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politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Tieto 
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sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva sú vyhradené. 
Zmluvná záruka Renault, jej konkrétne znenie je zahrnuté v Záručných podmienkach Renault, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla Renault. Obsah 
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5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
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editorial

GO
KEĎ SA STVORITEĽ  STRETNE SO SVOJIM DIELOM. AKO  BY MOHOL VYZERAŤ ICH ROZHOVOR ...

TwiNgO !

laurens van den acker, RIADITEĽ PRE DIZAJN RENAULT FOCUS

lvda : Mohol by si upozorniť, že sa zastavíš! 
tWinGo : Byť vždy všade, taký je môj život...

lvda : Svižné, populárne, vieš všade prekĺznuť, to je neuveriteľné!                     
t : Všetko vďaka tebe.

lvda : Máš v sebe ducha svojich predchodcov!
t : … Súhlasím, ale ten motor vzadu, prečo je to vlastne tak?

lvda : V tom je celé tajomstvo... Cestujúci ešte nikdy nemali toľko veľa 
miesta, a zároveň pozri – vieš sa otočiť takmer na mieste.

t : Som polichotený... Porozprávajme sa radšej o mojom vzhľade: 
farbách, atraktívnom interiéri, malých reflektoroch, samolepkách...

lvda : Si narcis. Ale v tom vlastne spočíva celé tvoje kúzlo.
t : Zvádzam, ale to nie je všetko. Keď uháňam ulicami, cítim mravenčenie v kolesách...

lvda : Stále? Nikdy ani na chvíľu neprestáva?
t : Nikdy!
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A MÁM PREDSTAViVOSŤ 
SOM PRVÁ TRIEDA 

Môže sa zdať, že mám troje dvere, 
ale pozrite sa lepšie, naozaj, mám 
ich pätoro! Je to veľmi praktické 
pri nasadaní, pripútavaní dieťaťa 
v autosedačke či tiež pri nakladaní 
batožiny a veľkých predmetov.

1

Je to jednoduché – viem sa obrátiť 
takmer na mieste. Vďaka systému 
podpory riadenia a priemeru otáčania 
len 8,6 m viem všade prekĺznuť a bez 
problémov zaparkovať. 

soM ZÁvratne
oBratnÝ2

S mojimi hravými reflektormi, sme
rovkami v tvare viečok, „usmia
tou“ maskou chladiča a svetlami 
na dennú jazdu s diódami LED som 
jediný vo svojom druhu!

MÁM JedineČnÝ ŠtÝl3MÁM 5 dverÍ



„Túžim po silných dojmoch, 
viem všade prekĺznuť. Moje 
inovatívne a dynamické 
motory sú založené na 
technológiách prebraných 
zo sveta automobilových 
pretekov. A pretože názov 
Twingo zaväzuje, mám tiež 
na konte zopár rekordov 
v úspornosti spotreby paliva.“ 

MOTORY NOVÉHO TWINGO SÚ DISKRÉTNE A ZÁROVEŇ VÝKONNÉ. ÚSPORNÉ, A PRITOM 
ŽIVELNÉ, DOVOĽUJÚ ROVNAKO DYNAMICKY A S POTEŠENÍM PREMIESTŇOVAŤ SA PO  
ULICIACH, V MESTE ALEBO NA DIAĽNICIACH.  

stop & start: 
Červené svetlo, dopravná zápcha? Motor nemusí zbytočne pracovať. Stop & 
Start ho automaticky zastaví vo chvíli preradenia na neutrál; po stlačení spojky, 
motor znovu naštartuje. Geniálne – znižuje to spotrebu paliva aj emisie CO2.

energy smart Management (esM): 
Pri brzdení alebo spomalení, systém ESM, dostupný s motorom Energy TCe 90, 
využíva kinetickú energiu vozidla na dobíjanie akumulátora a optimalizuje 
spotrebu elektrickej energie.

* Homologované hodnoty spotreby paliva a emisii CO2 v súlade s platnými predpismi.  

to, Čo Je naJlePŠie v PokroČilÝcH 
tecHnolÓGiÁcH

sce 70
MOTOR sPotreBa Paliva: 4,5 l/100 km* 

eMisie co2: 105 g/km*

Tento motor stvorený na jazdu po meste, s výkonom 
70/52 kW, má krútiaci moment, ktorý je dostupný od 
najnižších otáčok, čo zaručuje dynamickú, pružnú a pohodlnú 
jazdu.

energy 

tce 90

MOTOR sPotreBa Paliva: 4,4 l/100 km* 
eMisie co2: 99 g/km*

Výlet mimo mesta? S turbodúchadlovým benzínovým 
motorom Energy TCe 90 je to veľmi jednoduché. Je 
silnejší (90/66 kW) a má vyšší krútiaci moment (135 Nm), 
stále dostupný od najnižších otáčok. Pocíť potešenie 
z dynamického pohybu z miesta a živelných akcelerácií pri 
zriedkavejšom preraďovaní. Systém Stop & Start, dostupný 
v štandarde,  umožní dynamickú a zároveň úspornú jazdu. 

