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Elegância urbana





Um design refinado
O TWINGO reinventa-se. Face dianteira redesenhada, 
detalhes cromados e personalizações... cada 
pormenor torna-o ainda mais irresistível. Com luzes 
diurnas de LED integradas nas óticas dianteiras e 
traseiras, o citadino distingue-se pela assinatura 
luminosa em forma de C. 



Elegante  
até ao mais ínfimo 
detalhe
Crie a surpresa e faça brilhar o seu dia a dia. O 
TWINGO propõe uma vasta seleção de cores, de 
novos strippings e personalizações para combinar 
o seu estilo com a personalidade de quem o 
conduz. Natural, ativo, sofisticado ou glamoroso, 
o TWINGO combina consigo: elegante em todas 
as circunstâncias.







Reforce o seu estilo
Cada detalhe conta e é por isso que o TWINGO cuida 
da sua ergonomia e do seu design a bordo. Desde o 
renovado porta-objetos central aos novos punhos de 
alavanca de velocidades em cromado, o habitáculo 
oferece-lhe um interior mais harmonioso. E graças 
as novas cores disponíveis, pode personalizar os 
acabamentos: veja a vida a cores, com as suas cores.



Ágil na cidade





Divirta-se  
na cidade
Sinta-se como se tivesse asas! Com o melhor 
diâmetro de viragem da sua categoria e altamento 
compacto, o TWINGO esgueira-se por todo o lado. 
Estacione nos espaços mais apertados graças à 
câmara de marcha-atrás. Atreva-se nas curvas, nos 
parques de estacionamento e nas vielas estreitas 
das cidades. O TWINGO fez da agilidade a sua 
especialidade. Ele leva-o a todo o lado!







Mantenha-se ligado 
Com o sistema multimédia EASY LINK, o seu 
TWINGO permite-lhe replicar as suas aplicações 
preferidas Android Auto™ ou Apple CarPlay™ 
no amplo ecrã tátil de 7”: navegação, web rádios, 
podcasts, streaming, telefone, mensagens e muito 
mais… Tudo acessível através de comando tátil 
ou de voz!
E, claro, desfrute de toda a experiência Renault 
EASY CONNECT*, com os serviços conectados, 
o info trafic da TomTom, os pontos de interesse 
sempre atualizados pela Google Places, as 
atualizações automáticas e a aplicação MY Renault.
Com todos estes novos serviços conectados, 
nunca o Twingo foi tão inteligente: através do seu 
smartphone, ele até lhe diz onde está estacionado 
se acaso não se lembrar ou orienta-o até ao seu 
destino, percorrendo os últimos metros como peão!

* Serviços conectados e navegação disponíveis mais tarde.  
Android Auto™ é uma marca da Google Inc. 
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc. 





O Novo  
TWINGO Electric 
eletriza a cidade!
Ágil, surpreendente e divertido, o Novo TWINGO 
Electric faz da cidade um tabuleiro de jogo! Nas ruas, 
o perfil jovial realçado por um elegante stripping azul  
desenha em silêncio uma coreografia viva e 
elegante. Esquiva-se agilmente dos obstáculos, 
parece magia a forma como sai de uma rua para 
entrar numa avenida e quase roda sobre si mesmo, 
fazendo de cada viagem, com o TWINGO,  um 
momento de felicidade.
Polivalente, liga-se às tomadas tipo AC, em casa, 
no trabalho ou na cidade! E, graças ao carregador 
Caméléon®, o TWINGO Electric recupera até 80 km  
de liberdade em apenas 30 minutos! Viva o espírito 
prático, viva o espírito livre!



A versão elétrica do TWINGO é tão inteligente! 
Oferece-lhe 190 km de autonomia WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedures - Procedimento de ensaio harmonizado 
a nível mundial para veículos particulares e 
comerciais ligeiros) em ciclo completo e 270 km 
em ciclo urbano; o suficiente para enfrentar a 
semana tranquilamente.
Ainda mais sereno: ao passar ao modo B, o conforto 
de condução torna-se mágico. Estão disponíveis três 
níveis de travagem regenerativa, que entram em 
ação logo que solta o pedal do acelerador ou trava. 
No nível mais elevado, o Novo TWINGO Electric  
desacelera a fundo, o que regenera rapidamente 
a bateria e limita o recurso ao pedal de travão. 
Útil no trânsito intenso da cidade!
Com o Novo TWINGO Electric, verá as suas 
deslocações adquirirem uma outra dimensão: 
visualize, em tempo real, a sua autonomia e o seu 
raio de ação. E, a partir do seu smartphone, pode 
planear os seus trajetos tendo em consideração a 
autonomia e os postos de carregamento acessíveis 
e até mesmo programar a temperatura do 
habitáculo… Genial!

