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Renault verkiest



Renault TwIzY



Er is niets zoals Twizy. Twizy is uniek. En dat geldt des te meer voor zijn 
design. Twizy heeft vormen die elke verbeelding tarten. Zijn architectuur 
wordt bepaald door zijn functie: u in alle vrijheid beschermen. En met 
zijn deuren als dekschilden vindt hij moeiteloos zijn plaats in de veel 
te drukke stad. Kijk naar de hemel: het transparante dak van Twizy 
geeft u een uniek zicht op de stad.

Elektrische geneugten



De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Renault TWIZY-gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan 
in deze brochure om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen. 





Twizy heeft een lengte voorsprong... op zijn tijd! Zijn zuiver elektrische aandrijving, zijn open interieur, zijn ongebruikelijke vormen... Hij mag worden bestuurd 
vanaf 16 jaar met rijbewijs AM (Twizy 45 km/h) of met rijbewijs B (Twizy 80 km/h) en geeft u alle vrijheid en veiligheid bij uw verplaatsingen. Ook parkeren 
wordt kinderspel dankzij zijn compacte afmetingen. Wacht niet op de toekomst. Laat de energie nu al circuleren!

Het leven, maar dan leuker



Gun uzelf een uniek zicht op de stad door voor het transparante dak te kiezen en personaliseer het koetswerk met diverse elektriserende kleuren. Voor 
jaloezie is geen plaats in Twizy: ieder heeft zijn plaats maar geniet dezelfde ontvangst en hetzelfde comfort op maat. Opteer voor twee ruiten* en Twizy 
beschermt uw allerbeste kledij. Met wie gaat u uit? Maak de juiste keuze want de twee plaatsen van Twizy zijn heel knus bij elkaar. Sterke emoties verzekerd!

* Optie.

Uw Twizy op maat





Renault Twizy verovert de professionele wereld met Twizy Cargo. Met zijn grote koffer van 180 liter achteraan binnen zijn compacte afmetingen toont 
hij zich nuttig, erg nuttig. Hij vindt gemakkelijk een plaatsje tussen twee auto’s. Twizy Cargo, een kruising tussen een scooter en een bestelwagen, is een 
uniek alternatief, verkrijgbaar in twee versies: 45 km/u en 80 km/u. Hij is volledig personaliseerbaar met stickers en vormt zo een exclusief uithangbord 
voor uw onderneming. Geen emissies (1), geen lawaai (2), 100% elektrisch... 
Wanneer u levert met Twizy, verrijken zijn waarden uw imago. De bestuurder beschermt hij met een veiligheidsuitrusting die niet zou misstaan in een 
klassieke auto. Twizy heeft meer dan één troef in handen met zijn koffer die uw leveringen vergemakkelijkt.

(1) Tijdens gebruik, exclusief slijtageonderdelen.
(2) Motorgeluid.

Twizy Cargo,  
maximale koffer...in maximaal rijplezier





Je beleeft de stad intenser als je je veilig voelt: Twizy beschermt zijn inzittenden. Zijn buizenchassis werd ontwikkeld door Renault Sport en beschermt u 
tegen aanrijdingen. De vier schijfremmen zorgen voor een hoge actieve veiligheid. Ook aan passieve veiligheid is er geen gebrek dankzij een vierpuntsgordel 
en een bestuurdersairbag. Als een waar condensaat van technologieën biedt Twizy ook een achteruitrijradar* als accessoire om parkeermanoeuvres te 
vergemakkelijken. Ideaal om uw Twizy zonder blutsen of krassen te parkeren.

Gemaakt om te beschermen



Dankzij zijn uitrusting en zijn talloze opbergvakken aan boord geniet u van een veilig en aangenaam rijgedrag. De verwijderbare of wegklapbare ruiten* met 
ritssluiting beschermen de inzittenden tegen slecht weer terwijl ze toch optimaal kunnen genieten van de zon wanneer het weer het toelaat. In combinatie 
met de geïntegreerde luidsprekers* stelt de handenvrije Bluetooth®-kit met lcd-scherm u in staat om in alle veiligheid te telefoneren en naar uw favoriete 
muziek te luisteren. En met de magnetische smartphonehouder* kunt u uw toestel in een handomdraai bevestigen aan het dashboard van uw Twizy.  
Het echte leven, 100% mobiel. 