POTEŠENIE Z RIADENIA
SiLA ÚSPOR 



5 DVERÍ, PLOCHÁ PODLAHA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU A 2,20 M 
DĹŽKY NÁKLADU UMOŽŇUJÚ POHODLNE PREPRAVIŤ VEĽKÉ 
PREDMETY.  A MULTIFUNKČNÉ, ODKLADACIE PRIESTORY FLEXICASES®, 
PRISPÔSOBENÉ PRE PERSONALIZÁCIU, BUDÚ UŽITOČNÉ PRI CESTOVANÍ.

„Zver mi všetko, od fliaš na nápoje po 
notebook. Moje početné odkladacie 
priestory (spolu 52 l) prekvapujú. 
Môj batožinový priestor (219 dm3) je 
mimoriadne praktický: jeho obdĺžniková 
podlaha sa nachádza v ideálnej výške, 
napríklad na naloženie tašiek s nákupmi.“ 

ZVER Mi

VŠETKO

Sklopné sedadlo  1 Odkladací priestor pod zadným 
sedadlom   

2 Stredová konzola3 Uzamykateľný odkladací priestor 
integrovaný v stredovej konzole 

4 Vyberateľný uzamykateľný 
odkladací priestor prístrojovej dosky 
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* Spolu s kompletnou ponukou Flexicases®.

INOVATÍVNE ODKLADACIE PRIESTORY:  
Flexicases®

Sieťka pod zadným sedadlom, vrecká v zadných dverách  
s úchytmi na tašky, konzola medzi prednými sedadlami, prenosný 
odkladací priestor v dolnej časti stredovej konzoly a dokonca 
rôzne verzie odkladacieho priestoru na prístrojovej doske... 
Flexicases® systém je mega nápad! Nikdy doteraz robenie 
poriadku neprinášalo toľko zábavy.
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SKÚSENOSTI RENAULT V OBLASTI AKTÍVNEJ A PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI 
NETREBA UŽ NIKOMU DOKAZOVAŤ. POUŽITÉ TECHNOLÓGIE NIELEN 
ZAISŤUJÚ ŠOFÉROM BEZSTRESOVÚ A BEZPEČNÚ JAZDU, ALE AJ FORMUJÚ 
ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE NA CESTE.

BEZPEČNOSŤ PRE VŠETKÝCH
aBsolÚtna Priorita

Elektronický stabilizačný systém 
ESC so systémom proti preklzova
niu kolies ASR, poskytujú vozidlu 
stabilitu v prípade zhoršenej zjazd
nosti vozovky.

elektronickÝ staBiliZaČnÝ 
sYstÉM esc

3

V prípade, že šofér prekročí plnú alebo 
prerušovanú čiaru jazdného pruhu 
bez zapnutia smerových svetiel, 
systém ho upozorní zvukovým a vi
zuálnym varovným signálom.  

sYstÉM varovania Pred 
oPustenÍM JaZdnÉHo 
PruHu 
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rieŠenia ZvYŠuJÚce 
BeZPeČnosŤ

2

Interiér bol navrhnutý tak, aby absor
boval energiu nárazu. Predné a bočné 
airbagy efektívne ochránia šoféra 
a cestujúcich. 

Po zložení nohy z brzdového pedálu 
systém automaticky udržuje tlak 
v brzdách po dobu 2 sekúnd, aby 
šoférovi uľahčil rozbeh do kopca. 

asistent roZJaZdu do 
koPca

1



ZÓNA FARiEB  

BiELA CRiSTAL (QNJ)1

MODRÁ PASTELOVÁ (RPP)2

ŹLTÁ ECLAiR (ENw)2

1) nemetalický lak
2) nemetalický lak špeciálny

čERVENÁ FLAMME (NNP)3

MODRÁ PACiFiQUE (RPM)4

HNEDÁ CAPPUCCiNO (CNL)4

čiERNA ETOiLE (gNE)4

3) metalický lak špeciálny 
4) metalický lak 



Čalúnenie sivé so svetlým lemovaním (sériové) Čalúnenie svetlé s modrým lemovaním (bezplatné)