O Novo  
TWINGO Electric  
ultrapassa os limites





Desfrute de um 
espaço pleno de 
inovações
Siga o seu modo de vida. O TWINGO adapta-se 
sempre com mais astúcias a bordo. Espaço de 
arrumação fixo na consola central ainda mais 
funcional e qualitativo, transforma-se num porta-
bebidas modulável pronto a receber qualquer 
tipo de embalagem ou num compartimento para 
colocar o seu smartphone. Porta-luvas fechado 
para mais espaço, prateleira traseira rígida para 
pousar os seus objetos. Abra a bagageira com 
um clique graças ao novo comando de abertura 
e beneficie de um piso plano depois de rebater o 
banco traseiro. São estas pequenas atenções e o 
seu espaço bem organizado que tornam único o 
conforto do TWINGO.
E, no Novo TWINGO Electric, nem um espaço de 
arrumação nem um centímetro cúbico a menos: 
exatamente o mesmo espaço interior, o mesmo 
conforto e a mesma bagageira!





Simplifique a sua vida 
na cidade
Com o Renault EASY DRIVE, beneficie plenamente 
das tecnologias que simplificam a sua vida na 
cidade. Estacione facilmente: graças à câmara 
de marcha-atrás e à direção assistida variável, 
as manobras são uma brincadeira de crianças. 
Circule com serenidade: o alerta de transposição 
involuntária de via mantém-se ativo para chamar 
a sua atenção, se necessário. Controle todas as 
situações: com a ajuda do sistema de arranque em 
subida, pode arrancar tão facilmente como em piso 
plano. O TWINGO é decididamente o seu melhor 
aliado mais seguro para encarar a vida na cidade.
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Carlab Cores

Branco Cristal

Amarelo Mango

Branco Quartz

Vermelho Flamme



Azul Oceano

Azul Céu

Verde Pistachio

Cinzento Lunar

Preto Estrela



Carlab Harmonias

Segurança
•	ABS
•	Airbags	frontais	e	laterais,	condutor	e	passageiro		
(com	sistema	de	bloqueio	do	lado	do	passageiro)

•	Alerta	do	esquecimento	do	cinto	de	segurança
•	Controlo	Electrónico	de	Estabilidade	(ESC)
•	Sistema	de	ajuda	ao	arranque	em	subida
•	Sistema	de	travagem	de	emergência	(AFU)
•	Sistema	de	controlo	de	pressão	dos	pneus	
•	Kit	de	reparação	de	dos	pneus

Conforto
•	Ar	condicionado	manual
•	Apoios	de	cabeça	traseiros
•	Elevadores	de	vidros	elétricos	com	função		
impulsional	do	lado	do	condutor

•	Faróis	de	nevoeiro
•	Retrovisores	exteriores	elétricos	com	função	de	
desembaciamento	

•	Sensores	de	luminosidade	

Condução
•	Computador	de	bordo
•	Direção	assistida
•	Limitador	de	velocidade

Modularidade
•	Bancos	traseiros	com	rebatimento	50/50	
•	Porta-luvas	fechado	
•	Volante	regulável	em	altura	

Multimédia
•	Rádio	R&Go	(com	comando	no	volante	e	suporte	de	
telefone	R&Go)	

Design exterior
•	Puxadores	exteriores	e	retrovisores	exteriores		
na	cor	da	carroçaria

•	Frisos	laterais	Preto	Granulado
•	Embelezadores	de	roda	15”
•	Face	dianteira	de	LED
•	Stripping	de	pilar	central	preto

Design interior
•	Apoio	de	braço	de	porta	preto
•	Contorno	da	base	da	alavanca	de	velocidades	branco
•	Estofos	em	tecido	claro	ou	escuro
•	Elementos	interiores	decorativos	branco		
"bola	de	golfe"

•	Painel	de	porta	branco
•	Puxadores	das	portas	interiores	cromados	e	acetinados

Opções
•	Arrumação	nas	portas	traseiras
•	Arrumação	sob	os	bancos	traseiros
•	Ecrã	Easy	Link	7”,	compatível	com	Android	Auto™		
e/ou	Apple	CarPlay™,	sem	navegação	-	implica	Volante	
em	couro

•	Estofos	em	tecido	claro
•	 Jantes	em	liga	leve	de	15”	com	design	específico
•	Regulador	de	velocidade
•	Replicação	de	smartphone
•	Sistema	de	ajuda	ao	estacionamento	traseiro

•	Sistema	de	navegação	com	Subwoofer	e	sistema	de	
som	Arkamys

•	Stripping	Dots/Cosmic
•	Pack	Conforto	(Banco	cond.	regulável	em	altura	+	
Banco	passag.	rebatível	p/posição	mesa		
"one	touch"	+	Bancos	traseiros	moduláveis)

•	Pack	Safety	(Regulador	de	velocidade	+	Alerta	de	
transposição	involuntária	de	via)

