
MOTOR TYP AV FORDON hk CO2  
g/km * 

FÖRBRUK. 
Wh/km 

RÄCKVIDD 
km ** VÄXELLÅDA LIFE INTENS CARGO 

Twizy 45 EU Moped Klass I 5 0 58 100 Automat 103 900 kr 110 900 kr 113 900 kr 

Twizy 80 Fyrhjulning 17 0 63 90 Automat 113 900  kr 120 900 kr 123 900 kr 
* Vid körning     ** Maximal uppnådd räckvidd enligt NED-körcykeln, varierar beroende på körstil och yttertemperatur 

Standardutrustning LIFE  & CARGO 

SÄKERHET 
– Bakre sittplats, kompatibel m. förhöjande 

barnkudde för barn som väger mer än 15 kg* 
– Främre krockkudde på förarplatsen
– Fyrpunktsbälte fram m.

upprullningsmekanism 
– Förarsäte med integrerat nackskydd,

inställbar i djupled 
– Skivbromsar fram och bak 
– Trepunktsbälte bak med 

upprullningsmekanism* 
– Underglidningsskydd i framsätet 
KÖRNING 
– Automatväxellåda, steglös
– Dubbel påminnelse om återstående 

räckvidd
– Ekonometer
– Bromskraftsåtervinning: återladdning av 

driftbatteriet vid inbromsning
– Servostyrning, direkt kuggstång

EXTERIÖR 
– 13" plåtfälgar med hjulkapslar i grå
– Backspeglar i matt svart
INTERIÖR 
– 12V-65W uttag i det vänstra 

förvaringsfacket 
– Digital klocka 
– Klädsel i svart
– Förarsäte & detaljer på instrumentpanel i

svart
FÖRVARING 
– Förvaringsfack till vänster i 

instrumentbrädan på 3,5 liter 
– Förvaringsfack till höger i instrumentbrädan 

på 5 liter, låsbart 
– Förvaringsutrymme i den bakre stolens 

ryggstöd på 55 liter, låsbart* 
SIKT, STRÅLKASTARE 
– Avfrostning av vindruta
– Varselljus

– Vindrutetorkare med intervalläge och 
vindrutespolare 

STÖLDSKYDD 
– Elektronisk startspärr med kodlås
– Låsbar rattaxel
– Låsning av parkeringsbroms när strömmen 

bryts 
ELBILSSPECIFIKT 
– Integrerad laddkabel fram, 3 m, med 

kontakt för vanligt 220V-eluttag (typ E+F) 
– Z.E. Voice: diskret signal för att 

uppmärksamma fotgängare. Aktiveras 
manuellt. 

– Z.E. färddator: aktuell räckvidd, trippmätare,
eko-resultat 

* Ej till CARGO 

Tillval LIFE  &  CARGO 

– Halvdörrar 5 500 kr – Golvmatta med fotstödszoner 
för förare och passagerare 900 kr 

– Bluetooth kit med högtalare 3 500 kr 

– Parkeringsradar bak 1900 kr – Alarm 3 500 kr 

Exteriör Personifiering LIFE  &  CARGO 

– Hjulkapslar "Snowflake", i svart eller vit 900 kr 

Prislista     Gäller från 10 mars 2017 

Renault TWIZY 



Garanti på fordonet och drivlinan (motor och reduktionsväxel) exklusive batteriet: två år med obegränsad körsträcka. Garanti på batteriet: obegränsad körsträcka gäller de två första 
åren alternativt 50 000 km på tre år (vilket som inträffar först), och minst 60 % laddkapacitet garanterad under garantitiden. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser.  Vi 
förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall 
vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.   
Version 20170310  -  Renault Nordic AB  -  Box 1028  -  164 21 Kista  -  Sverige  -  www.renault.se 

 
Standardutrustning INTENS  -  utöver Life 

 

EXTERIÖR 
– 13" aluminiumfälgar  
– Valfri färg på sidoinramning och 

aluminiumfälgar 
– Tak i svart "Carbone"  

INTERIÖR 
– Förvaringsfacken i svart "Carbone" 
– Golvmatta med fotstödszoner  

för förare och passagerare 

 
Tillval INTENS 

– Halvdörrar, i karossfärgen  
Vid val av halvdörrar kommer ytterbakspeglar i karossfärgen  5 500 kr 

– Parkeringsradar bak 1900 kr 

– Alarm 3 500 kr 

– Bluetooth kit med högtalare 3 500 kr – Panoramaglastak (fast) 2 500 kr 

 
Exteriör Personifiering INTENS 

– Valfri färg på sidoinramning och aluminiumfälgar 
Svart "Étoilé", Vit "Neige", Blå "Caraïbes" eller Röd "Filament" 0 kr 

 
Interiör Personifiering INTENS 

– Förarsäte & detaljer på instrumentpanel i vitt 1 900 kr   

 
Twizy CARGO  

 

  

Twizy Cargo är den perfekta lösningen för dig som behöver  
transportera bud, verktyg eller lite mer bagage genom staden!  
 
Passagerarplatsen bak ersätts av ett 200L-stort låsbart lastutrymme,  
med en lastvikt på 75 kg.  
 
Twizy Cargo har i övrigt samma egenskaper, utrustning och tillval  
som Twizy Life. 

 
– Se även tillbehörlistan hos din återförsäljare eller på www.renault.se  

Exempel på tillbehör: Blixtlåsfönster till halvdörrarna (3 113 kr) 
 
 
 


