
RENAULT TWIZY

DRIVE THE CHANGE



FUN, DESIGN, 
RENAULT TWIZY 
100 % ELEKTRISCH

SAMEN,

HET VRIJE ELEKTRON



RENAULT TWIZY, 
VERANDERENDE TIJDEN…
Het wachten is voorbij. Als ultramobiel vrij elektron verandert 
Twizy VANDAAG al uw leven in de stad. Twizy is rijden met 
twee, bescherming, comfort, elektrische mobiliteit, openheid, 
energie, plezier, durf. Twizy start de elektrische revolutie met 
een compleet vernieuwend design. Laat de energie stromen 
met Twizy.



THUIS-
BLIJVEN IS 
NIETS VOOR 

U ?
OPEN VAN GEEST
Twizy, een compleet andere manier om de stad te beleven... 
Tegelijk heel erg naar anderen gericht en heel anders. Het is 
buiten dat alles gebeurt. Daarom heeft hij een open koetswerk, 
voor contact met de stad. Twizy is rijden met 100% plezier, 
met alle zintuigen... enkel voor twizy-isten!



…TREK EROPUIT MET DE ULTIEME WAGEN 
VOOR DE STAD
Er is niets zoals Twizy. Twizy is uniek. Al helemaal zijn design. Twizy heeft vormen 
die je je nooit had kunnen voorstellen als je ze niet eerst had gezien. En zijn vorm 
volgt zijn functie : hij beschermt u in alle vrijheid. Wordt de stad even te druk, 
dan zijn er de schaardeuren en het vaste doorzichtige dak.



U HOUDT VAN 
DE STAD ?

DOOR HET VERKEER 
GLIPPEN : EEN 
KUNSTVORM
Nooit meer die vervelende vragen 
waardoor u soms toch niet de deur uit 
gaat. Waar ga ik parkeren ? Antwoord van 
Twizy : Overal ! Sta recht, strek de armen :  
meer plaats hebt u niet nodig om Twizy 
te parkeren. Wat ga ik aantrekken ? Wat 
u maar wilt. In uw Twizy krijgt u heus 
geen enkel schrammetje. Met wie ga ik 
uit ? Kies goed. Want de twee plaatsen 
van Twizy zijn heel dicht bij elkaar.  
Zo relaxed om te rijden dat u op één avond 
naar verschillende feestjes kunt ! De magie 
van Twizy!



3 TWIZY = ÉÉN PLAATS
Renault Twizy, recordman van het gemakkelijkheid om te parkeren dankzij zijn 
ongeëvenaarde afmetingen en draaicirkel. U moet niet zoveel rondrijden om een 
parkeerplaats te vinden !



ALLEEN ?
U KOMT

LIEVER NIET



GEMAAKT OM TE BESCHERMEN
Twizy is emotie voor twee, maar met vier wielen en twee plaatsen in tandem 
achter elkaar. Zoals elke moderne en veilige wagen heeft Twizy veiligheidsgordels 
op alle zitplaatsen, die u zowel vooraan als aan de zijkant goed vasthouden. Zijn 
innoverende buizenstructuur en de airbag voor de bestuurder zorgen voor een 
optimale bescherming bij een aanrijding. Vraag gerust iemand mee.

VERTREK MET TWEE



ADEM
ONTSPAN
IETS VOOR U ?



LEVE
DE 

STAD…

DYNAMISCH EN 
PLICHTSBEWUST
Elektrisch… voor schone lucht. Stil... voor 
minder lawaai in de stad. Compact… 
voor een vlotter verkeer. Dankzij een 
paar eenvoudige en gedurfde ideeën,  
en tien jaar praktijkgericht onderzoek naar 
schonere energie, biedt Renault met Twizy 
een oplossing die het leven in de stad beter 
maakt, met meer plezier dan u ooit had 
kunnen denken.







TWIZY CARGO
MAXIMALE KOFFER…



NUTTIG IN ELK OPZICHT
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.

… IN MAXIMAAL RIJPLEZIER
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* Metaalkleur

WAT WILT U VAN UW
RENAULT TWIZY ?

