Новиот

Renault TWINGO

Градска елеганција

Софистициран
изглед
Новиот Renault TWINGO доживеа целосно
преобразување. Редизајниран преден
дел, хромирани додатоци и можност за
прилагодување на возилото по мерка – секој
детал е направeн со цел да не ве остави
рамнодушни. Мал градски автомобил со LED
предни и задни дневни светла, светлосен потпис
во облик на буквата С со кој е особено горд. “C”
како француски chic!

Елеганција со
одбрани детали
Неочекувани изненадувања за секој ден да ви
биде посебен. Новиот Renault TWINGO нуди
богата палета на бои, нови странични налепници
и можност автомобилот стилски да се прилагоди
на вашата личност. Без разлика дали неговиот
изглед е природен, активен, софистициран или
гламурозен, новиот Renault TWINGO ви доликува:
елегантен во сите околности.

Покажете
го својот стил
Бидејќи секој детал е важен , особено внимание е
посветено на ергономијата и внатрешниот изглед
на новиот TWINGO. Сѐ во патничкиот простор
е направено пропорционално, од средишната
конзола за складирање до новите хромирани
рачки на менувачот. Новата палета на бои ви
овозможува да му дадете на возилото сопствен
стил и да го обоите животот во свои бои.

Градска забава
Новиот TWINGO со најмал круг на вртење во
својата класа и компактни димензии стигнува
секаде . Со помош на камерата за возење назад
може да паркирате и на многу мали паркинг
места. Совладувајте ги свиоците, доминирајте
на паркинзите и движете се лесно по тесните
градски улици. Специфичноста на новото
TWINGO се крие во неговата подвижност. Ќе
ве одвезе секаде!

Останете поврзани
Комплетно новиот мултимедијален систем
EASY LINK ви овозможува своите компатабилни
апликации Android Auto™* или Aplle Car Play™*
да ги пренесете во вашето ново TWINGO на
7-инчниот екрен чувствителен на допир.
* Во зависност од државата. Android Auto™ е марка на
компанијата Google Inc. Apple CarPlay™ е марка на компанијата
Apple Inc. Aпликацијата Android Auto™ не е достапна во Google
Play Store на територијата на државата.

Искористете ги
бројните просторни
можности
Новиот TWINGO ви нуди повеќе решенија за
подобра организација во возилото и тоа по
ваша мерка. Фиксниот простор за складирање во
централната конзола сега е уште попрактичен и
поквалитетен и може да се прилагоди во држач
за пијалак или за вашиот паметен телефон.
Затворениот дел под совозачкото седиште
обезбедува уреден простор, а на цврстата задна
полица може да ги оставате вашите работи. Само
со еден потег на копчето отворете го багажникот,
преклопете ја задната клупа за да добиете
рамен под. Новиот TWINGO е едноставен и
удобен поради овие детали, добро осмислен
со дизајниран простор.

Едноставно градско
возење
Системот Renault EASY DRIVE ви нуди
технологија за поедноставно градско возење.
Лесно паркирање: со камера за возење назад и
варијабилен серво управувач. Безгрижно возење:
звучниот сигнал ве предупредува доколку
ненамерно ја напуштите сообраќајната лента
и го задржува вашето внимание. Помага во
секакви ситуации: преку системот за помош при
движење по нагорнина, возењето ќе ви биде
едноставно како на рамен терен. Новиот TWINGO
без сомнеж е вашиот најсигурен сопатник во
урбаната средина.

Carlab

Избор на боја: Боја на возилата TWINGO
Нивоа на опременост: Уредување на внатрешноста
Димензии: Зафатнина и димензии
Фелни: Сигурни и со стил
Прилагодување по мерка: Можни комбинации
Oсновна и дополнителна опрема: Целосна листа
Дополнителна опрема: Опрема која ви дава стил