SÉRIOVÁ VÝBAVA = LIFE+

Predpríprava pre alarm
Elektricky ovládané predné okná
Rádio R&GO® Bluetooth® MP3, USB, a Jack s ovládaním na volante 
a s držiakom na smartfón
Delené zadné sedadlo 50/50
Chrómované vnútorné kľučky dverí
Otvorený odkladací priestor na palubnej doske s organizérom 
v bielej farbe
Otvorený odkladací priestor v spodnej časti stredovej konzoly 
Bočné ochranné lišty v čiernej farbe
Kryty bočných zrkadiel a vonkajšie kľučky vo farbe karosérie
Dvere vo farbe karosérie
Čalúnenie sivé so svetlým lemovaním  

Oceľové disky 15", strieborné

Fotografia interiéru verzie Life s doplnkovou výbavou

SÉRIOVÁ VÝBAVA LIFE

Palubný počítač 
Obmedzovač rýchlosti
Posilňovač riadenia 
Asistent pri rozjazde do kopca HSA
Elektronicky stabilizačný systém ESC
Isofix na zadných sedadlách
4 airbagy (predné a bočné)
Výškovo nastaviteľný volant 
Zadné sedadlo nedelené s 2 opierkami hlavy 
Predné sedadlá s integrovanými opierkami hlavy, sklopné sedadlo spolujazdca 
Denné LED svetlá 
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Predpríprava pre rádio
Kryt prahu batožinového priestoru
Kryty bočných zrkadiel a vonkajšie kľučky čierne 
Výklopné zadné okná
Biely dekoračný panel prístrojovej dosky s textúrou golfovej lopty
Ozdobné lišty v čelnej maske vo farbe chrómu
Zadný strešný spojler
Súprava na opravu pneumatík
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
Čalúnenie sivágrafit
Oceľové disky 15", strieborné  

VÝBAVA

liFe Zen

Fotografia interiéru a exteriéru verzie Zen s doplnkovými možnosťami

Čalúnenie sivé s červeným lemovaním (sériové) Oceľové disky 15", strieborné



intens

SÉRIOVÁ VÝBAVA INTENS: ZEN+

Manuálna klimatizácia
Systém varovania pred opustením jazdeného pruhu
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Elektricky ovládané bočné zrkadlá
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Hmlové svetlá
Kožený volant
Sedadlo spolujazdca spredu sklopné vďaka funkcii „One touch” 
Polep bokov vozidla CLASSIC v podobe 2 tenkých čiar 
Panel prístrojovej dosky v lesklej bielej farbe 
Uzamykateľný odkladací priestor na prístrojovej doske
Uzamykateľný odkladací priestor integrovaný v stredovej 
konzole
Disky kolies z ľahkej zliatiny 15", Exception 
 

Fotografia  interiéru a exteriéru verzie Intens s doplnkovými možnosťami  

TECHNiCKÉ ÚDAJE

Čalúnenie sivé so svetlým lemovaním (štandard) Čalúnenie svetlé s modrým lemovaním (bezplatné)

Čalúnenie sivé s červeným lemovaním (bezplatné)

MOTOR Sce 70 energY tce 90
Druh paliva benzín
Typ motora/vstrekovania s atmosférickým nasávaním/viacbodový sekvenčný turbo/viacbodový sekvenčný
Zdvihový objem (cm3) 999 898
Počet valcov/ventilov 3/12
Maximálny výkon v kW EWG (k) 52 (70 k) pri 6 000 ot./min 66 (90 k)  pri 5 500 ot./min
Maximálny krútiaci moment v Nm EWG 91 pri 2 850 ot./min 135 pri 2 500 ot./min
Stop & Start nie áno
Typ prevodovky manuálna 5-stupňová

riadenie
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom v sérii (pre TCe 90 s variabilným účinkom)
Priemer otáčania kolies medzi obrubníkmi/múrmi (m) 8,6 / 9,09

KOleSÁ a PneuMatiKY
Disky 15" predné: 165/65 R15 

zadné: 185/60 R15

Disky 16" predné: 185/50 R16 
zadné: 205/45 R16

VÝKOnY
Maximálna rýchlosť (km/h) 151 165
Zrýchlenie od 0 do 100 km/h (s) 14,5 10,8

SPOtreBa PaliVa (POdĽa eurÓPSKeJ SMernice 80/1268 V PlatnOM ZnenÍ)
Emisia CO2 (g/km) 105 99(1)

Mestský cyklus/mimo mestský/kombinovaný v l/100km 5,6 / 3,9 / 4,5 4,9 / 3,9 / 4,3(1)

Objem palivovej nádrže (l) 35
(1) Údaje v priebehu homologizácie.