* Verkrijgbaar als optie of accessoire.

Comfort en functionaliteit



PERSONALISERING VAN DE BUITENKANT

FLANKBOGEN

Sterzwart(1) Sneeuwwit(1) Vezelrood Caribish Blauw

(1) Metaalkleur.
(2) Beschikbaar op LIFE.
(3) Beschikbaar op INTENS.

PERSONALISERING

SIERWIELDOPPEN EN VELGEN

Zwart(2) Zwart velgen(3) Blauwe velgen(3)Rode velgen(3)GRIJS (SERIE)(2) Wit(2)

Sterzwart(1) Sneeuwwit(1) Vezelrood Caribish Blauw

KOETSWERKKLEUR



LIFE INTENS
Met Twizy Life kiest u voor de essentie van Twizy: zijn soepelheid, zijn dynamisme 
en zijn veiligheid. Maar vooral een design dat voor zich spreekt. Twizy Life laat 
zich tot in het oneindige personaliseren, van uiterst sober tot op en top fun.  
De Twizy van uw dromen bestaat echt!

INTERIEUR

INTERIEURDESIGN

Twizy Intens is bij de tijd tot in het kleinste detail: sierelementen in carbonkleur 
voor het dak en het deurtje van de handschoenkastjes, een metaalkleur waarmee 
hij er nog "elektrischer" uitziet, gefacetteerde lichtmetalen velgen... Personaliseer 
uw Twizy in twee keer: kies eerst de kleur van het koetswerk, de bekleding en 
de achteruitkijkspiegel* en vervolgens die van de boog en de velgen.

Interieurdecor Zwart (serie). Zetels en interieurdecor Wit in optie.

* Buitenspiegels in koetswerkkleur noodzakelijk met optie schaardeuren.



TECHNISCHE KENMERKEN
TWIZY 45 TWIZY 80

Homologatie Lichte quad (L6e) Zware quad (L7e)
TVV
Typeaanduidingen ACVYA0 / ACVYA1(cargo) ACVYB0 / ACVYB1 (cargo)
Fiscaal vermogen (België) - 4
Emissielabel Nulemissie: 100% elektrisch
Aantal plaatsen 2 / 1 (cargo)
MOTOR
Type motor 3CG - asynchroon elektrisch
Max Vermogen ECE kW (pk) 7 (10) 13 (17)
Maximumkoppel ECE Nm (kgm) 33 57
Toerental max. koppel (t/min) 0-2 050 t/min 0-2 100 t/min
Brandstof Elektrisch
VERSNELLINGSBAK
Manueel - Automatisch Automatisch
Type Reductiekast
Overbrengingsverhouding 1: 13,4 1: 9,23
Aantal vooruitversnellingen 1
PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 45 80
50 m vanuit stilstand (sec.) 7,5 6,6
0-45 km/u (sec.) 9,9 6,1
30-60 km/u (sec.) 5 (tot 45 km/u) 8,1
VERBRUIK STADSCYCLUS (ECE-15 IN Wh-KM EN G-KM)
CO2 (g/km) 0
Rijbereik ECE-15 (km)* 100 90
Wh/km 58 63
STUURINRIChTING
Bekrachtigd Directe tandheugel
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 6,8
Aantal stuuromwentelingen 2,8
WIELTREINEN
Type vooras Pseudo-MacPherson - Combinatie veer / schokdemper / aanslagpunten
Type achteras Pseudo-MacPherson - Combinatie veer / schokdemper / aanslagpunten
Ø stabilisatorstang voor / achter (mm) Voor en achter: diameter 23 mm
WIELEN EN BANDEN
Standaardwielen (") 4"
Afmetingen banden vooraan Continental EcoContact 125 / 80 R13
Afmetingen banden achteraan Continental EcoContact 145 / 80 R13
REMSYSTEEM
Type remcircuit Enkel circuit
Vooraan: volle schijf (VS), geventileerde schijf (GS) Ø (mm) DP 214 mm
Achteraan: trommel (T), volle schijf (VS), geventileerde schijf (GS) Ø (mm) DP 204 mm
AERODYNAMICA EN VOLUME
SCx / Cx 0,64
Energie aan boord (kWh) 6,1
GEWIChTEN (KG)
Rijklaar gewicht (zonder batterij) 473 (347) 487 (375)
Voorasbelasting onbeladen rijklaar 197 206
Achterasbelasting onbeladen rijklaar 249 268
Maximaal treingewicht (MTG) 685 690
Laadvermogen 110 115
Maximaal aanhangwagengewicht geremd 0
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd 0

