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RENAULT

GO ANYWHERE
GO EVERYWHERE

Go anywhere, go everywhere.
Renault TWINGO
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O pitch? "Conceber um automóvel que parece 
sorrir, que transmite alegria e com uma frente 
traquina que traz boas recordações…". Compreende 
o conceito? A ideia? Uma célula de vida, cheia de 
cor e de modernidade… Um projeto divertido, não?

Um esboço feliz
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Um verdadeiro carro de 5 portas. Parece ter apenas 
3 portas, mas olhe com mais atenção e verá que são 
realmente cinco! O Twingo é prático para entrar a 
bordo, sentar o bebé ou carregar qualquer bagagem, 
mesmo os objetos mais volumosos.

Tem estilo muito próprio. O Twingo é simplesmente 
único! Desde os faróis diurnos com LED, à grelha 
frontal inovadora. Com um ar um tanto ou quanto 
de automóvel familiar…

Um carro ágil. Com toda a facilidade, o Twingo dá 
uma volta no espaço de um lencinho de bolso. Graças 
à direção assistida e ao diâmetro de viragem de 
apenas 8,6 m, serpenteia por todo o lado e facilita 
todas as manobras de estacionamento.

Estilo e ideias
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CITYbecomes  
aThe

PLAYGROUND
O Twingo domina a cidade, as suas rotundas, cruzamentos e 
semáforos. Um obstáculo? Não importa! Uma esquina? Virar é fácil!  
De espírito livre, o Twingo desafia qualquer engarrafamento, esgueira-
se entre as filas de trânsito com toda a facilidade, com o R&Go 
ligado, o R-LINK* ativado… Tem apenas 3,59 m de comprimento, 
mas um interior espaçoso, cheio de luz, cor, astúcias e espaços de 
arrumação… O Twingo - pleno de boa disposição e com o futuro 
à sua frente, - ao seu dispor!

* Em opção, consoante o nível de equipamento.
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a cidade pertence-lhe
Curvar, virar, dar meia volta... o Twingo faz tudo. Graças ao seu diâmetro de viragem 
recorde de 8,6 m, pode esgueirar-se por todo o lado e estacionar com toda a 
facilidade e rapidez.
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Tiremos o chapéu aos engenheiros! Numa 
interpretação moderna da sua arquitetura, deram, 
ao Twingo, leveza e juventude. Hoje, quem é o maior 
por dentro? O mais ágil? O mais enérgico?

Renault Twingo 
no scanner
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R&Go, a nova aplicação
O seu destino nunca está longe - ao ligar o seu smartphone ao rádio,  
terá acesso às funções R&Go... Terá sob os seus olhos 4 ícones que o convidam 
a seguir um trajeto, a controlar o seu estilo de condução, a comandar o rádio 
e até mesmo a telefonar! R&Go - a nova aplicação que transforma o seu 
smartphone num copiloto sobredotado!

Renault R-LINK Evolution*, cada vez melhor
Utilize o seu tablet Renault R-LINK como qualquer tablet! Pode gerir os seus 
contactos, os seus conteúdos musicais, as suas aplicações... com o ecrã tátil 
de 7'' (18 cm) ou com o comando por voz (exceto os conteúdos multimédia)**. 
Além das suas múltiplas funcionalidades (navegação TomTom® LIVE, 
multimédia, telefone, informações sobre o veículo...), pode aceder através 
da R-LINK Store a um vasto catálogo de aplicações prontas a transferir.

* Disponível como opção.  ** Também pode utilizar os comandos do volante.

Tátil, conectado, 
Twingo

18-19_B_New_Twingo_B07_Ph4_V1.indd   16 13/07/2016   19:09



Imagem não contratual
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O motor atrás? Graças a esta fantástica ideia, o Twingo ganhou espaço interior,  
uma posição de condução elevada, uma visão panorâmica da estrada, diâmetro de 
viragem recorde... Surpreendente, não?

Nunca ninguém tinha ousado.
Tanto melhor!

Perdeu 
10 cm de comprimento

Ganhou 
22 cm no interior

Tem um diâmetro 
de viragem recorde  
de 8,6 m

Um automóvel espaçoso, é verdade!
Com um piso totalmente plano e 2,31 m de 
comprimento de carga, o Twingo pode transportar 
tudo, desde qualquer bagagem, até mesmo móveis! 
E os seus joelhos continuam a ter todo o espaço 
de que necessitam, mesmo atrás!

Meia volta, sem sair do lugar
Fazer inversão de marcha parece impossível... 
Mas o Twingo arrasa com a competição. Com um 
diâmetro de viragem de 8,6 m, vence a todos os 
seus concorrentes em pelo menos 1 m. É muito ágil,  
porque a sua direção assistida facilita ainda mais 
as suas manobras.
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Propulsão
Os motores do Twingo são tão discretos quanto eficientes. Sóbrios e enérgicos, consegue percorrer qualquer rua, qualquer 
estrada ou autoestrada com a mesma energia... com o mesmo prazer.

