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NÖJE, DESIGN,
RENAULT TWIZY 
100 % ELDRIVEN
EN KÄNSLA AV FRIHET

GEMENSKAP,



RENAULT TWIZY,
TIDERNA FÖRÄNDRAS...
Sitt inte och vänta på framtiden. Twizy är här. NU! Den tar 
sig fram överallt och du kan köra runt i stan på ett helt 
nytt sätt. Twizy vänder upp och ner på allt du trodde att 
du visst om elfordon. Det här tvåsitsiga fordonet är tryggt, 
bekvämt, eldrivet, energigivande och kul – och det älskar 
att visa upp sig. Inte så konstigt, för designen är helt ny. 
Med Twizy ger du stan ny energi.



– VAD SÄGER DET DIG?
RENAULT TWIZY





GILLAR DU 
ATT RÖRA 
PÅ DIG?

ÖPPEN FÖR ALLT
Twizy är ett helt nytt sätt att ta sig fram i stan. Du blir en del 
av något nytt och annorlunda. Det är ju därute det händer! 
Därför har den en öppen kupé så att du kan vara en del av 
stadspulsen. Twizy är vansinnigt kul att köra. Känslan man får 
bakom ratten är något bara Twizy-förare förstår!





Du har aldrig sett någonting som liknar Twizy. Framförallt inte till utseendet. Man 
kan inte föreställa sig hur en Twizy ser ut innan man har sett den. Funktionen 
har fått bestämma: den ska skydda dig samtidigt som du ska vara helt fri. 
Eftersom det kan vara trångt i stan har den fått saxdörrar. Lyft blicken mot himlen! 
Det panorama glastaket* på din Twizy låter dig se stan ur ett nytt perspektiv.
 
* Tillval

DET ULTIMATA 
STADSFORDONET





STAN?
GILLAR DU





NU KAN DU NJUTA 
AV DEN FULLT UT!

KONSTEN ATT SLINGRA 
SIG
Glöm de där ursäkterna för att inte hänga 
med ut. Men var ska jag parkera? Har du 
en Twizy är svaret enkelt: Var som helst! 
Ställ dig upp och sträck ut händerna. Det är 
så mycket plats du behöver för att parkera 
en Twizy. Vad ska jag ta på mig? Ta vad 
du känner för. I Twizy sitter du bekvämt 
oavsett. Vem ska jag ta med mig ut? Välj 
noga, för man kommer nära varandra. Den 
är så smidig att köra att ni hinner med 
flera utekvällar på en natt! För bra för att 
vara sant? Nejdå, bara lite Twizy-magi!







3 TWIZY =  
EN PARKERINGSPLATS
Tack vare det kompakta formatet och den oöverträffade svängradien slår Renault 
Twizy alla rekord i enkel parkering. Nu behöver du inte åka flera varv för att hitta 
en ledig parkering! Tänk vilken tur du har som kan parkera var du vill i stan.



ENSAM?
VILL DU INTE

ÅKA HEM





BESKYDDARINSTINKTEN
Twizy ger en känsla man gärna delar med sig av, med fyra hjul och två inbjudande säten. Precis som man kan förvänta sig av ett modernt och 
säkert fordon har Twizy riktiga säkerhetsbälten både fram och bak. Den innovativa rörformiga strukturen och krockkudden på förarplatsen 
ger er optimalt skydd vid en krock. Så du kan bjuda in vem du vill att åka med och känna dig helt lugn.



ÅK HEM 
TILLSAM-

MANS







NJUT AV LIVET,
KOPPLA AV.

VAD KÄNNER DU FÖR?





LÄNGE
LEVE
STAN!
STADENS DYNAMIK
Eldriven. Du andas lättare. Tyst. 
Trafikbruset dämpas. Kompakt. Trafiken 
flyter bättre. Vi på Renault hade några 
enkla och lite vågade idéer och så lade 
vi tio år på tillämpad forskning för att få 
fram ett nytt sätt att transportera sig ... 
Och nu presenterar vi Renault Twizy. Vår 
lösning på ett bättre och mycket, mycket 
roligare liv i stan.





I ALLA FORMER
I stan lever man nära varandra. Twizy har 
den rätta energin. Det handlar om att både 
respektera miljön och samtidigt vara mån 
om att de som åker i den sitter säkert och 
bekvämt. Twizy lyckas med konsten att 
vara både individualistisk och omtänksam 
mot andra. Och att tillfredställa ditt behov 
av nya upplevelser. Twizy gör staden 
mänskligare.



