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RENAULT TWIZY
PLUG INTO THE POSITIVE ENERGY

DRIVE THE CHANGE



FUN, DESIGN, 
TWIZY, 100 %
ELEKTRISCH,
ULTIEME VRIJHEID

BELEEF,



RENAULT TWIZY,
TIJDEN VERANDEREN ...
Het wachten is voorbij. De Twizy is er! Deze nieuwe 
elektrisch aangedreven auto verandert VANDAAG NOG jouw 
leven in de stad. De tweezitter biedt bescherming, comfort 
en maximale bewegingsvrijheid. Twizy staat voor energie, 
openheid, plezier en lef. Met zijn innovatieve design geeft 
de Twizy een nieuwe impuls aan de elektrische revolutie. 
Laat de energie stromen!



IETS VOOR JOU?
TWIZY





JE BENT  
ONDERNEMEND …

OPEN YOUR MIND
Met de Twizy beweeg je je op een nieuwe manier door de stad. 
Dankzij het open ontwerp zit je als bestuurder binnen, maar 
blijf je in direct contact met je omgeving, zo mis je niets van 
wat er buiten gebeurt. Rijden in een Twizy is volop genieten 
en een belevenis op zich … exclusief voor Twizy-fans!





De Twizy is uniek – en dat geldt zeker ook voor zijn verrassende design.  
De Twizy heeft vormen die je nooit eerder hebt gezien. Bepalend voor die vormen 
is de functie: je bent beschermd, maar behoudt alle vrijheid. De switchblade 
deuren* openen verticaal, wat heel handig kan zijn in drukke straten. En kijk 
eens omhoog: het panoramisch dak* van de Twizy biedt een geweldig uitzicht 
op de stad.
* Switchblade deuren en panoramisch dak optioneel beschikbaar

… DE TWIZY IS GEMAAKT VOOR DE 
STAD









STADSMENS?
BEN JIJ EEN





OVERAL NAARTOE !

ALTIJD PARKEERRUIMTE
Waar kan ik parkeren? Het antwoord 
van de Twizy: overal! Laat je niet langer 
tegenhouden om te gaan en staan 
waar jij wilt, want de Twizy neemt zo 
weinig ruimte in dat je altijd wel een 
parkeerplekje vindt. En je kunt ook de 
kleding dragen die jij wilt, want in de 
Twizy zit je droog. Er kan één passagier 
mee. En bedenk goed wie je uitnodigt, 
want de knusse ruimte zorgt voor een 
intieme sfeer ... Dat is de magie van de 
Twizy !







3X TWIZY = ÉÉN PLEK*
Dankzij zijn supercompacte afmetingen en kleine draaicirkel is de Twizy heel 
eenvoudig te parkeren. Eindeloos rondrijden op zoek naar een parkeerplek is 
dus niet nodig. Voor de Twizy is overal in de stad een plaatsje te vinden.

* De mogelijkheid om drie Twizy’s te parkeren op één parkeerplaats, hangt af van het beleid van 
de locale gemeente of overheid. Hierover kunt u navraag doen bij uw lokale Z.E. dealer



ALLEEN?
LIEVER SAMEN DAN





BESCHERMING
Twizy biedt plaats aan twee personen die achter elkaar zitten, maar dan wél op vier wielen. Zoals ieder modern, veilig voertuig is ook de 
Twizy uitgerust met veiligheidsgordels, die voorwaartse en zijwaartse bewegingen opvangen. Het innovatieve, buisvormige chassis en 
de bestuurdersairbag bieden optimale bescherming bij een eventuele botsing. Je kunt dus met een gerust hart iemand meenemen. En je 
haar blijft ook in model, want een helm hoef je niet te dragen!



SAMEN 
OP PAD







EVEN BIJKOMEN
EN ONTHAASTEN

DOE JE OOK MEE?





LEVE
DE
STAD …
DYNAMISCH
De Twizy rijdt op elektriciteit, dus de lucht 
blijft schoner. Hij heeft een fluisterstille 
motor, dus minder stadslawaai. Hij 
is compact, dus hij draagt bij aan een 
betere doorstroming van het stadsverkeer.  
Tien jaar lang praktijkgericht onderzoek 
naar schonere energie heeft geresulteerd 
in een aantal simpele, maar gewaagde 
ideeën. Renault introduceert de Twizy: 
een auto die het leven in de stad leuker 
maakt dan ooit tevoren.