•	Personalizações	exteriores	em	amarelo/branco/
vermelho

•	Personalizações	interiores	em	Azul	Oceano/Preto/
Vermelho/Amarelo

•	Teto	de	abrir	em	lona
•	Vidros	laterais	traseiros	sobreescurecidos
•	Volante	em	couro

Zen (versão Térmica)



Conforto
•	Ar	condicionado	automático
•	Apoios	de	cabeça	traseiros
•	Alerta	de	esquecimento	de	cinto	de	segurança
•	Retrovisores	exteriores	com	regulação	elétrica	e	função	
de	desembaciamento

•	Volante	regulável	em	altura
•	Elevadores	de	vidros	dianteiros	elétricos,	com	função	
impulsional	do	lado	do	condutor

•	Limitador	de	velocidade

Condução
•	Sensores	de	chuva	e	luminosidade	
•	Direção	assistida

Modularidade
•	Banco	traseiro	com	rebatimento	50/50	
•	Porta	luvas	fechado
•	Sistema	I-Size	(ISOFIX)

Multimédia
•	Easy	Link	7”	(sem	navegação),	com	replicação	
smartphone

Design exterior
•	Retrovisores	exteriores	na	cor	da	carroçaria
•	Embelezadores	de	15”
•	Stripping	ZE
•	Badges	cromados/pretos	no	pilar	lateral		
"ZE	Electric"

•	Centro	das	rodas	com	cotorno	azul
•	Badge	cromado/azul	na	porta	traseita		
"ZE	Electric"

Design interior
•	Volante	em	couro
•	Estofos	em	tecido	escuro
•	Harmonia	escura
•	Kit	reparação	dos	pneus

Opções
•	Arrumação	nas	portas	traseiras
•	Arrumação	sob	os	bancos	traseiros
•	Documentação	em	português
•	Estofos	em	tecido	claro
•	Faróis	de	nevoeiro
•	Flexi	charger	(cabo	ocasional	para	tomadas	domésticas)
•	 Jantes	em	liga	leve	de	15”
•	Pack	Conforto	(Banco	do	passageiro	rebatível	p/	posição	
de	mesa	"one	touch"	+	Bagageira	modulável)

•	Pack	Safety	(Regulador	de	velocidade	+	Alerta	de	
transposição	involuntária	de	via)

•	Pernsoalizações	exteriores	em	Amarelo/Branco/
Vermelho)

•	Personalizações	interiores	em	Preto/Amarelo/Vermelho
•	Pneu	anti-furo
•	Regulador	de	velocidade
•	Sistema	de	ajuda	ao	estacionamento	traseiro	
•	Teto	de	abrir	em	lona	
•	Vidros	traseiros	sobreescurecidos	

Zen (versão Electric)
Imagem	não	contratual.	



Carlab Harmonias

Conforto
•	Regulador	e	limitador	de	velocidade
•	Banco	do	passageiro	rebatível	"One	Touch"	

Modularidade
•	Arrumação	nas	portas	traseiras	para	óculos	
•	Arrumação	sob	os	bancos	traseiros

Multimédia
•	EASY	LINK,	ecrã	multimédia	de	7”	compatível	com	
Android	Auto™	e	Apple	CarPlay™	(com	navegação)

Condução
•	Sistema	de	ajuda	ao	estacionamento	traseiro	e	
câmara	de	marcha-atrás

Design exterior
•	 Jantes	em	liga	leve	de	15”	
•	Proteções	inferiores	das	portas	na	cor	da	carroçaria	
com	frisos	nas	proteções	laterais	das	portas	em	
cromado

•	Vidros	traseiros	sobre-escurecidos

Design interior
•	Elementos	interiores	decorativos	em	Marfim	Lacado	
(volante	com	inserções,	friso	de	painel	de	bordo	e	
arejadores)

•	Volante	e	punho	da	alavanca	de	velocidades	em	pele*

Opções
•	Alerta	de	transposição	involuntária	de	via
•	Documentação	em	português
•	Faróis	de	nevoeiro
•	Flexi	Charger	(cabo	ocasional	para	tomadas	
domésticas)

•	 Jantes	em	liga	leve	de	16”
•	Personalizações	exteriores	em	Amarelo/Branco/
Vermelho

•	Personalizações	interiores	em	Preto/Amarelo/
Vermelho

•	Teto	de	abrir	em	lona
•	Pneu	antifuro

*	Couro	de	origem	bovina.	
Android	Auto™	é	uma	marca	da	Google	Inc.
Apple	CarPlay™	é	uma	marca	da	Apple	Inc.