LÄNGE LEVE
HÄNSYNEN
TILL VÅRA MED-
MÄNNISKOR!



LIV UT?

HUR SER
DITT
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* Metallic-lack.

HUR SER DIN  
RENAULT TWIZY UT?

(Standard: ej metallic-lack, sidoinramning i samma färg som 
karossen, olackade backspegelkåpor.)

HJULKAPSLAR OCH FÄLGAR

BLÅ

VIT

SVART

GRÅ (STANDARD)

RÖD

SVART

TWIZY URBAN

KAROSSLACK

BLÅRÖDSVART/UTAN 
DEKALER  
(SOM STANDARD)

TAKLACK OCH DEKALER PÅ 
DÖRRARNA

1

2

3

4

5

Twizy urban sammanfattar allt som Twizy står för: mjukhet, 
dynamik, säkerhet. Men framförallt har den en design som talar 
för sig själv. Twizy urban kan anpassas på så många sätt … 
Vare sig du söker elegans eller underhållning så finns det en Twizy för dig. 

SIDOINRAMNING

BACKSPEGELKÅPOR

ANPASSNING AV BILENS YTTRE.
Här kan du utforska alla de anpassningsbara delarna i Twizy urban.

BLÅ "CARAÏBES" RÖD "FILAMENT" SVART "ÉTOILÉ"* VIT "NEIGE"*



Det fi nns så många kombinationer att välja mellan så vi skulle ha behövt fl era hundra 
sidor för att visa alla personifi eringsmöjligheter som fi nns för Twizy. På www.renault.se 
kan du skapa och personifi era din Twizy så att du får den precis som du vill ha den. 
Här är några exempel på hur den kan se ut:



För den som vågar och vill finns det möjlighet att välja bland en rad dekaler* till Twizy 
och få en ännu snyggare kontrast mot dörrar och fälgar. Så ta plats på scenen och låt 
din Twizy spraka av färg och energi!
 
* Tillbehör
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FÄRG PÅ KLÄDSEL
OCH DEKALER PÅ FÖRVARINGSFACKEN

1

FÄRG PÅ SÄTESRAMEN
OCH LISTEN RUNT INSTRUMENTBRÄDAN

2

SVART LIST (STANDARD) VIT LIST VITT SÄTESVART SÄTE (STANDARD)

INTERIÖR
Även invändigt öppnar sig en värld av möjligheter när det gäller att personifiera din Renault Twizy. 
Svart, rött, blått – säg en färg! Som grädde på moset erbjuder vi dessutom dekaler för insidan.

BLÅSVART/UTAN DEKALER (STANDARD)

RÖD



Twizy Technic är modern in i minsta detalj: svarta dekaler 
på taket och luckorna till förvaringsfacken, metallic-lack för 
att riktigt dra blickarna till sig och svarta aluminiumfälgar 
i diamantlook. Förhöj kontrasten ytterligare med de vita 
sätena. Läckert och kul.

* Metallic-lack.

FÄRGER

SVART "ÉTOILÉ "* VIT "NEIGE" *

FÄLGAR TILL TECHNIC

TECHNIC

TECHNIC-VERSIONEN I SVART

TECHNIC-VERSIONEN I VITT



FÖRVARINGSUTRYMMEN

Rör dig och lev med Twizy. 60 liters förvaringsutrymme ger dig fria händer. I de båda facken på 
instrumentbrädan får du plats med lite av varje, en burk dricka, ett par solglasögon eller vad du nu 
kan tänkas behöva. Sittdynan bak går att vända och förvandla till ett låsbart förvaringsutrymme. 
Nätfickorna* håller småsakerna på plats. Och när du har varit och veckohandlat fäster du en 
50-litersväska i fästena på passagerarsätet. Lev utan begränsningar, 100 % mobil!

* Tillbehör.



TEKNIK
Men det där med att ladda batteriet? Hur enkelt som helst! Öppna luckan 
framtill, dra ut sladden och plugga in Twizy i vilket jordat 230 V eluttag som 
helst. I ditt garage, på en parkeringsplats, i ett köpcentrum eller kanske i 
trädgården hemma? Det tar max. 3,5 timmar att ladda batteriet helt*. Det 
kommer du långt på. Särskilt som den automatiska växellådan gör körningen 
ekonomisk. Precis som i alla de andra fordonen i Z.E-serien fi nns det en 
ekonometer på instrumentpanelen där den återstående räckvidden visas – 
så att du alltid har koll på läget. När du kör Twizy fi nns energin överallt. 
Naturligtvis även i laddstolparna i din stad.