* Het rijbereik van Twizy, zoals door de UTAC gemeten en gecertificeerd volgens de ECE-15-cyclus, bedraagt 100 km.
Net zoals het brandstofverbruik van een auto met verbrandingsmotor wordt het reële rijbereik van Twizy beïnvloed door diverse variabelen die op hun beurt in grote mate afhangen van de bestuurder. We denken dan in de eerste plaats 
aan de snelheid, de hellingsgraad van de gebruikte wegen en de rijstijl. Zo kunt u doorgaans 80 kilometer afleggen met een ecologische rijstijl en ongeveer 50 km in moeilijke gebruiksomstandigheden. Daarom geven we u de nodige 
middelen om uw rijbereik te beheersen dankzij de nieuwe boordinstrumenten en in het bijzonder de econometer die uw momentaan energieverbruik aangeeft. Om uw actieradius te optimaliseren maakt u zoveel mogelijk gebruik van 
de energierecuperatiefunctie tijdens vertragingen en beperkt u het gebruik van stroomverbruikers (voorruitontwaseming, koplampen).

Temperaturen rond of onder het vriespunt verlengen de laadtijd en verkleinen het rijbereik. Temperaturen die ver onder het vriespunt liggen, zorgen dat er minder energie in de batterij kan worden opgeslagen, wat eveneens het rijbereik 
verkleint. We bevelen aan om Twizy op te laden en te parkeren op plaatsen met een positieve omgevingstemperatuur.



UITRUSTINGEN EN OPTIES
Life Intens White Intens Black Intens Red Intens Blue Cargo