Intens (versão Electric)



Estofos

Estofos em tecido / façon cuir neutre

Esofos em tecido claro

Estofos em tecido / TEP com 
detalhes em preto

Estofos em tecido / TEP com 
detalhes em vermelho

Estofos em tecido escuro

Estofos em tecido / TEP com 
detalhes em anarelo



Carlab Elementos de identificação exterior TWINGO Electric

Grelha dianteira com inserções azul (versão Intens) Badge cromado/azul traseiroCentro das rodas com contorno azul



Embelezadores e jantes* Personalização exterior

Jante 16” Monega 

Embelezador 15” Vvegas Jante 15” Altana 

Stripping 3 linhas

Stripping Cosmic Black

Stripping Cosmic White

Stripping Dots Black

Stripping Dots White

Stripping versões térmicas e elétricas

Stripping apenas na versão elétrica

Stripping 3 linhas azul

Stripping apenas na versão térmica

*Disponíveis também no Novo TWINGO Electric com contorno do centro de jante azul. 



Carlab Packs Personalização exterior

Personalização exterior Branco Cristal
(Disponível também no Novo TWINGO Electric)

1 12

Decoração exterior:

1. Frisos de grelha dianteira, das proteções laterais das portas e do para-choques traseiro.

2. Capas de retrovisores.



Personalização exterior Vermelho Flamme
(Disponível também no Novo TWINGO Electric)

Personalização exterior Amarelo Mango
(Disponível também no Novo TWINGO Electric)



Carlab Personalização interior

1. Decoração interior: Inserções laterais de volante - Contorno do painel de bordo - Base da alavanca de velocidades – Contorno dos arejadores.

Exemplo de personalização interior: Variação em três cores: Preto - Amarelo - Vermelho.

Pack interior preto Pack interior amarelo
Pack interior 
vermelho

1

11
1

1



Personalização decoração interior
Personalizações interiores: 

Estofos (em opção na versão Intens)

Pack interior preto

Pack interior vermelho

Estofos em tecido/ TEP com detalhes em 
preto

Estofos em tecido/ TEP com detalhes em 
vermelho

Estofos em tecido/ TEP com detalhes em 
amarelo

Pack interior amarelo

Pack interior azul



Carlab Dimensões

VOLUME DE BAGAGEIRA (litros) 
idêntico para a versão Novo TWINGO Electric (litros)

Volume de bagageira mín. (banco traseiro inclinado): 210
Volume de bagageira máx. (banco traseiro na posição de utilização): 240

COMPRIMENTO DE CARGA (mm)

Comprimento de carga máx. (da tampa da bagageira até ao banco traseiro rebatido): 1336
Comprimento de carga máx. por trás dos bancos: 636
Comprimento de carga até ao painel de bordo (banco do passageiro rebatido): 2315

* Dimensões versão elétrica.

2 492

1 362 1 325

1 005

629 494

1 425

3 615

1 954/
1 967*

110/120*

1 646

1 452

1 541/
1 557*



Equipamentos e opções
ELECTRIC

ZEN ZEN INTENS

SEGURANÇA
ABS • • •

Airbag lateral cabeça-tórax condutor e passageiro dianteiro • • •

Airbags frontais condutor e passageiro • • •

Alerta de esquecimento do cinto de segurança • • •

Alerta de transposição involuntária de via * ¤ ¤

Cinto de segurança do passageiro dianteiro com pré-tensor e limitador de esforço • • •

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos com limitador de esforço integrado • • •

Controlo electrónico de estabilidade (ESC) • • •

Kit de reparação dos pneus • • •

Limitador de velocidade • • -

Regulador de velocidade ¤ / * ¤ / * •

Sistema de ajuda ao arranque em subida • • •

Sistema de assistência à travagem de urgência (AFU) • • •

Sistema de controlo da pressão dos pneus • • •

Pneu anti-furo (apenas com jantes de 15’’) - ¤ ¤

DESIGN EXTERIOR
Badge específico nas soleiras de portas - • •

Grelha dianteiro come elementos decorativos azuis - - •

Embelezadores de roda de 15” • • -

Jantes em liga leve de 15” ¤ ¤ •

Jantes em liga leve de 16” - - ¤

Luzes diurnas em LED em forma de «C» • • •

Personalizações exteriores em amarelo ¤ ¤ ¤

Personalizações exteriores em branco ¤ ¤ ¤

Personalizações exteriores em vermelho ¤ ¤ ¤

Proteção lateral com friso em cromado - • •

Puxadores de portas dianteiros e retrovisores da cor da carroçaria • • •

Stripping lateral Cosmic (em preto ou em branco consoante a cor da carroçaria) ¤ - -

Stripping lateral Dots (em preto ou em branco consoante a cor da carroçaria) ¤ - -

Stripping lateral «ZE» - • •

Teto de abrir elétrico em lona ¤ ¤ ¤

Vidros traseiros sobreescurecidos ¤ ¤ •

DESIGN INTERIOR
Ambiente interior bi-tom • • •

Estofos em tecido claro ou escuro • • •

Harmonia em preto • • •

Personalizações interiores em amarelo (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ ¤ ¤