Hur fungerar den? När Twizy laddas går det åt 2 000 watt. 
Ungefär lika mycket som ett ångstrykjärn. Laddaren omvandlar 
strömmen från eluttaget till likström som lagras i batteriet på 
6,1 kWh. När du kör Twizy driver batteriet motorn via en 
transformator som omvandlar den lagrade energin till användbar 
energi (trefas växelström, för den som vill veta alla detaljer). Ju 
mer ström motorn får, desto mer kraft avger den. Den ström som 
den fasta delen av motorn (statorn) tar emot skickas vidare till 
rotorn som via reduktionsväxeln drar runt bakhjulen på Twizy. 
Så går det alltså till när Twizy tar dig med mot nya upplevelser!

BATTERI

MOTOR

TRANSFORMATOR

REDUKTIONSVÄXEL

DRIVAXEL

LADDARE

* Vid minusgrader eller temperaturer nära 0°C ökar laddningstiden och räckvidden minskar. Om det är riktigt kallt kan batteriet 
inte lagra lika mycket energi och därmed minskar också räckvidden. Vi rekommenderar att du väljer en plats där du vet att det 
är plusgrader för att ladda eller parkera bilen en längre tid.



I Twizy fi nns inget utrymme för avundsjuka: ni sitter 
lika skönt och ombonat båda två. Medan vissa älskar 
att åka öppet tycker andra att det är mysigare att 
sitta lite mer innesluten. Därför går det att välja 
fönster till sin Twizy och fodrat överdrag för förare 
och passagerare*. Om du känner att du behöver 
lite ljusterapi och verkligen vill kunna njuta av 
utsikten så fi nns ett genomskinligt tak som tillval. 
Det fi nns möjlighet att beställa ett riktigt praktiskt 
tillbehör: handsfree-setet med Bluetooth® och en 
LCD-skärm som gör att du kan se vem som ringer 
till dig, navigera i telefonens adressbok eller lyssna 
på musik. Twizy är verkligen öppen för allt!
* Tillbehör

KOMFORT



SÄKERHET

Twizy är också bra på att skydda dig. Det rörformiga chassit har tagits fram av 
Renault Sport för att skydda dig vid en eventuell krock och de fyra skivbromsarna 
ger verklig aktiv säkerhet. Tillsammans med en helt otrolig vändradie gör det att 
Twizy inte bara är rolig att köra, den är pigg till tusen också. När det gäller passiv 
säkerhet överträffar den allt som tidigare skådats på ett så här lättmanövrerat 
fordon. Det fi nns både fyrpunktsbälten och krockkudde på förarplatsen. Twizy är 
mycket teknik på minimal yta och som tillval fi nns även parkeringsradar bak, det 
överlägset säkraste sättet att klämma in sig på en liten parkering utan att repa 
din Twizy eller andra bilar. Det blir lättare att bo i stan när man känner sig säker.



TWIZY 45 TWIZY
Godkännande EU moped Klass I Tung fyrhjulig motorcykel (l7e)

TVV
Bilens typbeteckning ACVYA0 ACVYB0
Utsläppsetikett Noll utsläpp vid färd : 100 % elektrisk
Antal platser 2

MOTOR
Motortyp 3 CG – asynkron elmotor
Effekt kW CEE (hk) 4 (5) 13 (17)
Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) 33 57
Max. vridmoment vid varvtal (varv/min) 0 vid 2 050 varv/min 0 vid 2 100 varv/min
Bränsle Elektrisk

VÄXELLÅDA
Manuell – automatisk Automatisk
Typ Reduktionsväxel
Utväxlingsförhållande 01:13,4 01:09.2
Antal framåtgående växlar 1

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 45 80
50 m servostyrning (s) 7,5 6,6
0 – 45 km/h (s) 9,9 6,1
30 – 60 km/h (s) 5 (till 45 km/h) 8,1

FÖRBRUKNING I STADSKÖRNING I CYKELN ECE-15 (i l/100 km och g/km)
CO2 (g/km) 0
Wh/km 58 63
Räckvidd enligt ECE-15 (km)* 120 100

STYRSERVO
Direkt Kuggstång
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 6,8
Antal varv med ratten 2,8

