
Sledujte nás na sociálnych sieťachwww.renault.sk

ZÍSKAJTE BONUS 
V HODNOTE 800 €

CENNÍK

MOTOr zen intens

SCe 70 8 690 €* 10 090 €*
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renault TwiNgO

* Ponuka platí len do vypredania skladových zásob.
Ponuka zimných pneumatík platí pre 4 ks zimných pneumatík podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie.
Platnosť cenníka od 1. 11. - 31. 12. 2018. 
reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.
Ponuka výbavy/príslušenstva/servisnej zmluvy zdarma sa nedá uplatniť na nákup metalickej farby a nie je možná kombinácia s veľkoodberateľskými podmienkami.
Zmluvná záruka renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z  podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou objednávky. 
renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

VÝBAVA, PrÍSLUŠENSTVO ALEBO SErViSNá 
ZMLUVA PODĽA VáŠHO VÝBErU 
 

V HODNOTE 300 €

VyUžiTE PONUKU ZNAČKOVÉHO 
FiNANCOVANiA OD rENAULT FiNANCE

FAir LÍZiNg

s 0% poplatkom
a úrokom už od 0 %

Pri VÝKUPE VáŠHO 
STArÉHO VOZiDLA

Zimné pneumatiky zdarma do konca decembra
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PrAKTiCKá 5-DVErOVá KArOSÉriA

rEKOrDNE MALÝ PriEMEr OTáČANiA 8,65 M
 VĎAKA MOTOrU UMiESTNENÉMU VZADU

NEUSTáLE ONLiNE VĎAKA SySTÉMU r & gO 
S KOLÍSKOU PrE VáŠ SMArTPHONE

VAriABiLNÝ VNÚTOrNÝ PriESTOr 
S ODKLADACÍMi SCHráNKAMi FLEXiCASES

rENAULT TwiNgO



Zen intens
PAKETy
Pack Variabilita (úložný priestor pred riadiacou pákou - uzatvárateľný, uzatvárateľná schránka pred spolujazdcom, odkladacie 
priestory v zadných dverách so zádržným systémom) 150 € -

Pack City (vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, zadné parkovacie senzory, výškovo nastaviteľné 
sedadlo vodiča) 200 € -

Pack Bezpečnost (tempomat s obmedzovačom rýchlosti, Visio systém® - systém varovania pred opustením jazdného pruhu) 300 € •
Pack Komfort (vyhrievané predné sedadlá, systém isOFiX - pripevnenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca; na zen 
nutné s Pack City) 200 € 200 €

Pack Klimatizácia (automatická klimatizácia, dažďový a svetelný senzor) - 400 €
Pack techno (multimediálny a navigačný systém R-Link evolution s online pripojením, zadná parkovacia kamera vrátane zadných 
parkovacích senzorov, schránka medzi prednými sedadlami so vstupom UsB) - 1 000 €

Pack Urban (rozšírené blatníky a bočné prahy v čiernej farbe; nutné so zadnými parkovacími senzormi alebo s Pack techno) 500 € 500 €
Pack sport červený (Pack Look v červenej farbe, Pack interiér červený, polep bokov sport, disky kolies z ľahkých zliatin 16", design 
Juvaquatre, športová hlavica riadiacej páky, čalúnenie sport; možné len s farbami Biela Cristal, Čierna etoile, sivá Cosmic) - 800 €

Pack sport biely (Pack Look v bielej farbe, Pack interiér červený, polep bokov sport, disky kolies z ľahkých zliatin  16", design 
Juvaquatre, športová hlavica riadiacej páky, čalúnenie sport; možné len s farbou Červená Flamme) - 800 €

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
ABs s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd • •
elektronický stabilizačný systém esC s protipreklzovým systémom AsR • •
Asistent rozjazdu do kopca • •
systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca • •
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča a spolujazdca • •
systém isOFiX - príprava pre upevnenie detskej sedačky na zadných sedadlách • •
systém isOFiX - príprava pre upevnenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca Pack Komfort Pack Komfort
Obmedzovač rýchlosti • -
tempomat s obmedzovačom rýchlosti Pack Bezpečnosť •
Visio systém® - systém varovania pred opustením jazdného pruhu Pack Bezpečnosť 200 €
VONKAJŠÍ VZHĽAD
Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe / vo farbe karosérie / v čiernej lesklej farbe alebo v oranžovej farbe podľa 
zvolenej farby karosérie -/•/- -/•/-