Personalizações interiores em branco (painel de bordo, contornos arejadores e volante) • - -

Personalizações interiores em preto (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ ¤ ¤

Personalizações interiores em vermelho (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ ¤ ¤

Tapa bagagens amovível • • •



Carlab Equipamentos e Opções
ELECTRIC

ZEN ZEN INTENS

SEGURANÇA
ABS • • •

Airbag lateral cabeça-tórax condutor e passageiro dianteiro • • •

Airbags frontais condutor e passageiro • • •

Alerta de esquecimento do cinto de segurança • • •

Alerta de transposição involuntária de via * ¤ ¤

Cinto de segurança do passageiro dianteiro com pré-tensor e limitador de esforço • • •

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos com limitador de esforço integrado • • •

Controlo electrónico de estabilidade (ESC) • • •

Kit de reparação dos pneus • • •

Limitador de velocidade • • -

Regulador de velocidade ¤ / * ¤ / * •

Sistema de ajuda ao arranque em subida • • •

Sistema de assistência à travagem de urgência (AFU) • • •

Sistema de controlo da pressão dos pneus • • •

Pneu anti-furo (apenas com jantes de 15”) - ¤ ¤

DESIGN EXTERIOR
Badge específico nas soleiras de portas - • •

Grelha dianteiro come elementos decorativos azuis - - •

Embelezadores de roda de 15” • • -

Jantes em liga leve de 15” ¤ ¤ •

Jantes em liga leve de 16” - - ¤

Luzes diurnas em LED em forma de "C" • • •

Personalizações exteriores em amarelo ¤ ¤ ¤

Personalizações exteriores em branco ¤ ¤ ¤

Personalizações exteriores em vermelho ¤ ¤ ¤

Proteção lateral com friso em cromado - • •

Puxadores de portas dianteiros e retrovisores da cor da carroçaria • • •

Stripping lateral Cosmic (em preto ou em branco consoante a cor da carroçaria) ¤ - -

Stripping lateral Dots (em preto ou em branco consoante a cor da carroçaria) ¤ - -

Stripping lateral "ZE" - • •

Teto de abrir elétrico em lona ¤ ¤ ¤

Vidros traseiros sobreescurecidos ¤ ¤ •

DESIGN INTERIOR
Ambiente interior bi-tom • • •

Estofos em tecido claro ou escuro • • •

Harmonia em preto • • •

Personalizações interiores em amarelo (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ ¤ ¤

Personalizações interiores em branco (painel de bordo, contornos arejadores e volante) • - -

Personalizações interiores em preto (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ ¤ ¤

Personalizações interiores em vermelho (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ ¤ ¤

Tapa bagagens amovível • • •

CONDUÇÃO
Chave rebatível com 3 botões • • •

Computador de bordo (consumo instantâneo, velocidade e consumos médios, combustível consumido, autonomia de combustível 
distância percorrida) • • •



ELECTRIC
ZEN ZEN INTENS

Direção assistida elétrica • • •

Indicador de mudança de velocidade • - -

Luzes indicadores de mudança de direção com função impulsional • • •

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ¤ ¤ -

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro com câmara de marcha-atrás - - •

Volante em couro** - implica personalização interior ou sistema multimédia EASY LINK com ecrã tátil de 7” ¤ • •

Volante regulável em altura • • •

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro • ¤ ¤

Luzes indicadores de mudança de direção nas laterais da carroçaria • • •

Retrovisores exteriores elétricos • • •

Sensores de chuva e luminosidade - • •

Sensores de luminosidade • - -

CONFORTO
Ar condicionado automático (monozone) - • •

Ar condicionado manual • - -

Elevadores elétricos dos vidros dianteiros, com função impulsional do lado do condutor • • •

Reciclagem do ar • • •

AUDIO - MULTIMÉDIA
Radio Connect R&Go com 2 entradas USB, Bluetooth®, suporte para smartphone, app R&Go (com navegação CoPilot Premium, 
Telefone, Web-radio, Find my car, computador de bordo) • - -

Sistema multimédia EASY LINK com ecrã tátil de 7”, comando de voz, rádio, compatibilidade com Android Auto™ e Apple Carplay™, 
telefone mãos-livres Bluetooth®, entradas USB e jack na consola central - implica volante em couro** ¤ • -

Sistema multimédia EASY LINK com ecrã tátil de 7” com navegação, comando de voz, rádio, compatibilidade com Android Auto™ e 
Apple Carplay™, telefone mãos-livres Bluetooth®, entradas USB e jack na consola central - implica volante em couro** - - •

