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De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Nieuwe Renault TWINGO-gamma.
Raadpleeg uw Renault-verdeler om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.
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Een opvallend design
Nieuwe Renault TWINGO is zonder meer een echte 

schoonheid. Met het extraverte ‘Tricolore’ zijmotief 

dat enkel beschikbaar is op de gelimiteerde ‘Edition 

One’-versies, valt Nieuwe TWINGO overal op. 

Dankzij de koplampen met kenmerkende C-shape 

en LED-dagrijlichten ziet u niet alleen beter, maar 

ziet uw TWINGO er ook nog eens eleganter uit.
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Ga voor uw stijl
Omdat elk detail telt, werd extra aandacht besteed 

aan de ergonomie en het interieurdesign van 

Nieuwe TWINGO. De centrale console werd opnieuw 

bedacht om zo de bestuurder én de passagier 

extra comfort en een betere rijervaring te geven.  

Zo geniet u van meer opbergruimte en 

interieurdetails in chroom. Bovendien kan u uw 

Nieuwe TWINGO helemaal personaliseren dankzij 

de verschillende kleurenpacks zowel voor binnen 

als buiten. Laat zien wie u bent!
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Meer fun in de stad
Met Nieuwe TWINGO amuseert u zich waar u 

ook gaat. Met de beste draaicirkel binnen zijn 

segment, draait u sneller dan ooit tevoren en 

voelt u zich helemaal thuis in de stad. Bovendien 

parkeert u in alle rust dankzij de achteruitrijcamera. 

Behendigheid, de nieuwe TWINGO heeft er zijn 

specialiteit van gemaakt. Nieuwe TWINGO neemt 

je overal mee naartoe!
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Carlab
Creatief atelier De interieuraankledingen en uitrustingen

Chromo zone De kleuren van uw Nieuwe Renault TWINGO

Interieurpersonalisering Alle mogelijke combinaties

Vrijloop De motoren

Afmetingen Volumes en maatschema’s

Essentiële accessoires Uitrustingen die staan voor een stijl
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®

Options

Basisuitrusting

15”-velgen met sierwieldoppen 
"Vegas"

Stoffen zetelbekleding "Ruban"

EDITION ONE

CARLAB Creatief atelier
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®

Options

Basisuitrusting = EDITION ONE +

Alu 16”-velgen "Monega"  
met diamant-look - Black 

Zetelbekleding "Night"

EDITION ONE +

CARLAB Creatief atelier

Zetelbekleding "Mango"

Zetelbekleding "Passion"
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CARLAB Chromo zone

Kristalwit (QNJ)*

Mangogeel (EQD)*

Kwartswit (QNY)**

Vlamrood (NNP)**
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Maangrijs (KPE)

Drageeblauw (RPP)* Pistachegroen (DPW)*

Sterzwart (GNE)

* niet-metaalkleur
** speciale metaalkleur
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CARLAB Interieurpersonalisering

1  Interieurdecors: Op het stuur – rondom het dashboard, de versnellingspook en de blazers. 

2  Interieurdecors met zetelbekleding “Night”, “Passion” of “Mango”: Zetelbekleding – Armsteunen aan de deuren (uitsluitend te verkrijgen met Edition One +).

Voorbeeld van interieurdecors: Keuze uit drie kleuren: zwart – geel – rood.

Interieurdecor zwart Interieurdecor geel Interieurdecor rood

17-18_CARLAB_TWINGO_FR_V1.indd   28 28/06/2019   18:32



CARLAB Personalisatie interieurdecors

Zetelbekledingen (“Passion” en “Mango” in optie op Edition One +)

Zwart op het stuurwiel Geel op het stuurwiel

Zwarte omranding rond het dashboard

Rood op het stuurwiel

Gele omranding rond het dashboard Rode omranding rond het dashboard

Zwarte omranding rond 
de blazers

Gele omranding rond 
de blazers

Rode omranding rond 
de blazers

Zwarte cirkel rondom de 
voet van de pook

Gele cirkel rondom de 
voet van de pook

Rode cirkel rondom de 
voet van de pook

Zetelbekleding stof / imitatieleder “Night” Zetelbekleding stof / imitatieleder “Mango” Zetelbekleding stof / imitatieleder “Passion”
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CARLAB Technische kenmerken