LIFE 
Twizy Life is Twizy in zijn essentie: souplesse, dynamiek en veiligheid. 
Maar vooral een puur design dat voor zichzelf spreekt.

Twizy Life, een belevenis op zich. 

PERSONALISERING VAN DE BUITENKANT
Ontdek hier de personaliseerbare onderdelen van Twizy Life.

KOETSWERKKLEUR1

2

SIERWIELDOPPEN

WITGRIJS (SERIE) ZWART

3

FLANKBOGEN 

SNEEUWWIT *

CARIBISH BLAUW

STERZWART *

STERZWART *

VEZELROOD

SNEEUWWIT*

CARIBISH BLAUW VEZELROOD
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INTENS
Twizy Intens is bij de tijd tot in het kleinste detail : 
met sierelementen in carbonkleur voor het dak 
en de deurtjes van de handschoenenkastjes, een 
metaalkleur zodat hij er nog “elektrischer” uitziet, 
en zwarte, gefacetteerde lichtmetalen velgen.. 
Personnaliseer uw Twizy in 2 stappen : kies eerst uw 
koetswerkkleur, binnenbekleding en buitenspiegels ** 
en dan de flankbogen en gekleurde velgen.

ZWART

STERZWART *

STERZWART *

WIT

SNEEUWWIT *

SNEEUWWIT *

ROOD

VEZELROOD

VEZELRROD

BLAUW

CARIBISH BLAUW

CARIBISH BLAUW

COLOR PACK BLACK COLOR PACK WHITE COLOR PACK RED COLOR PACK BLUE

STERZWART* SNEEUWWIT * VEZELROOD CARIBISH BLAUW

ZWARTE VELGEN ZWARTE VELGEN BLAUWE VELGENRODE VELGEN

KOETSWERKKLEUR EN ZETELBEKLEDING1

FLANKBOGEN EN VELGEN2

PERSONALISERING
Ontdek hier de personaliseerbare onderdelen van Twizy Intens.

** Buitenspiegels in koetswerkkleur  
noodzakelijk met optie schaardeuren.
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INTERIEURDESIGN1

ZETELSTRUCTUUR EN BEKLEDING VAN HET DASHBOARD2

INTERIEURDECOR - BLACK (SERIE) INTERIEURDECOR - WHITE (OPTIE) INTERIEURDECOR - WHITE (OPTIE)INTERIEURDECOR - BLACK (SERIE)

ZWART/ZONDER STRIPING (SERIE)



Aan boord van Twizy geen jaloerse blikken. Gezellig 
comfort op maat voor allebei. De een houdt van 
volledig open, de ander heeft liever iets knus. Daarom 
is Twizy als optie verkrijgbaar met schaardeuren 
en isolerende beschermers voor bestuurder en 
passagier. Een superhandig accessoire dat u kunt 
bestellen, is de Bluetooth®-handenvrijkit met lcd-
scherm waarmee u geen enkel inkomend telefoontje 
mist, door het adresboek van uw gsm bladert en 
naar uw eigen muziek kunt luisteren. Twizy, een 
echt uitzonderlijk open gevoel !

COMFORT



OPBERGRUIMTES

Trek eropuit, leef voluit met Twizy. Met 60 liter aan opbergruimte hebt u de handen vrij. In de twee 
handschoenenkastjes stopt u uiteraard uw handschoenen maar ook nog veel meer dan dat, zoals 
iets om te drinken of een zonnebril. De zitting van de passagierszetel kan zich omdraaien en wordt 
een bijkomende opbergruimte. Ook in de bagagenetten kunt u het een en ander kwijt. En voor de 
wekelijkse boodschappen bevestigt u de 50 liter grote tas met haar veiligheidssluitingen op de 
achterzetel. Het echte leven, 100% mobiel !