BANCOS
Apoios de cabeça traseiros reguláveis em altura • • •

Banco condutor regulável em altura, banco do passageiro fixo rebatível « One Touch » ¤ - •

Banco traseiro rabatível 1/2 - 1/2 • • •

ARRUMAÇÕES
Arrumações abertas nas portas dianteiras (volume : 5,8 L) • • •

Arrumações abertas nas portas traseiras com elástico (volume : 7,8 L) ¤ ¤ •

Arrumações sob bancos traseiros com rede (volume : 29 L) ¤ ¤ •

Bagageira com compartimentos separados * ¤ •

Iluminação da bagageira • • •

Porta-luvas fechado (volume : 6,4 L) • • •

Tomada 12 V • • •

PACKS
Pack Conforto (Banco cond. regulável em altura+Banco passag. rebatível p/posição mesa "one touch"+Bancos traseiros moduláveis) ¤ - -

Pack Conforto (Banco do passageiro rebatível p/posição de mesa "one touch" + Bagageira modulável) - ¤ -

Pack Safety (Alerta de transposição involuntária de faixa + Regulador de velocidade) ¤ ¤ -

ESPECIFíCO TwINGO ELECTRIC 
Cabo ocasional Flexicharger 16A (compatível com tomadas domésticas e Green’Up) - ¤ ¤
•  = Série ; ¤  = OPÇÃO ; - = não disponível. * PACK; ** Couro de origem bovina.



Carlab Recarga

Carregue o Novo TWINGO Electric em casa 
Para recarregar a bateria de um veículo elétrico na residência é necessário instalar um equipamento 
especialmente concebido para esse efeito, operação que deve ser realizada por um profissional 
qualificado, de modo a garantir a conformidade e a segurança do processo de carregamento. Estão 
à sua disposição várias possibilidades, cabendo-lhe a si escolher aquela que melhor corresponde 
às suas necessidades.

1. O carregamento do Novo TWINGO Electric pode ser realizado através da ligação do Flexi Charger 
a uma tomada dedicada e com dispositivo de segurança do tipo Green’Up™. Permite uma carga 
completa em 8 horas(1) aproximadamente. Deve ser instalada por um profissional.
O cabo Flexi Charger permite também efetuar uma recarga adicional a partir de uma tomada 
doméstica normal(2), de acordo com as normas e a legislação em vigor, sempre que tenha necessidade 
de prolongar a sua autonomia e não esteja disponível qualquer posto de carregamento público. Por 
exemplo, se estiver em casa de amigos poderá recuperar, em cerca de 3 horas, 40 km de autonomia.

2. Para um carregamento mais rápido, aconselhamos a Wallbox de 7,4 kW, que permite obter uma 
carga completa em 4 horas. Este equipamento deve ser instalado por um profissional autorizado. 
A Wallbox tem também uma versão estanque, para que possa ser instalada no exterior.

Carregue o Novo TWINGO Electric nos postos de 
carregamento no exterior
3. A rede Renault conta já com perto de 400 locais de carregamento; é possível efetuar carregamentos 
acelerados até 22 kW, para recuperar até 80 km de autonomia em 30 minutos (as modalidades podem 
ser consultadas na concessão). Além disso, os postos de carregamento estão progressivamente 
a ser instalados por toda a parte: parques de estacionamento de centros comerciais, parques de 
estacionamento, estações de serviço, parques de estacionamento de empresas e, evidentemente, 
nas ruas das nossas cidades.

Encontre a localização de todos os postos de carregamento através do seu sistema multimédia 
EASY LINK, da aplicação MY Renault ou do site renault.pt

(1) Consoante a bateria e o equipamento de carregamento. (2) O carregamento adicional através do cabo Flexi Charger 
ligado a uma tomada normal depende da qualidade e da conformidade da instalação elétrica. Mande verificar instalação 
elétrica por um profissional qualificado.



R80
Tipo de energia Elétrico
Protocolo de homologação WLTP(1)

Motores 
Tecnologia do motor elétrico Síncrono de rotor bobinado
Stop & Start e recuperação de energia ao travar 3 níveis de recuperação de energia

BAterIA
Capacidade utilizável (kWh) 22
Tecnologia Lithium-ion
Tensão total (V) 400
Número de módulos / células 8/96
Peso da bateria (kg) 165

AUtoNoMIA e CoNsUMos
Autonomia homologada em ciclo misto (km) 190
Autonomia homologada em ciclo urbano (km) 270
Dimensão das jantes da versão homologada (2) 15”
Consumo homologado em ciclo misto (Wh/km) 160

teMPos De CArGA(3)
Carregador Adaptativo mono-trifásico AC  

(de 2 kW até 22 kW)
Tomada doméstica 2,3 kW (mono-fásica 10 A) (0-100 %) 15 horas
Tomada Green’Up / Wallbox 3,7 kW (mono-fásica 16 A) (0-100 %) 8 horas
Wallbox 7,4 kW (mono-fásica 32 A) (0-100 %) 4 horas
Terminal 11 kW (tri-fásico 16 A) (0-80 %) 2 horas e 10 minutos
Terminal 22 kW (tri-fásico 32 A) (0-80 %) 1 hora