VEILIGhEID
Vier schijfremmen • • • • • •
Frontale bestuurdersairbag • • • • • •
4-puntsveiligheidsgordel vooraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanner • • • • • •
3-puntsveiligheidsgordel achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer • • • • • -
Antidoorschuifbult onder voorzetel • • • • • •
Achterzetel compatibel met verhoogkussen voor kinderen vanaf 15 kg • • • • • -
Startblokkeersysteem met transponder • • • • • •
Parkeerrem vergrendeld bij uitzetten van contact • • • • • •
Anti-opheffingalarm ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
RIJGEDRAG
Automatische transmissie met enkele verhouding (reductie) • • • • • •
Achteruitrijradar ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ruitenwisser met intervalstand en ruitensproeier • • • • • •
Verwarmde voorruit (op Twizy 45) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Verwarmde voorruit (op Twizy 80) • • • • • •
PERSONALISERING COLOR PACK (GRATIS OPTIE)
Color Pack Black (zwarte flankbogen, zwarte alu 13"-velgen "Altica") - ¤ ¤ ¤ ¤ -
Color Pack White (witte flankbogen, witte alu 13"-velgen "Altica") - • • • • -
Color Pack Blue (blauwe flankbogen, blauwe alu 13"-velgen "Altica") - ¤ ¤ - ¤ -
Color Pack Red (rode flankbogen, rode alu 13"-velgen "Altica") - ¤ ¤ ¤ - -
INTERIEUR
Mat met voetsteun voor bestuurder en passagier - • • • • -
Zwart zetelframe en zwarte ellips op dashboard • • • • • •
Wit zetelframe en witte ellips op dashboard - ¤ ¤ ¤ ¤ -
Zwarte zetelbekleding • • • - - •
Rodee zetelbekleding - - - • - -
Blauwe zetelbekleding - - - - • -
KOETSWERK
Regelbare buitenspiegels • • • • • •
Buitenspiegels - Black (noodzakelijk met schaardeuren) - - • (met deuren) - - -
Buitenspiegels - White (noodzakelijk met schaardeuren) - • (met deuren) - - - -
Buitenspiegels - Blue (noodzakelijk met schaardeuren) - - - - • (met deuren) -
Buitenspiegels - Red (noodzakelijk met schaardeuren) - - - • (met deuren) - -
Sierwieldoppen "Snowflake" - Grey • - - - - •
Sierwieldoppen "Snowflake" - Black / White ¤ - - - - ¤
Alu 13"-velgen "Altica" - Black - • • • • -
Alu 13"-velgen "Altica" - Blue / Red - Color Pack Color Pack Color Pack Color Pack -
Flankbogen in koetswerkkleur • - - - - •
Flankbogen - Black* - Color Pack Color Pack Color Pack Color Pack -
Flankbogen - White* - • • • • -
Flankbogen - Blue / Red - Color Pack Color Pack Color Pack Color Pack -
Metaalkleur ¤ • • - - ¤
COMFORT
Schaardeuren ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
In de diepte verstelbare voorzetel met geïntegreerde hoofdsteun • • • • • •
In de achterwand geïntegreerde hoofdsteun • • • • • -
Linker handschoenkastje in dashboard: 3,5 liter • • • • • •
Rechter handschoenkastje in dashboard: vergrendelbaar, 5 liter • • • • • •
Opbergvak achter de rugleuning van de achterzetel en omkeerbare zitting, 55 liter, vergrendelbaar • • • • • -
12V-aansluiting • • • • • •
Dak in het zwart • • • • • •
Doorzichtig dak ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -
COMMUNICATIE
Audiosysteem Parrot Mki 9100 met 2 LS en houder voor draagbaar toestel ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Z.E.-DAShBOARD
Opladen: weergave van het laadniveau (in %) van de batterij • • • • • •
Contact aan: weergave van de actuele snelheid en ingeschakelde versnelling • • • • • •
Z.E.-boordcomputer: resterend rijbereik, totale kilometerstand, eco-score • • • • • •
Econometer • • • • • •
Dubbel alarm voor reservezone van batterij (laatste 12%, daarna laatste km) • • • • • •
OPLADEN
Spiraalsnoer van 3 meter vooraan met verlengingsbegrenzer en stekker voor huishoudelijk stopcontact • • • • • •
SPECIFIEKE CARGO UITRUSTING
Opbergkoffer van 180 l / 75 kg, afsluitbaar met sleutel - - - - - •
•  = standaard ; ¤  = optie ;    * Sommige combinaties zijn onmogelijk.



AFMETINGEN

In bepaalde landen zijn quads mogelijk onderhevig aan een bijzondere wetgeving 
die niet geldt voor conventionele voertuigen. Deze wetgeving kan invloed hebben 
op het rijbewijs dat men nodig heeft om met Renault Twizy te mogen rijden en 
op de types van wegen waar Twizy mag rijden. Vraag meer inlichtingen bij uw 
concessiehouder.

OPBERGVOLUMES (dM3)
Kofferinhoud 31
Inhoud van het handschoenenkastje links 3,5
Inhoud van het handschoenenkastje rechts 5

AFMETINGEN (MM)
C Overbouw vooraan 313
A Wielbasis 1 686
d Overbouw achteraan 339
B Totale lengte 2 338
E Spoorbreedte vooraan 1 094

AFMETINGEN (MM)
F Spoorbreedte achteraan 1 080

G
Breedte op spatborden vooraan 
Breedte op spatborden achteraan 
Totale breedte met buitenspiegels / met deuren

1 237 
1 232 

1 381/1 396
H Totale hoogte leeg 1 454
H1 Totale hoogte leeg met deuren open min./max. 1 818/1 980
K Vrije hoogte 120
L Lengte van de regeling van de voorzetel 200
P Hoogte op de zitting vooraan 908
Q Hoogte op de zitting achteraan 843