Mur Végétal Patrick Blanc. Forum du Blanc-Mesnil.



VEELZIJDIG
Als je in de stad woont, moet je rekening 
houden met anderen. De Twizy straalt 
respect uit voor je medemens. Met 
aandacht voor het milieu, maar ook voor 
het algemeen welzijn en voor veiligheid. 
De Twizy is individualistisch, maar ook 
betrokken en sociaal, en houdt bovendien 
rekening met jouw behoefte aan nieuwe, 
verrassende snufjes. Met de Twizy krijgt 
de stad meer smoel!



RESPECT
VOOR  
IEDEREEN!



ERUIT ?
HOE ZIET

JOUW LEVEN
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* Metaallak

HOE ZIET JOUW
TWIZY ERUIT?

(Standaard: Non-metallic kleur, Energy Gates in dezelfde kleur 
als de carrosserie, buitenspiegels in kunstof zwart)

WIELDOPPEN EN WIELEN

BLEU (ACCESSOIRE)

BLANC

NOIR (ACCESSOIRE)

GRIS (STANDAARD)

ROUGE (ACCESSOIRE)

NOIR

TWIZY URBAN 

CARROSSERIEKLEUR

BLEU CARAÏBES 
(OVRPS)

ROUGE FILAMENT  
(OVNNL)

NOIR ÉTOILE  
(TEGNE)

COLOR PACK EXTERIEUR1

2

3

4
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Zoveel mensen, zoveel wensen. De Twizy is er in vele kleuren, variërend 
van rustig tot uitbundig. Er zit zeker iets van jouw smaak bij! Zo is er 
de Twizy Urban, die de typische kenmerken van de Twizy uitstraalt: 
wendbaarheid, dynamiek en veiligheid. Dit model spreekt voor zichzelf. 
De Twizy Urban is een plezierige belevenis op zich.

ENERGY GATES

BUITENSPIEGELS

PERSONALISATIE MOGELIJKHEDEN 
Ontdek de personalisatie mogelijkheden voor de Twizy Urban. Je kunt 
helemaal customizen naar jouw smaak: voer je persoonlijke voorkeur 
tot in de puntjes door.

BLEU CARAÏBES 
(OVRPS)

ROUGE FILAMENT 
(OVNNL)

NOIR ÉTOILE * 
(TEGNE)

BLANC NEIGE * 
(TEGNF)



LAAT JE GAAN...
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COLOR PACK INTERIEUR1

DASHBOARD EN STOELFRAME2

INTERIEUR AMBIANCE NOIR INTERIEUR AMBIANCE BLANC

PERSONALISATIE INTERIEUR
Niet alleen de buitenkant maar ook de binnenkant kun je aan je eigen wensen aanpassen.  
Kies voor verschillende kleuren stoelbekleding of voor een andere interieur ambiance.

BLEU CARAÏBES NOIR 

ROUGE FILAMENT



Bij de Twizy Technic is het moderne karakter doorgevoerd tot 
in de kleinste details: zwarte carbon decoratie op het dak, 
het dashboard en de deuren*, metaallak en de hoogglans 
zwarte lichtmetalen wielen als ultieme fi nishing touch. 
Voor extra contrast zijn de lijsten rondom de opening altijd 
uitgevoerd in Blanc Neige. De lakwitte afwerking van het 
dashboard en het frame van de voorstoel geven het interieur 
een elegante en luxe uitstraling.

* Wanneer gekozen is voor switchblade deuren

KLEUREN

NOIR ÉTOILE *
(TEGNE)

BLANC NEIGE *
(TEQNF)

* Metaallak

LICHTMETALEN WIELEN

TECHNIC



OPBERGMOGELIJKHEDEN

Dankzij de 40 liter opbergruimte van de Twizy houd jij je handen vrij voor het rijden. In de twee 
dashboardkastjes kun je heel wat opbergen: bijvoorbeeld je smart-phone, je zonnebril, je concertkaartjes 
en andere persoonlijke eigendommen. Ook in de opbergnetten* kun je spullen kwijt. De zitting van de 
zitplaats achter kun je omdraaien voor een extra afgelsoten opbergruimte met een inhoud van 33 liter. 
Heb je nog meer ruimte nodig? Dan kun je een speciale tas* (inhoud: 50 liter) meenemen, die je op de 
passagiersstoel kunt bevestigen. Kan het nog mobieler?