CAIXA De VeLoCIDADes
Tipo de caixa de velocidades Um só carreto

PerForMANCes
Velocidade máxima (km/h) 135
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s) 4,2 – 12,9 – 11, 5
SCx 0,68

DIreÇÃo
Tipo de direção Assistida elétrica
Ø de viragem entre passeios (m) 8,6
Número de voltas ao volante 3,93

trAVAGeM
Dianteira: discos ventilados (DV) Ø (mm) 260
Traseira: Ø (mm) Tambor 9”

R80

JANtes e PNeUs
Pneus (dimensões dos pneus podem alterar o C02) 15” 16”

Tipo de pneus Nexen N’blue HD Plus,  
Michelin Primacy 4

Michelin Primacy 
4

Dimensões dos pneus 165/65 R15 (81T)  
185/60 R15 (84T)

185/50 R16 (81H)  
205/45 R16 (83H)

MAssAs (kG) 
Massa em vazio e ordem de marcha máx (MVODM) 1 168
Massa em vazio e ordem de marcha min (MVODM) 1 111
Carga útil (CU)(4) min/máx 350/416
Massa máxima admissível em circulação (MMAC) 1 518
Massa total rolante (MTR) 1 518
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). (2) A dimensão das jantes pode impactar a autonomia do veículo. 
(3) O tempo de carregamento e a autonomia dependem de várias variáveis não técnicas, como por exemplo: topografia, condições 
meteorológicas, estilo de condução do condutor, velocidade e ainda pelo tempo, nível, temperatura e forma de carga da bateria, pelo 
que pode não refletir os resultados de uma condução em condições reais. (4) A carga útil (CU) indicada é a do equipamento mínimo.

Motorizações



Carlab Motorizações

SCe 65
Combustível Gasolina
Norma de despoluição Euro 6
Protocolo de homologação WLTP(1)

MOTOR
Cilindrada (cm3) 999
Número de cilindros – válvulas 3 / 12
Potência máxima kW CEE ao regime de (tr/min) 48 às 6 250 
Binário máximo CEE (m.kg) ao regime de (tr/min) 95 às 4 000 
Start & Stop Sim

CONSUMO E EMISSÕES(2)
CO2 (g/km) 117 124
Consumo em WLTP ciclo baixo (l/100 km) 6 6,3
Consumo em WLTP ciclo médio (l/100 km) 4,7 5
Consumo em WLTP ciclo alto (l/100 km) 4,50 4,7
Consumo em WLTP ciclo muito alto (l/100 km) 5,80 6,1
Consumo em WLTP ciclo combinado (l/100 km) 5,20 5,5
Depósito de combustível (l) 35

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades Manual
Número de velocidades 5

PERFORMANCES
Velocidade máxima (km/h) 158
0 aos 100 km/h (s) 15,1



SCe 65

DIRECÇÃO
Tipo de direção Assistida elétrica
Ø de viragem entre passeios (m) 8,6
Número de voltas do volante 3,93

TRAVAGEM
Dianteira:  Ø (mm) DP D259 x 12
Traseira:  Ø (mm) Tambor 8”

RODAS E PNEUS
Classe RRiso A B
Pneus(3) 15” 16”
Dimensões dos pneus           
                                                         

165/65R15 
185/60R15

185/50R16 
205/45R16

MASSAS (kG) 
Massa em vazio e ordem de marcha máx (MVODM) 981
Massa em vazio e ordem de marcha min (MVODM) 914
Carga útil (CU)(4) min/máx 350/417
Massa máxima admissível em circulação (MMAC) 1 331
Massa total rolante (MTR) 1 331
Carga máxima sobre tejadilho (kg) 60
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). (2) O consumo bem como as emissões de CO₂, são homologadas conforme método standard e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar 
os veículos entre eles. (3) A dimensão das jantes pode impactar a autonomia do veículo. (4)A carga útil (CU) indicada é a do equipamento mínimo.



Carlab Acessórios

1.



Equipe o seu TWINGO à sua vontade com os nossos 
acessórios, para ganhar em estilo e espírito prático.

1. Reflita a sua personalidade com as capas de 
retrovisores cromadas e uma gama de jantes exclusivas 
disponíveis em acessórios. , para ajustar o volume 
de carga à medida das suas necessidades e viajar 
sem compromisso: a bagageira rígida Renault com a 
capacidade de 380 litros.

2. Pack Proteção da carroçaria: proteja eficazmente a 
pintura do Novo TWINGO contra os pequenos impactos, 
os riscos ou ainda as fricções repetidas.