Vonkajšie kľučky predných dverí čierne / vo farbe karosérie  -/•  -/•
Ozdobné lišty na prednej maske vo farbe chrómu • •
Bočné ochranné panely v spodnej časti dverí v čiernej farbe s nápisom tWinGO • •
zadný spojler • •
Oceľové disky kolies 15", okrasné kryty v striebornej farbe • -
Oceľové disky kolies 15", okrasné kryty v sivej farbe s diamantovým efektom 50 € -
Oceľové disky kolies 15", okrasné kryty v čiernej farbe s diamantovým efektom 50 € -
Disky kolies z ľahkých zliatin 15", design exception 300 € •
Disky kolies z ľahkých zliatin 15", design Argos 400 € 100 €
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design embleme - 400 €
Disky kolies z ľahkých zliatin 16", design Juvaquatre (len pre motory tCe 90 eDC) - Pack sport
nemetalický lak: biela Cristal 0 0
Metalický lak 350 € 350 €
Špeciálny metalický lak: červená Flamme, Oranžová Piment (lak oranžová Piment jen pro verzi Gt, lak červená Flamme nelze na Gt) 400 € 400 €
VNÚTOrNÝ VZHĽAD
tmavý interiér • •
Čalúnenie Java sivé, čierne výplne dverí v oblasti lakťovej opierky a odkladacie priestory Flexicases vo vozidle (podľa zvolenej 
výbavy) vo farbe slonová kosť • •

Čalúnenie Java modré, modré výplne dverí v oblasti lakťovej opierky a odkladacie priestory Flexicases vo vozidle (podľa 
zvolenej výbavy) v modrej farbe (nie je možné s Pack Look v červenej farbe, nie je možné s farbami Žltá eclair, Fialová Violet, 
Červená Flamme)

0 0

Čalúnenie Java červené, červené výplne dverí v oblasti lakťovej opierky a odkladacie priestory Flexicases vo vozidle (podľa 
zvolenej výbavy) v červenej farbe (nie je možné s Pack Look v modrej farbe, nie je možné s farbami Žltá eclair, Fialová Violet) 0 0

Čalúnenie sport látka / koža čierno-biela s červeným lemom, červené výplne dverí v oblasti lakťovej opierky a odkladacie 
priestory Flexicases vo vozidle (podľa zvolenej výbavy) v červenej farbe (len pre motorizáciu energy 0,9 tCe 90) - Pack sport

Palubná doska pred vodičom, orámovanie postranných výduchov ventilácie a ozdobné prvky na volante v bielej farbe 
s textúrou golfovej loptičky / v hladkom prevedení •/-  -/•

Vnútorné výplne dverí v čiernej farbe / v bielej farbe  -/•  -/•
ViDiTEĽNOSŤ A OSVETLENiE
LeD denné svietenie • •
Predné hmlové svetlomety (na zen nutné s manuálnou klimatizáciou) 160 € •
elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 50 € / Pack City •
Plátená sťahovacia strecha 1 000 € 1 000 €
tónované sklá • •
zatmavené zadné okná - 120 €
Dažďový a svetelný senzor - Pack Klimatizácia

• v sérii
0 voliteľné za 0 €

VOLiTEĽNá VÝBAVA



VOLiTEĽNá VÝBAVA

Zen intens
riADENiE
Posilňovač riadenia • •
Palubný počítač • •
zadné parkovacie senzory Pack City 200 €
zadná parkovacia kamera vrátane zadných parkovacích senzorov - Pack techno
súprava na opravu pneumatík • •
KOMFOrT
Manuálna klimatizácia 400 € •
Automatická klimatizácia - Pack Klimatizácia
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • •
Predpríprava pre alarm • •
Príprava pre nosič bicyklov 200 € 200 €
Výškovo nastaviteľný volant • •
Kožený volant 120 € •
elektricky ovládané predné okná • •
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča Pack City •
Vyhrievané predné sedadlá Pack Komfort Pack Komfort
sklopné sedadlo spolujazdca Pack City •
zadné sedadlá s oddeleným operadlom 1/2 - 1/2 • •
Kryt batožinového priestoru • •
Úložný priestor Flexicases pred riadiacou pákou - otvorený • -
Úložný priestor Flexicases pred riadiacou pákou - uzatvárateľný Pack Variabilita •
Otvorená schránka Flexicases pred spolujazdcom s vnútorným organizérom • -
Uzatvárateľná schránka Flexicases pred spolujazdcom Pack Variabilita •
Otvorený úložný priestor Flexicases medzi sedadlami - so vstupom UsB - Pack techno
Odkladacie priestory Flexicases v zadných dverách so zádržným systémom Pack Variabilita •
Úložné priestory Flexicases pod zadnou lavicou 50 € 50 €
MULTiMÉDiá
Rádio R&GO s oddeleným displejom (s Bluetooth® hands-free s funkciou audiostreaming, podporuje prehrávanie MP3 formátu, 
tuner DAB, vstup UsB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, výkon 2 x 20 W) • •