AXLAR
Typ av framvagn Pseudo-McPherson – kombinerad klämfjäder/stötdämpare/stötanslag
Typ av bakvagn Pseudo-McPherson – kombinerad klämfjäder/stötdämpare/stötanslag
Diameter främre och bakre krängningshämmarstag (mm) Fram och bak : diameter 23 mm

HJUL OCH DÂCK
Standardfälgar (") 13"
Framdäck Continental EcoContact 125/80 R13
Bakdäck Continental EcoContact 145/80 R13

BROMSSYSTEM
Typ av bromskrets Enkel krets
Fram : hel skiva (DP), ventilerad skiva (DV) Ø (mm) DP 214 mm
Bak : trumma (T), hel skiva (DP), ventilerad skiva (DV) Ø (mm) DP 204 mm

LUFTMOSTÅND
SCx/Cx 0,64
Effekt (kWh) 6,1

VIKT (kg)
Tjänstevikt (utan batteri) 446 (375) 474 (375)
Tjänstevikt framåt 197 206
Tjänstevikt bakåt 249 268
Fordonets maxtågvikt (MTR) 685 690
Nyttolast (cu) 110 115
Maxvikt för obromsat släp 0

TEKNISK DATA

* Den uppmätta räckvidden som har certifierats av UTAC för fordonet i cykeln ECE-15 är 100 km för Renault Twizy.
Liksom bränsleförbrukningen hos en bil med förbränningsmotor påverkas räckvidden hos Twizy av flera faktorer, som i sin tur främst beror på föraren. Hastigheten, ojämnheter i vägen och körstil är de viktigaste faktorerna. 
Du kan i normal stadstrafik köra cirka 80 km om du tillämpar ekokörning och 50 km under svårare förhållanden. Det är därför som vi ger dig möjlighet kontrollera räckvidden tack vare den nya Instrumenteringen i fordonet, 
framförallt ekonometern som ger dig kontinuerlig information om aktuell förbrukning. För att öka din räckvidd kan du maximera energiåtervinningen vid fartminskning och begränsa användningen av elförbrukande tillbehör 
(avimning av vindruta och strålkastare).
Vid temperaturer nära 0 °C och vid minusgrader ökar laddningstiden och räckvidden minskar. Vid mycket låga temperaturer kan inte batteriet lagra lika mycket energi och därmed minskar också räckvidden. Vi rekommenderar att 
du laddar fordonet på en plats där du är säker att temperaturen håller sig över noll grader. Detsamma gäller om du ska parkera fordonet en längre tid.



STANDARDUTRUSTNING
Twizy 45 Twizy

urban technic urban technic

SÄKERHET
Aktiv säkerhet
Fyra skivbromsar
Z.E. Voice: diskret signal för att uppmärksamma fotgängare på att fordonet närmar sig. Aktiveras manuellt.
Passiv säkerhet
Främre krockkudde på förarplatsen
Fyrpunktsbälte fram med upprullningsmekanism
Trepunktsbälte bak med upprullningsmekanism
Underglidningsskydd i framsätet
Stolen bak är kompatibel med förhöjande barnkudde för barn som väger mer än 15 kg

STÖLDSKYDD
Elektronisk startspärr med kodlås
Låsbar rattaxel
Låsning av parkeringsbroms när strömmen bryts
Larm som reagerar på lutning t t t t
Rattlås t t t t

KÖRNING
Automatväxellåda med ett växlingsläge (reduktionsväxel)
När föraren lyfter på foten laddas driftbatteriet (regenerativ inbromsning)
Styrservo, direkt kuggstång
Parkeringsradar bak ¤ ¤ ¤ ¤
Sommardäck fram: Continental EcoContact 125 / 80 r13 65M
Sommardäck bak: Continental EcoContact 145 / 80 r13 75M
Vinterdäck fram: ContiWinterContact 125 / 80 r13 65T t t t t
Vinterdäck bak: ContiWinterContact 145 / 80 r13 75T t t t t
Reparationsspray (för däck) t t t t
Vindrutetorkare med intervalläge och vindrutespolare
Imborttagning på vindrutan ¤ ¤

PERSONIFIERING
Interiör
Golvmatta med fotstödszoner för förare och passagerare ¤ ¤
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i svart - -
Sätesram och instrumentbrädans omgivande list i vitt ¤ ¤
Svart klädsel - -
Svart klädsel och mattsvarta dekaler på locken till förvaringsfacken - -
Klädsel och dekaler på locken till förvaringsfacken i blått eller rött* ¤ - ¤ -