INFORMATIE OVER dE RECYCLAGE VAN dE AANdRIJFBATTERIJ VAN UW 
ELEKTRISCHE WAGEN

• De lithium-ionbatterij van uw elektrische Renault kan worden gerecycleerd
• Probeer nooit zelf de batterij te verwijderen. Zo vermijdt u elektrische schokken, 
kwetsuren en brandwonden. Alleen een Z.E.-specialist is hiervoor bevoegd.
• Indien de batterij vervangen moet worden volgens de bepalingen in het contract 
met de verhuurder van de batterij, dient u zich te wenden tot uw Renault Z.E.-verdeler.



RENAULT DIENSTEN

Onze garanties
Constructeurswaarborg: gedurende 2 jaar, zonder kilometerbeperking.
Garantie op lakfouten en corrosie: garantie op lakfouten tot 3 jaar en garantie 
op corrosie tot 12 jaar, zonder kilometerbeperking.
Renault Assistance: 24 u/24 en 7 d/7 in geval van immobiliserende panne 
bijna overal in Europa, gedurende 2 jaar of zonder kilometerbeperking.
Batterij: De huurformule voor de batterij omvat de garantie dat u altijd 
over een perfect werkende batterij beschikt, met een voldoende hoge 
oplaadcapaciteit (meer dan 75% van haar oorspronkelijke oplaadcapaciteit). 
Met de aankoopformule voor de batterij, geniet U 3 jaar of 50 000 kilometer 
garantie op de batterij (wat het eerst wordt bereikt), met een laadcapaciteit die 
steeds hoger is dan 66% van de initiële capaciteit.

Garantie-uitbreiding en onderhoudscontract

Garantie-uitbreiding My Warranty
Verleng uw constructeurswaarborg met het garantie-uitbreidingscontract 
My Warranty, tot 6 jaar of 150.000 km. Renault Assistance is in het contract 
inbegrepen.

Onderhoudscontract EASYcare
EASYcare, het onderhoudscontract alles inbegrepen: alle onderhoudsbeurten 
in overeenstemming met de normen van Renault, de garantie-uitbreiding 
My Warranty, Renault Assistance en de ten laste neming van de slijtage-
onderdelen (schokdempers, remblokken, remschijven, ruitenwissers, enz. met 
uitzondering van de banden). Onderschrijf tot 7 jaar of 200.000 km.

Connected Services
Navigatie: Geniet van vooraf geïnstalleerde wegenkaarten in uw auto met 
gratis updates tijdens de eerste 3 maanden.
Coyote Series: Anticipeer in real time op gevarenzones en ongevallen. 
Profiteer van 3 maanden gratis gebruik.

LIVE Services & Connectivity: Blijf overal verbonden en ontvang real time 
verkeersinformatie. De eerste 36 maanden zijn gratis.
My Z.E. Connect : Bekijk het rijbereik en het niveau van de batterij tijdens het 
laden in realtime via uw smartophone of uw computer. Onderschrijf via de 
R-Link Store.
My Z.E. Interactive : Programmeer het heropladen van uw wagen, schakel 
de airco of de verwarming op afstand via uw smartphone of computer. 
Onderschrijf via de R-Link Store.

Om uw wegenkaarten up te daten en om van de apps te genieten, surf naar de 
R-LINK Store vanuit uw wagen of vanop uw computer via  
https://be.rlinkstore.com/nl/.

Schrijf u in op MY RENAULT.BE
MY Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje én een lifestyle 
magazine in één. Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal 
van voordelen op maat. U vindt er ook tips, technische informatie, wedstrijden, 
de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, enz. Surf naar www.myrenault.be 
en schrijf u gratis in.

Hoe ons contacteren?
•	Per telefoon op 00 32 78 05 11 15 van maandag tot en met vrijdag,  

van 9u tot 17u.
•	Via internet op www.nl.renault.be/contact. 
•	Per post naar Renault België Luxemburg, Klantendienst,  

W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos.



Renault TWIZY

Plug into the positive energy