TECHNOLOGIE
De batterijen opladen ?... Kinderspel ! Open de klep vooraan en trek de 
kabel eruit. Twizy kan aan gelijk welk stopcontact van 220V opgeladen 
worden: in uw garage, in een parking in de stad, aan een winkel, of in uw 
tuin... Na maximaal 3,5 uur* is uw batterij weer helemaal opgeladen. De 
automatische versnellingsbak houdt het elektriciteitsverbruik hoe dan ook 
laag. Net als bij de rest van het Z.E.-gamma geeft de econometer  op het 
dashboard uw resterende rijbereik aan: u weet steeds hoever u nog geraakt. 
Met Twizy kunt u overal opladen, ook aan de laadpalen in uw stad uiteraard.

Hoe hij rijdt ? Wanneer Twizy wordt opgeladen, verbruikt hij 
2 000 watt, zoals uw strijkijzer. De lader zet de netstroom om 
in gelijkstroom die wordt opgeslagen in de batterij met een 
capaciteit van 6,1 kWh. Wanneer Twizy rijdt, voedt de batterij 
de motor via de omvormer die de opgeslagen energie omzet in 
bruikbare energie (driefasige wisselstroom voor de specialisten!). 
Hoe meer stroom de motor krijgt, hoe meer vermogen hij levert. 
De stroom die naar het vaste deel van de motor gaat, de stator, 
wordt verstuurd naar de motor, die de achterwielen van Twizy 
aandrijft via de reductiekast. Zo rijdt u weer nieuwe avonturen 
tegemoet !

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

BATTERIJ

MOTOR

OMVORMER

REDUCTOR

AANDRIJFAS

LADER



VEILIGHEID

Twizy heeft ook het talent om u te beschermen. Zijn buizenchassis werd ontwikkeld 
door Renault Sport en beschermt u tegen aanrijdingen. De vier schijfremmen zorgen 
voor een hoge actieve veiligheid. Samen met een buitengewoon kleine draaicirkel is 
Twizy daardoor niet alleen fun maar ook ultrawendbaar. Wat de passieve veiligheid 
betreft, is Twizy uitgerust met een vierpuntsgordel en airbag voor de bestuurder, 
nooit eerder gezien in een dermate handige wagen. Twizy biedt, met zijn overvloed 
aan technologie, een achteruitrijradar aan: de veiligste manier om u te parkeren 
op een plaats zo klein als een zakdoek en tevens uw Twizy intact te houden.  
Je beleeft de stad intenser als je je veilig voelt.



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

TECHNISCHE KENMERKEN

* 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
Actieve veiligheid
Vier schijfremmen
Z.E. voice : manueel inschakelbare zachte waarschuwing voor voetgangers
Passieve veiligheid
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 -

Beveiliging van goederen
Startblokkeersysteem met transponder
Vergrendelbare stuurkolom 
Parkeerrem vergrendeld bij uitzetten van contact
Anti-opheffingalarm ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

RIJGEDRAG
Automatische transmissie met enkele verhouding (reductie)
Tractiebatterij opladen bij lossen van gaspedaal (recuperatief remsysteem)
Directe tandheugel
Achteruitrijradar ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Zomerbanden vooraan Continental Ecocontact 125 / 80 R13 65M
Zomerbanden achteraan Continental Ecocontact 145 / 80 R13 75M
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) - - - - -

Buitenspiegels - White (noodzakelijk met schaardeuren) - - - - -

Buitenspiegels - Blue (noodzakelijk met schaardeuren) - - - - -

Buitenspiegels - Red (noodzakelijk met schaardeuren) - - - - -

Sierwieldoppen "Snowflake" - Grey - - - -

Sierwieldoppen "Snowflake" - Black ¤ - - - - ¤

Sierwieldoppen "Snowflake" - White ¤ - - - - ¤

Alu 13"-velgen "Altica" - Black - -

Alu 13"-velgen "Altica" - Blue - - -

Alu 13"-velgen "Altica" - Red - - -

Flankbogen in koetswerkkleur - - - -

Flankbogen - Black - -

Flankbogen - White - -

Flankbogen - Blue - - -

Flankbogen - Red - - -

Metaalkleur ¤ - - ¤

COMFORT
Zijdelingse luchtafleiders vooraan
Schaardeuren ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Voorzetel
In de diepte verstelbare voorzetel met geïntegreerde hoofdsteun
Handgreep voor diepteregeling van voorzetel toegankelijk vanaf de achterzetel -

Rugleuning van voorzetel met uitsparingen voor knieën van achterpassagier -

Achterzetel
In de achterwand geïntegreerde hoofdsteun -

Opbergruimtes
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 -



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

AFMETINGEN

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.