Kolíska pre smartphone R&GO so vstupom UsB pre nabíjanie • •
Multimediálny a navigačný systém R-Link evolution s online pripojením (navigačný systém tomtom, Bluetooth® hands-free 
s funkciou audiostreaming, podporuje prehrávanie MP3 formátu, tuner DAB, vstup UsB a Jack, ovládanie rádia pod volantom, 
výkon 2 x 35 W)

- Pack techno

Mapové pokrytie európy - 0

• v sérii
0 voliteľné za 0 €



Zen intens
EXTEriÉr
Pack Look v bielej farbe 200 € 200 €
Pack Look v modrej farbe (nie je možné s farbami žltá eclair, fialová Violet, červená Flamme) 200 € 200 €
Pack Look v červenej farbe (nie je možné s farbami žltá eclair, fialová Violet, modrá Dragée) 200 € 200 €
POLEPy BOKOV
Polep bokov vozidla Classic (biele / čierne tenké linky podľa zvolenej farby karosérie) - •
Polep bokov vozidla sport (nie je možné s farbami žltá eclair, fialová Violet, modrá Dragée) - 200 €
Polep bokov vozidla Landscape (biele / čierne podľa zvolenej farby karosérie) 200 € 200 €
Polep bokov vozidla Vintage (nie je možné s farbami fialová Violet, čierna etoile, červená Flamme) 200 € 200 €
iNTEriÉr
Pack interiér čierny (na zen nutné s koženým volantom) 200 € 200 €
Pack interiér modrý (na zen nutné s koženým volantom; nie je možné s Pack Look v čiernej farbe, nie je možné s čalúnením 
Java červené, nie je možné s farbami žltá eclair, fialová Violet, červená Flamme) 200 € 200 €

Pack interiér červený (na zen nutné s koženým volantom; nie je možné s Pack Look v modrej farbe, nie je možné s čalúnením 
Java modré, nie je možné s farbami žltá eclair, fialová Violet, modrá Dragée) 200 € 200 €

Pack Look = ozdobné lišty na prednej maske + ozdobné lišty na bočných ochranných paneloch v spodnej časti dverí + kryty vonkajších spätných zrkadiel vo zvolenej farbe.
Pack interiér = palubná doska pred vodičom, orámovanie postranných výduchov ventilácie a ozdobné prvky na volante vo zvolenej farbe v hladkom prevedení.

PErSONALiZáCiA

ZMLUVNÉ ZárUKy A SErViSNÉ ZMLUVy

sce 70
Zmluvná záruka renault - 5 rokov / 100 000 km   •
servisná zmluva gArANCE PLUS
(možnosť dokúpenia počtu kilometrov k päťročnej záruke) - 5 rokov / 150 000 km* 159 €

servisná zmluva EASy SErViCE
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov / 60 000 km

399 €
1 089 €

servisná zmluva EASy SErViCE
(zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov / 100 000 km

499 €
1 109 €

• v sérii
*  Ponuka rozšírenia km u Garancie Plus je platná len v prípadoch, keď už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka Garancia Plus na 5 rokov / 100 000 km v cene nového vozidla.  

Servisnú zmluvu EASy SErViCE za PrOMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.   
  