Vyššie uvedené hodnoty sa môžu meniť podľa výbavy vozidla. 

Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania, uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je 
rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok vozidla, výbavy a štýlu jazdy. 
Kvôli optimalizácii spaľovania vám odporúčame prečítať si tipy dostupné na www.renault.sk. 

Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklovaní vozidiel stiahnutých z prevádzky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich 
opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade s príslušnými predpismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk 
a v autorizovaných predajniach Renault. 

Disky zo zliatiny ľahkých kovov 15", Exception 
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PersonaliZÁcia exteriÉru

PERSONALiZÁCiA

Exteriérové dekoračné prvky: 
 Dekoračná lišta masky chladiča
 Dekoračné lišty v bočných ochranných lištách
 Kryty bočných zrkadiel

1 Samolepky2 Disky3

DISKY KOLIES

Oceľové disky 15" 
striebornosivé

Oceľové disky 15"
sivočierne

Disky kolies z ľahkej zliatiny 
15", Argos

Disky kolies z ľahkej zliatiny 
16", Embleme

Disky kolies z ľahkej zliatiny 
15", Exception

Každý farebný balík zahŕňa dekoračnú lištu na masku chladiča, dekoračné bočné lišty a kryty bočných zrkadiel.

DEKORAČNÉ PRVKY EXTERIÉRU

SAMOLEPKY

Samolepky čierne Landscape(1) Samolepky Vintage Samolepky biele Landscape(2)

Biele kryty spätných zrkadiel Červené kryty spätných zrkadiel Modré kryty spätných zrkadiel

Biela dekoračná bočná lišta Červená dekoračná bočná lišta Modrá dekoračná bočná lišta

Biela dekoračná lišta na maske chladiča Červená dekoračná lišta na maske chladiča Modrá dekoračná lišta na maske chladiča

(1) k dispozícii iba vo farbe karosérie: Modrá Pastelová, Biela Cristal, Žltá Eclair.
(2) k dispozícii iba vo farbe karosérie: Modrá Pacifique, Čierna Etoile, Hnedá Cappuccino, Červená Flamme. 
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PersonaliZÁcia interiÉru

Interiérový dizajn:
Čalúnenie
Lakťové opierky
Farby odkladacích priestorov

Interiérové dekoračné prvky:
Dekoračný panel prístrojovej dosky
Lemovanie vetracích otvorov 
Aplikácie na volante

Možnosť výberu z troch interiérových dizajnov: čierny, modrý alebo červený.

PRÍKLADY PERSONALIZÁCIE INTERIÉRU
FarBY KarOSÉrie eXteriÉrOVÉ a interiÉrOVÉ deKOraČnÉ PrVKY

Neutrálna farba* Modrá farba Červená farba
Čierna Etoile • • •
Modrá Pacifique • • -
Biela Cristal • • •
Modrá Pastelová • • -
Červená Flamme • - •
Hnedá Cappuccino • • -
Žltá Eclair • - -

eXteriÉrOVÉ a interiÉrOVÉ  deKOraČnÉ PrVKY, diSKY
Neutrálna farba* Modrá farba Červená farba

Neutrálna* • • •
Modrá • • -
Červená • - •

FarBY KarOSÉrie
Intense v bielej farbe Intense v čiernej farbe Vintage v čiernej farbe

Čierna Etoile • - -
Modrá Pacifique • - -
Biela Cristal - • •
Modrá Pastelová - • •
Červená Flamme • - -
Hnedá Cappuccino • - -
Žltá Eclair - • •
• : Séria; - : Nie je k dispozícii; *: Neutrálna farba = sivá, čierna alebo biela

Všetky možné kombinácie

PERSONALIZÁCIA

Dekoračné prvky interiéru zahŕňajú volant, ozdobný panel prístrojovej dosky a lemovania vetracích otvorov.

DEKORAČNÉ PRVKY INTERIÉRU

Volant v čiernej farbe Volant v červenej farbe Volant v modrej farbe

Dekoračný panel prístrojovej dosky v čiernej 
farbe 

Dekoračný panel prístrojovej dosky v červenej 
farbe 

Dekoračný panel prístrojovej dosky v modrej 
farbe  

Lemovanie vetracích otvorov v čiernej farbe Lemovanie vetracích otvorov v modrej farbeLemovanie vetracích otvorov v červenej farbe  



Samolepka Šport
 Twingo farby Čiernej Etoile a Bielej Cristal s čiernymi samolepkami a červeným lemovaním a červenými dekoračnými prvkami karosérie.
 Twingo farby Červenej Flamme s čiernymi samolepkami a bielym lemovaním a bielymi dekoračnými prvkami karosérie.