CARLAB Палета на бои
Бела Cristal

Бисерно Бела

Жолта Mango

Црвена Flamme

Сина Pill

Зелена Pistacija

Сива Cosmic

Црна Étoilé

CARLAB Ниво на опрема

Life
Сигурност
• Предни воздушни перничиња за возачот и
совозачот
• Странични воздушни перничиња
• Систем против блокада на тркала – ABS
• Систем за контрола на стабилност на возилото – ESP
• Систем против пролизгување на погонските
тркала – ARS
• Систем за помош при итно сопирање – AFU
• Предупредување за незакопчани сигурносни
појаси на возачот и совозачот
• Заден средишен сигурносен појас со три
закопчувања
• Предни сигурносни појаси со затегач и лимитер
на затезната сила
• Фиксен сигурносен појас позади
• Задни седишта со Isofix систем
• Задни наслони за глава
• Автоматско вклучување на предните светла
Дизајн
• Страничен покажувач на насока
• LED дневни светла
• Трето стоп светло
• Заден спојлер во црна боја
• Тонирани стакла
• Ретровизори во црна боја
• Челични 15“ фелни + украсни капаци за фелните
во сива боја
• Црна внатрешност

Zen (Life+)
• Црни Kario Elfa навлаки
• Странична заштита на каросеријата во црна боја
Возење и додатоци
• Контрола на притисокот во пневматиците
• Патен компјутер
• Систем за помош при движење по нагорнина
• Ограничувач на брзина
• Сет за поправање на пневматиците
• Предопрема за радио (инсталација)
• Управувач со прилагодлива висина
• Систем Stop & Start
• Систем Energy Smart Management
Удобност
• Далечинско централно заклучување
• Серво управувач
• Задно стакло со функција за греење
• Возачко и совозачко седиште со подесување по
должина и наклон
• Рачно подесување на надворешните
ретровизори
• Управувач од тврда пена
• Рачно подигнување на предните стакла
• Покривка на багажниот простор
• Затворен простор пред совозачот “Flexi-case“

Удобност
• Рачен клима уред
• Електрични предни стакла – импулсивно кај
возачот
• Подвижен наслон на задната клупа
• Простор “Flexi-case“ помеѓу наслоните на
предните седишта со USB приклучок
• Делив наслон на задните седишта во однос 1/2
и 1/2
• Возачко седиште со прилагодување по висина
• Рачно преклопување на наслонот на
совозачкото седиште

Дизајн
• Челични 15“ фелни + украсни капаци во
сребрена боја
• Надворешни огледала во боја на каросерија
• Надворешни рачки на вратите во боја на
каросеријата
• Сиви навлаки
Мултимедија
• Rадио R&GO со функции Bluetooth, MP3, USB,
AUX и команди на управувачот

CARLAB Навлаки

Црни навлаки Kario Elfa

Навлаки во комбинација на кожа и
ткаенина

Сиви навлаки Java Natte

Навлаки во комбинација на кожа и
ткаенина во црна боја со црни детали

Навлаки во комбинација на кожа и
ткаенина во црна боја со жолти детали

Навлаки во комбинација на кожа и
ткаенина во црна боја со црвени детали

Intens (Zen+)
Удобност
• Автоматски клима уред
• Електрични надворешни ретровизори со
функција за греење
• Клуч на преклопување
• Преграда “Flexi-case“во задната врата со
еластична лента
• Сензор за дожд со автоматско вклучување на
светлата
• Простор за складирање на очила
• Навлаки во комбинација на кожа и ткаенина во
црна боја
Дизајн
• Предни светла за магла со осветлување на
свиоци
• Алуминиумски 15“ фелни, сребрено сиви
• Црна заштита на браниците и на страничните
делови на возилото
• Управувач и рачка на менувачот обложени во
кожа
• Три украсни линии на страничните делови на
возилото

Возење и додатоци
• Економичен начин на возење ECO (само кај
мотор TCe 95)
• Преклопување на наслонот на совозачкото
седиште само со еден потег “One Touch”
• Темпомат и ограничувач на брзина
Mултимедија
• Mултимедијален систем EASY LINK со 7“ екран
чувствителен на допир со функции Bluetooth,
MP3, AUX, USB, DAB
• Функиции за поврзување со апликациите Android
Auto™** и Apple CarPlay**
* Говедска кожа
** Во зависност од државата.
Android Auto™ е марка на компанијата Google Inc. Apple
CarPlay™ е марка на компанијата Apple Inc. Aпликацијата
Android Auto™ не е достапна во Google Play Store на
територијата на државата.