* Als accessoire beschikbaar



TECHNOLOGIE
De batterij opladen? Supereenvoudig! Open de klep aan de voorzijde en trek 
het snoer naar buiten. De Twizy is aan te sluiten op elk regulier stopcontact 
van 230 volt. Ook kan de Twizy worden geleverd met een type 2 mode 3 
laadstekker voor gebruik bij (publieke) laadpunten. Binnen 2,5 uur zal de 
batterij voor 80% weer geladen zijn, na 3,5 uur is hij volledig geladen. De 
reductiebak met continue overbrenging zorgt ervoor dat de Twizy zuinig rijdt 
en dat je lekker ontspannen kan rijden doordat je niet hoeft te schakelen. 
De econometer op het dashboard informeert je over hoe ver je nog kunt 
rijden voordat de batterij moet bijladen.

Hoe werkt de Twizy eigenlijk? De Twizy wordt geladen met 
2000 Watt, hierdoor wordt de batterij met een maximale 
capaciteit van 6,1 kWh gevoed. Als de Twizy in beweging is 
levert deze batterij vermogen aan de soepele en krachtige 
elektromotor. Hoe meer energie er uit de batterij wordt geleverd 
bij de motor, hoe meer vermogen deze levert. De motor drijft een 
reductiebak aan met een vaste overbrenging, hierdoor heb je 
geen schakelgangen en rijdt de Twizy soepel en ontspannend. 
Uiteindelijk drijft de reductiebak de achterwielen aan, en op 
deze manier ben je onderweg naar nieuwe avonturen! 

BATTERIJ

MOTOR

OMVORMER

REDUCTIEBAK

AANDRIJFAS

OPLADER



Geen jaloezie aan boord van de Twizy: zowel de 
bestuurder als de passagier zitten comfortabel. 
Omdat sommigen de voorkeur geven aan een zo 
open mogelijke auto, terwijl anderen juist wat 
meer beslotenheid willen, valt optioneel te kiezen 
voor switchblade deuren of een isolatiedeken voor 
bestuurder en passagier. Laat je het liefst veel licht 
binnenkomen en wil je genieten van uitzicht rondom, 
dan kun je optioneel kiezen voor het panoramadak. 
Is het geen mooi weer, en wil je extra beschut zitten, 
dan kun je kiezen voor de als accessoire leverbare 
zijruiten. Daarnaast is er nog een hele handige 
accessoire leverbaar: een handsfree Bluetooth®-
kit met LCD-display. Hiermee kun je inkomende 
gesprekken op je mobiele telefoon beantwoorden, 
een telefoonnummer kiezen in je telefoonboek en 
naar je muziek luisteren. Zo blijf je in contact met 
de wereld om je heen. Typisch Twizy!

COMFORT



VEILIGHEID

In de Twizy ben je prima beschermd. Het buisvormige chassis, ontwikkeld door Renault Sport, 
vangt de schok op bij een eventuele botsing. De vier schijfremmen zorgen ervoor dat je zelf 
gevaarlijke situaties kunt vermijden. De vierpuntsveiligheidsgordel op de bestuurdersstoel en 
bestuurdersairbag – uniek voor een voertuig als de Twizy – maken het veiligheidssysteem 
compleet. Om het veilige gevoel compleet te maken wordt de Twizy geleverd met 2 jaar 
fabrieksgarantie zonder kilometer beperking. De motor heeft zelfs 3 jaar garantie zonder 
kilometer beperking. De batterij wordt gegarandeerd volgende de batterijhuur overeenkomst. 
Voor meer informatie over de garantievoorwaarden kunt u terecht bij uw Renault Z.E. dealer.



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (augustus 2013) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of 
prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en 
afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en 
kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen 
bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan 
ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

www.renault-ze.nl

RENAULT TWIZY
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