Interiérové dekoračné prvky v červenej farbe  Kožené čalúnenie v kombinácii 
s textíliou

Športová radiaca páka Hliníkové disky 16" Šport 
v čiernej farbe

BalÍČek ŠPort1

1) Balíček Šport k dispozícii iba s motorom Energy TCe 90. Kryty blaníkov viditeľné na fotografii sú k dispozícii v doplnkovej výbave.

Unikátne samolepky, špeciálne 16palcové disky, hliníkové pedále, športová radiaca páka, kožené čalúnenie v kombinácii s textíliou a atraktívne 
upravený kryt meračov a ukazovateľov prístrojovej dosky.  renault assistance

sa o vás stará 24 h denne, 7 dní v týždni, 365 dní 
v roku na území celej Slovenskej republiky 
a tiež v Európe. Stačí len zatelefonovať na naše 
zelené číslo 0800 166 166 a skúsení operátori 
vám zabezpečia odťah do najbližšieho servisu 
Renault, zapožičanie náhradného vozidla, 
ubytovanie pre celú posádku vozidla, náhradnú 
dopravu a mnoho ďalších služieb. Ku každému 
novému vozidlu venujeme zákazníkom až 
päť rokov  Renault Assistance zdarma podľa 
Záručných podmienok Renault.

ZÁruka renault
Na všetky nové osobné vozidlá Renault sa 
vzťahuje zmluvná záruka Renault na všetky 
chyby materiálu, montáže alebo z výroby, a to až 
po dobu 60 mesiacov odo dňa predaja vozidla 
prvému majiteľovi za podmienok uvedených 
v Záručných podmienkach Renault. Máte teda 
istotu, že nebudete mať žiadne nečakané 
výdavky spojené s prevádzkou vozidla.

ZÁruka 12 rokov 
Proti PreHrdZaveniu 
karosÉrie
Všetky vozidlá Renault vyrobené po 1. novembri 
2000 majú záruku proti prehrdzaveniu karosérie 
počas 12 rokov (okrem modelu Master, ten má 
6 rokov) a tiež tri roky záruku na lak.

ZÁruka na oPravu
Na každý zásah vykonaný v sieti Renault sa 
vzťahuje ročná záruka na opravu bez ohľadu 
na vek vášho vozidla. V prípade poruchy na 
vykonanej oprave sa záruka vzťahuje na diely 
aj na prácu.

nÁHradnÉ voZidlo
Všetci autorizovaní partneri Renault môžu 
zákazníkom v čase, keď je ich vozidlo v servise, 
zapožičať náhradné vozidlo a  zabezpečiť tak 
ich stálu mobilitu.

oriGinÁlne 
PrÍsluŠenstvo 
a BoutiQue renault
Originálne príslušenstvo Renault umožňuje 
prispôsobiť si svoje vozidlo podľa vlastných 
potrieb. Každý z  ponúkaných produktov 
originálneho príslušenstva spĺňa európske 
predpisy a zaručuje dokonalú kompatibilitu 
s vozidlom Renault.
V Renault Boutique si môžete vybrať 
najrôznejšie doplnky pre svoje vozidlo, ale tiež 
hodinky, miniatúry našich modelov, hračky, 
dáždniky a samozrejme aj oblečenie z kolekcie 
Renault  – presne také, aké je blízke vášmu 
životnému štýlu.

renault Finance
Spoločnosť RCi Finance SK s. r. o., špeciali-
zovaná na značkové financovanie osobných 
a úžitkových vozidiel Renault, vám v spolupráci 
s UniCredit Leasing Slovakia a.s. ponúka pod 
obchodnou značkou Renault Finance širokú 
paletu možností financovania kúpy nových aj 
jazdených vozidiel značky Renault.

V ponuke nájdete možnosti výhodného finan-
covania formou finančného lízingu, úveru 
a  operatívneho lízingu. Okrem financovania 
vám Renault Finance ponúka tiež širokú paletu 
doplnkových služieb ako havarijné poistenie, 
povinné zmluvné poistenie, gAP poistenie, 
poiste nie schopnosti splácať a ďalšie dopln-
kové poistenie, a to všetko za bezkonkurenčné 
sadzby renomovaných poisťovní.

Služby Renault Finance môžete využiť u všet kých 
autorizovaných predajcov značky Renault alebo 
tiež vo všetkých pobočkách UniCredit Leasing  
Slovakia a.s., kde obdržíte aktuálnu ponuku 
produktov a služieb, vrátane zvýhodnených 
časovo obmedzených ponúk.

Viac informácií na www.renault.sk/financovanie.
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