CARLAB Димензии

ЗАФАТНИНА НА БАГАЖНИОТ ПРОСТОР (литри)

ТОВАРНА ДОЛЖИНА (mm)

Максимална зафатнина на багажникот (наклонета задна клупа ): 210
Максимална зафатнина на багажникот (рамна задна клупа ): 240

Максимална товарна должина (багажна врата со преклопени задни седишта): 1336
Максимална товарна должина зад седиштата: 636
Товарна должина до инструмент таблата (совозачко седиште во положба на маса): 2315

CARLAB Украсни капаци и фелни

CARLAB Надворешно прилагодување

Налепница Cosmic црна

Челични фелни 15“ + сребрени
украсни капаци

Челични фелни 15“ + сребрено-црни
украсни капаци

Налепница Cosmic бела

Налепница Tочки црна

Алуминиумски фелни 15“ Argos

Алуминиумски фелни 15“ Venetian

Налепница Tочки бела

Налепница Tricolore

Алуминиумски фелни 16“ Monega

Алуминиумски фелни 16“ Juvaquatre

Налепница со три линии

CARLAB Пакети за прилагодување на надворешниот изглед

Надворешни украсни елементи

1

Украсни лајсни на предната решетка, страничните заштитници на вратите и задниот браник

2

Куќишта на надворешните огледала

1

2

Пакет LOOK НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД – Бела боја*
*Возможни бои на каросеријата

1

Пакет LOOK НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД – Црвена Flamme*

Пакет LOOK НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД – Жолта Mango*

CARLAB Прилагодување на ентериерот

1

1

1

1

2

2

1

1 Внатрешни украсни елементи: Странични детали на управувачот, рамка на инструмент таблата, долниот дел на менувачот, рамка на отворот за вентилација.
2 Внатрешни комбинации: Навлаки, наслони за раце на вратите ( со доплата кај верзијата Intens).
Пример за прилагодување на внатрешноста: верзии во три бои – црна, жолта, црвена.

Пакет на внатрешна
опрема во црна боја

Пакет на внатрешна
опрема во жолта боја

Пакет на внатрешна
опрема во црвена боја

CARLAB Прилагодување на внатрешните украсни елементи

Странични детали на обрачот на управувачот
во црна боја

Странични детали на обрачот на управувачот
во жолта боја

Странични детали на обрачот на управувачот
во црвена боја

Рамка на инструмент таблата во црна боја

Рамка на инструмент таблата во жолта боја

Рамка на инструмент таблата во црвена боја

Основа на менувачот во
црна боја

Основа на менувачот во
жолта боја

Основа на менувачот во
црвена боја

Рамка на вентилациските
отвори во црна боја

Рамка на вентилациските
отвори во жолта боја

Рамка на вентилациските
отвори во црвена боја

Навлаки (со доплата во верзијата Intens)

Навлаки од ткаенина/кожа црни

Навлаки од ткаенина/кожа жолти

Навлаки од ткаенина/кожа црвени

CARLAB Дополнителна опрема

1.

Опремете го својот нов TWINGO по сопствена желба
за да биде уште поуникатен и практичен.

2.

3.

4.

5.

1. Изразете ја својата уникатност со хромирани
куќишта на надворешните ретровизори и со избор
на ексклузивни фелни. За да имате доволно простор
за багаж согласно вашите потреби и безгрижно да
тргнете на патување, на располагање ви е кровниот
куфер на Renault од 380 литри.
2. Пакет за заштита на каросеријата: Заштитете ја
ефикасно каросеријата на новиот TWINGO од мали
удари, гребаници и триења.
3. Безжичен полнач за паметен телефон: Наполнете
го паметниот телефот на едноставен начин, така што
ќе го положите на поставка за полнење во средишното
место за складирање.
4. Преден наслон за раце: Идеален за удобно возење
и дополнително место за складирање на вашите
предмети.
5. Комплет на додатоци за транспорт Quick Fix:
алтернативно решение наместо влечна кука.
Овозможува да на малиот градски автомобил кој не
е хомологизиран за влечна кука да му се монтира
држач за велосипеди.

CARLAB Kвалитет
« Нашата мисија е потрага за квалитет од креирање во дизајнерско студио и производство до дистрибуција во нашата мрежа »
Laurens van den Acker - Директор на индустрискиот дизајн - Grupa Renault

Неспоредлива подвижност
Со оглед на тоа дека движењето низ град
понекогаш претставува вистински подвиг,
Renault постојано изнаоѓа нови решенија за
поедноставување на животот и возењето. Новиот
TWINGO дефинитивно е лесно подвижен и лесен
за управување. Со поставување на моторот во
задниот дел, се добива најмал круг на вртење во
својата класа. Големото меѓуосовинско растојание,
варијабилен серво управувач и автоматски
менувач со со двојна спојка EDC (достапен
со доплата) дополнително придонесуваат за
неговата подвижност.