3. Carregador de smartphone por indução: carregue o 
seu smartphone, por simples contacto com a base de 
carga situada no porta-objetos central. 

4. Apoio de braço dianteiro: ideal para maximizar o 
conforto durante a condução, constitui também um 
espaço de arrumação suplementar.

5. Pack de transporte atrás QuickFix: em alternativa ao 
gancho de reboque, permite fixar um porta-bicicletas 
no seu citadino que não está homologado para ser 
equipado com um dispositivo de reboque.

2.

4.

3.

5.



Carlab Qualidade

Veículos criados para durar 
O TWINGO tem aptidões para a cidade rigorosamente comprovadas. 
Além do banco de ensaio, o TWINGO foi sujeito a uma série de testes complementares para avaliar a sua robustez: temperaturas extremas de -25 °C a +40 °C, 
altitude até 2500 m, 400 000 km comprovados em bancos de ensaio, reproduzindo as habituais condições de circulação e até 150 000 km em pista, testes de 
estanqueidade, de corrosão ou ainda de envelhecimento.
Conquistar a sua confiança um pouco mais todos os dias é também efetuar, antes da saída de fábrica, mais de 1400 pontos de controlo de qualidade.

O nosso objetivo: ter a certeza de que sentará ao volante do seu TWINGO com toda a serenidade e que ele o acompanhará no dia a dia e ao 
longo de muitos anos.

Fiabilidade comprovada e máxima segurança

Este pequeno citadino tem tudo o que tem em 
grande! Ao longo da sua conceção, o TWINGO foi 
submetido aos mais intensos testes de robustez, 
realizados em condições extremas, para lhe garantir 
uma fiabilidade a toda a prova e a mais serena vida 
a bordo. Câmara de marcha-atrás com radar de 
estacionamento traseiro, alerta de transposição 
involuntária de linha, sistema de controlo dos pneus, 
regulador/limitador de velocidade… todas estas 
funcionalidades de ajuda à condução que equipam 
o Novo TWINGO comprovam a vontade da Renault 
em oferecer o melhor em matéria de segurança.

Um design bem pensado
Numa subtil dosagem de know-how e paixão, 
rigor e harmonia, o TWINGO é o testemunho da 
vontade de excelência que anima a marca em toda 
a sua gama. O novo design reveste-se, com toda 
a elegância, de materiais topo de gama e revela 
acabamentos cuidados com o sentido do detalhe 
e da funcionalidade. Sinais distintivos: as novas 
aberturas do capô e da bagageira, a ergonomia 
do novo porta-objetos central, a modernidade e 
a intuitividade da tecnologia integrada a bordo.

Um modelo de agilidade
Dado que conduzir na cidade às vezes pode ser 
uma aventura, a Renault está constantemente 
a fornecer soluções que simplificam a vida e a 
condução. Ágil e fácil de manobrar, o TWINGO 
faz tudo isto na perfeição. A instalação do motor 
atrás permite-lhe beneficiar do melhor raio de 
viragem da sua categoria. A generosa distância 
entreeixos, a direção assistida variável e a caixa 
automática EDC com dupla embraiagem (Twingo 
Electric) completam os trunfos que lhe permitem 
oferecer uma manobrabilidade sem igual.

«Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição 
 pela nossa rede, passando pelo fabrico, é a busca da qualidade que nos guia.»

Laurens van den Acker - Diretor de Design Industrial - Grupo Renault



Serviço

Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e evitar 
que perca demasiado tempo com a manutenção do seu Renault: 
orçamento e marcação online, forfaits, contratos de manutenção, 
seguros e assistência, programa personalizado MY Renault… 
Beneficie das nossas soluções simples, rápidas e adaptadas às 
suas necessidades.

Os seus primeiros passos
Conheça todas as informações de que necessita:
- nos nossos sites Internet, ofertas de produtos/serviços/

financiamento, marcação de test-drive…
- na nossa rede, consulta com as nossas equipas comerciais e 

técnicas.

Renault Service, 100 % coberto
Preveja os imprevistos, graças às nossas extensões de garantia, 
seguros e assistência Renault que cuidam de si a qualquer momento.

MY Renault, parceiro do dia a dia
Desfrute de um espaço personalizado online, onde encontrará 
conselhos, ofertas, vantagens exclusivas, alertas do programa de 
manutenção, próximas marcações…

Serviços Renault , manutenção sem preocupações
Os nossos forfaits ou contratos de manutenção Renault Service 
permitem-lhe beneficiar de uma oferta tudo incluído, adequada 
às suas necessidades.

Acessórios, o seu Renault à sua medida
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que necessita 
para tornar o seu veículo ainda mais atrativo, mais prático, mais 
confortável e mais personalizado.

A Renault ao seu lado