Life Intens White Intens Black Intens Red Intens Blue Cargo
Andere
12V-aansluiting
Dak in het zwart
Doorzichtig dak ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -

COMMUNICATIE
Audiosysteem Parrot Mki 9100 met 2 LS en houder voor draagbaar toestel ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

SPECIFIEKE Z.E.-UITRUSTING
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
Klok
Econometer
Signaal voor niet gedoofde lichten en inschakeling van de achteruitversnelling
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 - - - - -



TREED IN VOLLE GEMOEDSRUST DE ELEKTRISCHE 
WERELD BINNEN MET DE Z.E. BOX
EEN VOLLEDIG PAKKET DIENSTEN DAT BIJ DE AANKOOP 
VAN UW ELEKTRISCHE AUTO AANGEBODEN WORDT.

In alle eenvoud opladen!! 
Dankzij de verschillende oplaadsystemen waaruit u kunt kiezen. Laat de laadpaal 
bij u thuis door een vakman installeren. Daarvoor kunt u een beroep doen op een 
erkende partner Z.E. Ready.

Profiteer van onze totale dienstverlening.
Bijstand (elk type van panne) 24 u op 24 en 7 dagen op 7, mobiliteitsoplossing voor 
uw lange ritten, uitbreiding van de garantie en de onderhoudscontracten – allemaal 
diensten die aangeboden worden om u het elektrische leven te vereenvoudigen.

Herontdek het plezier !
Ontdek alle troeven van het gamma Renault Z.E.: 100% elektrische auto’s, 100% 
intelligente auto’s, 100% plezier en 0% uitstoot*. Kies het model dat het best bij u 
past en individualiseer het met ons aanbod opties en accessoires.

Kies de huurformule die het best bij u past,
afhankelijk van het aantal kilometers dat u jaarlijks rijdt en van de inschrijvingsduur 
die u wenst. Het huurcontract voor uw batterij garandeert u dat u op elk moment over 
een batterij in een uitstekende staat beschikt. Een batterij ook met een voldoende 
groot laadvermogen – altijd meer dan 75% van de oorspronkelijke capaciteit.

* Bij het gebruik, met uitzondering van 
de aan slijtage onderhevige onderdelen.



HET NETWERK RENAULT Z.E. EXPERTS GAAT DE VOLGENDE ENGAGEMENTEN AAN 

Heeft u een vraag en/of wenst u informatie. Renault staat te uwer beschikking op +32 (0)78 05 11 15

U in reële omstandigheden met de elektrische auto en de technologie RENAULT Z.E. laten kennismaken : test, voorstelling van de oplaadmodi en 
het beheer van de autonomie.

U een reeks van speciaal aangepaste diensten voorstellen : 

 - de huur van een batterij, die altijd in overeenstemming met uw gebruik inzetbaar is,
 - bijstand (elk type van panne), 24 u op 24 en 7 dagen op 7, 
 - services My Z.E. Connect.

U in contact brengen met een erkende vakman Z.E. Ready wanneer u thuis een laadpaal wilt installeren. 

U de volgende garanties verlenen : 

 - op de auto: ‘2 jaar/onbeperkt kilometeraantal’
 - op de elektrische aandrijflijn: ‘3 jaar / onbeperkt kilometeraantal’ (Twizy). 

U de zekerheid geven dat elke ingreep uitgevoerd wordt door technici die een opleiding gevolgd hebben over het productaanbod van Renault Z.E. 

De recyclage van niet meer bruikbare batterijen aan een netwerk erkende vakmensen toevertrouwen.



RENAULT TWIZY

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (januari 2016). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure 
gelden voor het hele Renault Twizy-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 officiële 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 schriftelijke toestemming van Renault.

(www.renault.be)
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M i l i e u i n f o r m a t i e  [ K B  1 9 . 0 3 . 2 0 0 4 ]  : 
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