EXTERIÖR
Renault-märke fram och bak i blått krom
Hjulkapslar i snowflake-grått - -
Hjulkapslar i snowflake-vitt eller svart ¤ - ¤ -
Svarta aluminiumfälgar i altica-diamantlook ¤ ¤
Blå eller röda aluminiumfälgar i altica-diamantlook* ¤ - ¤ -
Gröna aluminiumfälgar i altica-diamantlook t - t -
Svarta backspeglar
Backspeglar lackade i blått, rött, vitt eller svart* ¤ ¤ ¤ ¤
Färgat tak (kan inte kombineras med genomskinligt tak) + röda eller blå dörrdekaler (om det är valt)* ¤ - ¤ -
Metallic-lack ¤ ¤
Lack i två färger (kanter/kaross)* ¤ ¤

KOMFORT
Vindavvisare på sidan fram
Saxdörrar med genomskinlig nederdel och assisterad öppning och stängning för en jämnare rörelse ¤ ¤ ¤ ¤
Fönstersats: avtagbar överdel på dörrarna t t t t
överdrag för förar- och passagerarplatserna t t t t
Stänkskydd på framskärmarna t t t t

STOL FRAM
Stolen fram har integrerat nackskydd och går att ställa in i djupled
Handtaget för att reglera framsätet går att komma åt från passagerarplatsen bak
I framstolens ryggstöd finns utrymme för passagerarens knän

STOL BAK
Nackskyddet är integrerat i den bakre skiljeväggen
Förvaringsutrymmen
Förvaringsfack till vänster i instrumentbrädan på 3,5 liter
Låsbart förvaringsfack till höger i instrumentbrädan på 5 liter
Låsbart förvaringsutrymme bakom den bakre stolens ryggstöd och vändbar sittdyna, 55 liter
En fritidsväska som rymmer 50 liter kan fästas under sittdynan bak t t t t



24° 21°

QP

K

C A D
B

E
G

F

H1 H

I vissa länder gäller särskilda regler för fyrhjuliga motorcyklar. Det kan till exempel gälla vilken körkortsbehörighet som krävs för att köra Renault Twizy och vilka vägar du får köra 
den på. Kontakta din Renault-återförsäljare för att få reda på vad som gäller.

FÖRVARINGSVOLYM (dm3)
Bagageutrymmets volym 31
Det vänstra förvaringsutrymmets volym 3,5
Det högra förvaringsutrymmets volym 5

MÅTTSKISS (mm)
C Överhäng fram 313
A Axelavstånd 1 686
D Överhäng bak 339
B Totallängd 2 338
E Spårvidd fram 1 094

MÅTTSKISS (mm)
F Spårvidd bak 1 080

G
Totalbredd inklusive främre stänkskärmar  
Totalbredd inklusive bakre stänkskärmar  
Totalbredd inklusive backspeglar/inklusive dörrar

1 237  
1 232  

1 381/1 396

H Totalhöjd (olastad) 1 454
H1 Totalhöjd (olastad) med öppna dörrar min./max. 1 818/1 980
K Markfrigång lastad 120
L Framstolsreglagets rörelse 200
P Takhöjd, förarplats 908
Q Takhöjd, passagerarplats 843

DIMENSIONER

INFORMATION OM ÅTERVINNING AV ELFORDONETS DRIFTBATTERI

 $ Litiumjonbatteriet till ditt elfordon från Renault går att återvinna.
 $ Försök inte att demontera batteriet själv. Det kan leda till elstötar, brännskador och andra skador. Endast tekniker med Z.E-behörighet får utföra den här åtgärden.
 $ Om du behöver byta batteriet enligt de villkor som anges i avtalet med din batterileverantör, kontakta din Renault-återförsäljare med Z.E- behörighet. Om du vill ha mer 
information, kontakta: 0771-345 666 eller kundservice.sverige@renault.com 

L

Twizy 45 Twizy
Urban Technic Urban Technic

Övrigt
Eluttag 12 V – 65 W i det vänstra förvaringsfacket
Fast glastak som har behandlats för att skydda mot UV-strålar ¤ ¤ ¤ ¤

KOMMUNIKATION
Ljudanläggning för bärbara musikspelare (anslutning via Bluetooth® eller Apple-uttag, teleplugg eller usb) med två högtalare, kontrollskärm på den vänstra fönsterstolpen fram t t t t
Fjärrkontroll och mikrofon för uppspelning av musik och handsfree-telefoni 