VERSIES SCe 75 TCe 95 TCe 95 EDC

HOMOLOGATIE
Homologatietype AH2BE2M45TA0B00000 AH2BE2ME5TA0C00000 AH2BE2MEATA0D00000
Fiscaal vermogen (pk) 6 5 5
Aantal plaatsen 4 4 4

MOTOR
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cilinderinhoud (cm³) 998 898 898
Aantal cilinders / Aantal kleppen 3 / 12 3 / 12 3 / 12
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min 54 (73,6) - 6 250 68,4 (92,9) - 5 500 68,4 (92,9) - 5 500
Max. koppel Nm bij tr/min 95 - 4 000 135 - 2 500 135 - 2 500
Type injectie multipoint turbo / multipoint turbo / multipoint
Brandstof benzine benzine benzine
Stop & Start serie serie serie
Roetfilter - - -

VERSNELLINGSBAK
Type Manueel Manueel Automatisch
Aantal versnellingen vooruit 5 5 6

STUURINRICHTING
Bekrachtiging serie serie serie
Draaicirkel (m) tussen stoepranden 8,75 8,75 8,75
Aantal stuuromwentelingen 3,9 3,9 3,9

INHOUD
Brandstoftank (l) 35 35 35

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 163 165 165
0-100 km/u (s) 14”70 13”10 12”10
1000 m vanuit stilstand (s) 35”20 31”90 33”80

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC CYCLUS
CO2-uitstoot (g/km) 99 105 116
Categorie CO2/Verbruik B C C
Stadscyclus (l/100 km) 5,2 5,9 6,6
Wegcyclus (l/100 km) 3,8 3,9 4,2
Volledige cyclus (l/100 km) 4,3 4,6 5,1

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht 989 / 1 056 1 032 / 1 090 1 074 / 1 118
Hoogst toegelaten gewicht 1 331 1 365 1 393
Aanhanger met remmen - - -
Aanhanger zonder remmen - - -
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CARLAB Afmetingen

Koffervolume (liter)
Minimum koffervolume: 210

Maximum koffervolume: 240

Laadlengte (mm)
Maximum laadlengte (met neergeklapte achterbank): 1 336

Maximum laadlengte achter de stoelen: 636

Maximum laadlengte tot aan het dashboard (passagiersstoel neergeklapt): 2 315
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1.

CARLAB Essentiële accessoires
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2.

4.

3.

5.

Rust uw TWINGO uit met accessoires om zijn origineel  
design en multifunctionaliteit te benadrukken.

1. Aluminium dakstaven Ideaal voor het plaatsen van 
een skidrager of een dakkoffer om het draagvermogen 
van uw TWINGO te verhogen.

2. Deurdrempels vooraan De gekleurde deurdrempels 
met TWINGO signatuur zijn in perfecte harmonie met 
de specifieke tint van uw wagen. Meer dan een detail, 
ze geven hem een extra esthetische en originele toets.

3. Smartphonehouder met inductielader Klein en 
discreet. Dankzij het magnetisch bevestigingssysteem 
gemakkelijk te plaatsen op het ventilatierooster van 
uw dashboard. Uw GSM wordt automatisch opgeladen 
via eenvoudig contact met deze smartphonehouder 
indien hij kan worden opgeladen zonder kabel (Qi) of 
beschikt over een compatibele schelp.

4. Armsteun vooraan in de hoogte verstelbaar om 
zich aan uw rijpositie aan te passen met handige 
opbergruimte binnen handbereik.

5. Verchroomde buitenspiegelkappen Geef uw 
Twingo nog meer pit met deze set verchroomde 
buitenspiegelkappen.
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Surf voor nog meer Nieuwe Renault TWINGO 
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (juni 2019). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. 
De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Nieuwe Renault TWINGO-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich 
het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de o�  ciële 
Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als 
accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde 
kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een 
gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schri� elijke toestemming van Renault.

    Foto’s : ©Renault Marketing 3D-Commerce, Paul Barshon - Printed in EC – FR 77 11 556 376 / NL 77 11 556 377 – Juni 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533941113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. 0810 40 50 60.
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