI7 - 50€

PERSONALIZACIJA RDEČA FLAMME
Paket LOOK ZUNANJOST - Rdeča Flamme (9)
- prednja okrasna letvica + stranski okrasni letvici + ohišji zunanjih ogledal

PERA01 PERN04 
REPNTC 50€(1) 50€

Paket LOOK NOTRANJOST - Rdeča Flamme (9)(10)
 - armaturna plošča + obrobe zračnikov + volanski obroč

PERP04 - 100€

Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rdečimi vsadki (11) TICUI8 - 50€

(1) Pri Zen obvezno naročiti s kodo PLATPE
(2) Ni na voljo z barvo GNE,NNP, KPN
(3) Na voljo samo ob izbiri oblazinjenja TICUI7, TICUI8 ali TICUI9
(4) Na voljo samo ob izbiri  paketa LOOK NOTRANJOST Črna ali Rdeča Flamme
(5) Ni na voljo z barvo RPP, DPW
(6) Na voljo samo ob izbiri oblazinjenja TICUI7
(7) Ni na voljo z barvo DPW, EQD, NNP
(8) Na voljo samo ob izbiri  paketa LOOK NOTRANJOST Črna ali Rumena Mango
(9) Ni na voljo z barvo RPP, EQD, DPW
(10) Na voljo samo ob izbiri oblazinjenja TICUI8 ali TICUI9
(11) Na voljo samo ob izbiri  paketa LOOK NOTRANJOST Črna ali Rdeča Flamme

PERSONALIZACIJA (na voljo za vse barve karoserije)



Novi Renault TWINGO
Dizajn

Life Zen Intens

OBLAZINJENJE
Črno Kario Elfa DRAP01 S - -
Sivo Java Natte DRAP02 - S -
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi TICUI6 - - S
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rumenimi vsadki TICUI7 - - O
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi z rdečimi vsadki TICUI8 - - O
Oblazinjenje v kombinaciji usnja in blaga v črni barvi s črnimi vsadki TICUI9 - - O

NOTRANJOST
Notranjost v črni barvi HARM01 S S S

BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Bela Cristal OVQNJ O O O
ENOSLOJNA BARVA POSEBNA
Modra Pill OVRPP O O O
Rumena Mango OVEQD O O O
Zelena Pistacija OVDPW O O O
KOVINSKA BARVA
Črna Etoile TEGNE O O O
Siva Cosmic TEKPE O O O
KOVINSKA BARVA POSEBNA
Rdeča Flamme TENNP O O O
Biserno Bela TEQNY O O O

KOLESNI POKROVI IN PLATIŠČA
Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi v srebrni barvi RDIF09 S - -
Jeklena platišča 38 cm (15") + okrasni pokrovi v srebrno-črni barvi RDIF08 - S -
Platišča iz lahke litine 38 cm (15") Venetian RDIF23 - O S
Platišča iz lahke litine 38 cm (15") Argos RDIF21 - O O
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Juvaquatre RDIF31 - - O
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Monega RDIF54 - - O

S = Serija       O = Opcija     - = Ni na voljo

Jeklena platišča 38 cm (15") + 
okrasni pokrovi v srebrni barvi

Jeklena platišča 38 cm (15") + 
okrasni pokrovi v srebrno-črni barvi

Platišča iz lahke litine 38 cm (15") 
Argos

Platišča iz lahke litine 38 cm (15") 
Venetian

Platišča iz lahke litine 41 cm (16") 
Monega

Platišča iz lahke litine 41 cm (16") 
Juvaquatre



Novi Renault TWINGO
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA H4D

Komercialni naziv SCe 75 TCe 95 TCe 95 EDC
Gorivo bencin bencin bencin
Depolucijska norma Euro 6dT Euro 6dT Euro 6dT
Pogon

MOTOR
Gibna prostornina (cm3) 999
Število cilindrov / ventilov 3 / 12
Največja moč kW (KM) pri št. vrtljajev (/min) 54 (75) pri 6250
Največji navor (Nm)  pri št. vrtljajev (/min) 95 pri 4000

Vbrizg goriva
atmosferski / sekvenčni 

večtočkovni

Stop & Start in regenerativno zaviranje Da Da Da

MENJALNIK

Tip
Samodejni 

6-stopenjski
z dvojno sklopko

KRMILNI MEHANIZEM
Servo
Obračalni krog med pločniki / zidovi (m)
Število obratov volana

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (Km/h) 163
0 - 100 Km/h (s) 14,7 13,1 12,1

PORABA po normativu WLTP*
Mešana vožnja (l/100 km) 5,2-5,5 5,5-5,7 5,6-6,1

IZPUSTI po normativu WLTP*
Emisija CO2 (g/km) od 117-124 123-128 127-137
CO (g/km) 0,4135 0,7052 0,3872
THC (g/km) 0,024 0,0361 0,0293
NOx (g/km) 0,0356 0,0208 0,0316
NMHC (g/km) 0,0224 0,0317 0,0265

KAPACITETE
Prostornina (litrov)

MASE (kg) 
Masa praznega vozila (brez voznika v kg) 981 1015 1043
Masa praznega vozila na sprednji osi (kg) 454 462 464
Masa praznega vozila na zadnji osi (kg) 527 553 579
Skupna dovoljena masa (kg) 1331 1365 1393
Nosilnost (kg) min/mix 350/417 350/408 350/394

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za 
osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih 
preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva 
pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji. 

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi 
protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. 
Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.  

Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html. 

165

35

Pnevmatike 41 cm (16")
spredaj : 185/50 R16

zadaj : 205/45 R16

3,9 vrtljajev

Pnevmatike 38 cm (15")
spredaj : 165/65 R15

zadaj : 185/60 R15

električni variabilni servo
8,75 / 9,09

H4Bt

na zadnji kolesi

Turbo / sekvenčni večtočkovni

Ročni 5-stopenjski

68 (93) pri 5500
134,7 pri 2500

898
3 / 12



Renault TWINGO
Cenik dodatne opreme

Kataloška številka Oprema
Maloprodajna

cena z DDV

COUNTRY PAKET 
8201404053 Aluminijasti strešni nosilci 96 €
7711420778 Nosilec smuči – za 4 pare 51 €
7711421178 Vmesniki nosilca smuči 15 €

TECHNO PAKET
7711550108 Garmin 50LMT-D Drive Smart 244 €
7711783363 Vzvratna tablica Nextbase Android 317 €

EASY PAKET
8201476015 Talna obloga prtljažnika - tekstil 16 €
7711227502 Mreža za pritrditev prtljage - navpična 31 €
8201486584 Sedežne prevleke - nezložljiva zadnja sedežna klop 1/1 129 €
8201486585 Sedežne prevleke - zložljiva zadnja sedežna klop (50/50) 129 €