Докажана постојаност и сигурност на највисоко
ниво
Овој мал градски автомобил по ништо не
заостанува зад големите! Во тек на неговото
создавање, новиот TWINGO беше тестиран со
најригорозните тестови за издржливост за да
биде безбеден во сите околности и во него да се
чувствувате опуштено . Камера за возење назад
со сензори за паркирање, предупредување за
ненамерно напуштање на сообраќајната лента,
систем за контрола на пневматиците, темпомат
и ограничувач на брзина... сите овие функции за
помош потврдуваат дека Renault сака да понуди
најдобри перформанси во поглед на сигурноста.

Внимателно осмислен дизајн
Со софистицирана комбинација на стручно
познавање и страст, прецизност и хармонија,
новиот TWINGO ја покажува желбата за
оригиналност, што е и цел на марката и
карактеристика на целиот асортиман возила.
Редизајнираниот изглед се одликува со
елеганција, обложена во врвни материјали и
софистицирана завршна обработка, со чувство за
детали и практичност. Особени карактеристики:
ново отворање на предната хауба и багажникот,
нов ергономски дизајн на средишното место за
складирање, современост и интуинтивност во
вградената технологија.

Возила дизајнирана за издржливост
Перформансите на новиот TWINGO за возење низ град се проверени низ специјални тестови. Тука се и дополнителните тестови за издржливост на
температури од -25°С до +40°С, и надморска висина од 2500 м. 400.000 км на уредите за тестирање во стандардни услови, 150.000 км на патека, тестови
за изолација, отпорност на корозија и стареење. Сакаме да ја задржиме довербата и пред да ја напушти фабриката на возилата се вршат проверки на
над 1400 точки на квалитет.

Нашата цел: да обезбедиме чувство на безбедно седење зад управувачот на новиот TWINGО и долгогодишно возење.

CARLAB Usluge

Renault vam stoji na
raspolaganju
Budući da smo vam uvek na raspolaganju za pomoć, život će vam biti
lakši, jer ćete uštedeti vreme za održavanje svog vozila Renault:
predračuni i zakazivanje termina online, paketi usluga, ugovori o
održavanju, osiguranja i pomoć … iskoristite
brza i jednostavna rešenja, prilagođena vašim potrebama.
Vaši prvi koraci
Potražite sve informacije koje su vam potrebne:
- na našim internet stranicama – ponude proizvoda/usluga/
finansiranja, termin za probnu vožnju …
- u našoj mreži – sastanci sa našim poslovnim i tehničkim
timovima..
Renault Usluge za potpunu pokrivenost
Predvidite nepredvidivo zaključivanjem produžene garancije,
osiguranja i usluge Renault Pomoć, sa kojima ćete uvek biti bez brige.
Renault Usluge za bezbrižno održavanje
Sa paketima ili ugovorima o održavanju My Revision moći ćete da
iskoristite ponudu, pripremljenu za vaše potrebe, gde je već sve
uključeno u cenu.
Dodatna oprema, vaš Renault po meri
U našoj paleti dodatne opreme možete pronaći sve kako bi vaše vozilo
bilo još privlačnije, praktičnije, udobnije i prilagođeno vašoj ličnosti.

Неверојатни искуства со Renault Twingo на
www.renault.mk

Презедовме сѐ што е во наша моќ за точност на содржината на оваа брошура при нејзиното печатење, којашто би ги содржела и последните измени. Изработена е врз основа на предсериските возила или прототипови. Во рамките на политиката на постојано усовршување на производите, Renault го задржува правото на промена на прикажаната спецификација,
возило и дополнителна опрема. Овластените дилери на Renault за овие промени се известуваат во најкраток можен рок. Моделите можат да се разликуваат во зависност од одредени
пазари, опремата (сериска, со доплата или дополнителна), па можат да не бидат секаде достапни. За најнови информации обратете се до најблискиот импортер. Поради технички
ограничувања при печатењето, можно е боите во оваа брошура благо да отстапуваат од реалните бои на каросеријата или материјалите на внатрешните облоги. Сите права се
задржани. Забрането е умножување на оваа брошура во која било форма или на кој било начин, во целост или делумно, без претходна согласност од компанијата Renault.
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