Servisná zmluva EASy SErViCE

Päťročná zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 399 €



Využite cenové zvýhodnenie 20 % v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

 

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

AKCiOVÉ BALÍČKy PrÍSLUŠENSTVA

Predná lakťová opierka 159,90 €
textilné koberce Comfort 37,90 €
Univerzálné zásterky (2ks) - predné alebo zadné 24,90 €
Držiak telefónu otočný 20,90 €
Gumové koberce novestra  45,90 €
Hliníkové strešné tyče 139,00 €
sada povinnej výbavy Renault (autolekárnička, pracovné rukavice, lano, výstražná vesta a trojuholník)  39,90 €
Mechanické zabezpečenie radiacej páky Construct od 229,00 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 
Ceny balíkov príslušenstva sú uvedené už po zľave a bez montáže.

VÝBEr Z OrigiNáLNEHO PrÍSLUŠENSTVA rENAULT

Hliníkové strešné tyče, gumové koberce novestra, koberec 
batožinového priestoru.

Cena 170 €

Osvetlené vnútorné kryty prahov dverí, textilné koberce Premium.

Cena 194 €

Koberec batožinového priestoru, textilné koberce Premium, 
predná lakťová opierka.

Cena 210 €



SAMOSTATNá PNEU KOMPLETNÉ KOLESO 
S PLECHOVÝM DiSKOM

Continental ts 860 165/65 R15 81t e e d B b 2-71 66,90
87,00

126,90
170,80

nokian WR D3 185/60 R15 88t e C d C b 2-71 54,90
97,68

114,90
181,48

Continental ts 860 185/50 R16 81H e e d B b 2-71 98,90
128,40

-

Continental ts 860 205/45 R16 87H e C d B b 2-72 128,90
67,40

-

Montáž  •  •
Ozdobné kryty kolies / stredové krytky -  •

WR D3 ts 860

Ponuka platí od 1. 8. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál (ventilky, závažia) okrem 
prípadných nákladov spojených s nutnosťou použitia snímača pre systém stálej kontroly tlaku v pneumatikách (tPMs). Ozdobné kryty kolies / stredové krytky sú 
poskytnuté podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov získate u svojho predajcu.

• zahrnuté v ceně pneumatiky alebo kompletného kolesa.

e = valivý odpor
d = brzdové vlastnosti na mokre
b = trieda hlučnosti - vonkajšiu hlučnosť v dB

AKCiOVá PONUKA ZiMNÉHO VyBAVENiA



MOTOriZáCiA SCe 70
typ prevodovky manuálna 5 stup.
zdvihový objem (cm3) 999
Palivo benzín
Počet valcov / ventilov  3 / 12
typ vstrekovania nepriame
Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 52 / 70 pri 6 000
Maximálny krútiaci moment (nm) pri otáčkach (ot./min) 91 pri 2 850
emisná norma euro 6
PNEUMATiKy*
Predné / zadné 165/65 R15 / 185/60 R15
Predné / zadné 185/50 R16 / 205/45 R16
VÝKONy
zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) 14,5
Maximálna rýchlosť (km/h) 151
SPOTrEBA A EMiSiE**
Mestská premávka / mimo mesto / priemerná spotreba (l) 6,8 / 4,7 - 4,8 / 5,5
emisie CO2 (g/km) 125 - 126
Objem palivovej nádrže 35
rOZMEry A HMOTNOSTi***
Objem batožinového priestoru (l) 188 / 219
Prevádzková hmotnosť (kg) 970
Maximálne užitočné zaťaženie (kg) 443
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 1 338

TECHNiCKÉ ÚDAJE A rOZMEry

 

 

1646 mm 3595 mm 

2492  mm 630 mm 473 mm 1431 mm 

1554 mm 

1443 mm 

932 mm 

Od septembra 2018 prechádzajú všetky nové vozidlá skúškou podľa protokolu WLTP (nový celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Pre lepšie 
pochopenie bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sú hodnoty spotreby paliva a emisie výfukových plynov testované v rámci WLTP spätne prekladané do starého 
protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto prechodné obdobie potrvá do konca roka 2018. Ďalšie informácie nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate 
u vášho predajcu.

**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia 
k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení 
vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy.

***  Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing, a.s.
Reprezentatívny príklad financovania Renault Twingo Life SCe 70 platí pri financovaní Fair Lízing s Renault Finance: Pri financovanej hodnote 4 394,50 € na 36 mesiacov, 
bude výška vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 137,35 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu 
je 0 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 8,86 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 
5 005,80 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len 
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom 
jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť  ceny, príslušné 
špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.