FÄSTE FÖR MOBIL UTRUSTNING PÅ INSTRUMENTBRÄDAN t t t t

Specialutrustning för Z.E.
Z.E.-instrumentpanel
Vid laddning: visning av batteriets laddningsnivå (i %)
Med påslagen tändning: visning av aktuell hastighet och växel
Z.E-färddator: aktuell räckvidd, trippmätare, eko-resultat
Klocka
Ekonometer
Ljudsignal för att påminna om att ljuset är på eller att backväxeln ligger i
Dubbel påminnelse om återstående batteriladdning (när det återstår 12 %, därefter de sista km)
Laddning
Främre spiralformad laddningssladd 3 m, med utdragningsbegränsare på den del som är ansluten till bilen och kontakt för anslutning till eluttaget i hemmet i den andra änden



Z.E. BOX 
FÅ TILLGÅNG TILL ETT ELEKTRISKT UNIVERSUM  
MED Z.E. BOX.
ETT KOMPLETT ERBJUDANDE SOM GES NÄR DU 
KÖPER DITT ELFORDON.

Z.E. LADDNING
Det är enkelt att ladda!
Tack vare de olika laddningssystemen. Dra nytta av en godkänd Z.E.-partner. 
Redo för installation, av behörig tekniker, av ditt laddningsuttag i hemmet.

Z.E. SERVICE
Vi förenklar din tillvaro.
Assistans för alla typer av fel dygnet runt, sju dagar i veckan. Transporttjänster vid 
långa resor, garantiförlängning och underhållsavtal samt andra tjänster som vi erbjuder 
för att förenkla tillvaron för dig och din elbil.

Z.E. BIL
Återupptäck njutningen!
Upptäck alla fördelar med Renault Z.E.-serien: till 100 % eldrivna fordon, 
100 % intelligens, 100 % njutning och 0 % utsläpp*. Välj den modell som passar dig 
och anpassa den med vårt utbud av tillval och tillbehör.

Z.E. BATTERI 
Välj den hyrlösning som passar dig bäst utifrån din årliga mätarställning och 
tidsgränsen för det abonnemang som du önskar.
Inom ramen för ditt hyresavtal för batteriet har du garanterat tillgång till ett batteri i 
perfektskick med tillräcklig laddningskapacitet, alltid över 75 % av startkapaciteten.

* Vid användning, undantaget slitdelar.



 $ Du kommer att kunna testa elfordonet och RENAULT Z.E-tekniken under verkliga förhållanden: provkörning, presentation av laddningssätt 
och optimering  av räckvidden.

 $ Du erbjuds en rad anpassade servicepaket: 

- uthyrning av ett batteri som alltid fungerar, beroende på dina användningsbehov
- assistans vid alla typer av fel, dygnet runt, sju dagar i veckan
- tjänsterna My Z.E. Connect.

 $ Vid installation av ett laddningsuttag i hemmet, kontakta en tekniker med behörigheten Z.E. Ready.

 $ Du garanteras: 

- fordonet: 2 år/obegränsad mätarställning 
- elektrisk drivlina: 5 år/100 000 km (Fluence Z.E., Kangoo Z.E., ZOE) och 3 år/obegränsad mätarställning (Twizy).

 $ Du får en garanti på att alla reparationer utförs av tekniker som har utbildats på Renault Z.E.-serien.

 $ När batterierna har tagits ur bruk kan du tryggt låta vårt professionella återförsäljarnät återvinna dem. 

Z.E.-RENAULTVERKSTADEN ENGAGERAR SIG

RENAULT lyssnar alltid på dig: Kontakta vår kundservice per telefon: 0771-345 666 eller via e-post: infoze.se@renault.com



Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i den här broschyren ska vara korrekt och aktuellt vid trycktillfälle. Bildmaterialet är internationellt och kan därför avvika från vad som säljs på svensk 
marknad. dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätten att när som helst 
ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. RENAULTs återförsäljare meddelas om dessa ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan versionerna variera, 
och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen, och kontrollera fordonet hos Återförsäljare före köpet för att 
säkerställa att fordonets egenskaper, specifikationer, utrustning och tillbehör motsvarar dina förväntningar. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika något 
från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Enligt lagen om upphovsrätt är reproducering, oavsett form eller medel, av hela eller delar av denna publikation inte tillåten utan föregående skriftliga 
godkännande från RENAULT.

www.renault.se

RENAULT TWIZY
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