Viciado na cidade? Com o novíssimo motor SCe 70 
Start & Stop, o Twingo percorre rua após rua sem 
descanso. Vocacionado para a cidade, o binário 
deste motor a gasolina de 70 cv está disponível 
muito cedo, para lhe oferecer uma condução 
simultaneamente viva, suave e confortável.

Sair da cidade? É muito fácil com o motor a gasolina 
turbo Energy TCe 90. Mais potente (90 cv) e com 
mais binário (135 Nm), disponível a partir dos 
regimes mais baixos. Os arranques enérgicos, as 
acelerações nervosas e mudanças de velocidades já 
não são problema. Graças ao Stop & Start de série, 
a sua condução será mais dinâmica e sóbria.

Para aumentar ainda mais a sobriedade do 
motor, os engenheiros Renault equiparam a caixa 
automática EDC. Resultado: suavidade e conforto 
com um consumo de 4,8 l/100 km.

Motor SCe 70 Stop & Start
Consumo: 4,2 l/100 km
Emissões CO2: 95 g/km

Motor Energy TCe 90
Consumo: 4,3 l/100 km
Emissões CO2: 99 g/km

Motor TCe 90 EDC
Consumo: 4,8 l/100 km
Emissões CO2: 108 g/km

Stop & Start: Quando o Twingo pára, o motor pára também*! Um semáforo vermelho? Uma paragem numa fila de trânsito? Não é necessário que o 
motor continue a trabalhar. O Stop & Start faz parar automaticamente o motor se colocar a caixa em ponto morto - carregue na embraiagem e o arranque 
acontece naturalmente. Perfeito para consumir muito menos! 

Energy Smart Management (ESM). A bateria do Twingo carrega-se sozinha! Travagens, desacelerações… O ESM que equipa o motor Energy TCe 90 
utiliza a energia cinética libertada para carregar a bateria e, desta forma, otimizar o consumo de energia elétrica. Inteligente, não é?

* Se desejar, pode desativar o sistema.

A melhor tecnologia
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Confiança
Com 5 portas, um piso totalmente plano e 2,31 m de comprimento de carga, tudo é possível! Os novos espaços de arrumação 
personalizáveis Flexi Case oferecem-lhe sempre a melhor solução. O Twingo tem espaço para tudo, desde a garrafa de água 
até ao PC portátil… Os múltiplos espaços de arrumação (52 L no total*) irão surpreendê-lo. Quanto à bagageira (219 dm3),  
é prática: o piso retangular tem a altura ideal para carregar as suas compras, por exemplo…

* Com a oferta completa Flexi Case. 

24-25_B_New_Twingo_B07_Ph4_V2.indd   22 13/07/2016   19:09



Nome de código: Flexi Case
Rede sob o banco traseiro, compartimentos nas portas traseiras, consola entre os bancos dianteiros, caixa "nómada" na parte 
inferior da consola central, porta-luvas… O sistema Flexi Case é um verdadeiro achado! Arrumar nunca foi tão divertido.
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Chromo zone Cores do Twingo

Atelier criativo Harmonias interiores

Roda livre Motorizações

Personalização Todas as combinações possíveis

Acessórios Equipamentos que assinam um estilo 

Equipamentos e opções Lista completa

Dimensões Volumes e dimensões 
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Chromo zone

Branco Cristal (O)

TE: pintura metalizada
O: pintura opaca especial
Fotografias não contratuais.Vermelho Flamme (TE)

Preto Estrela (TE)
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Equipamentos de série:
•	ABS;
•	Ambiente interior bi-tom;
•	Ar condicionado manual;
•	Arrumações interiores fechadas;
•	Bancos traseiros com rebatimento 

50/50;
•	Computador de bordo;
•	Controlo electrónico de estabilidade 

(ESC);
•	Direção assistida;
•	Embelezadores de roda bi-tom  

de 15’’;
•	Elevadores de vidros elétricos 

dianteiros com impulsão do lado do 
conductor;

•	Estofos em tecido;
•	Kit de reparação dos pneus;
•	Faróis de nevoeiro;
•	Limitador de velocidade;

•	Personalizações interiores em branco 
''bola de golfe'', painel de bordo, 
contornos arejadores e volante;

•	Personalização exterior em branco;
•	R&Go;
•	Retrovisores exteriores elétricos;
•	Sistema de ajuda ao arranque em 

subida;
•	Sistema de assistência à travagem de 

urgência;
•	Sistema de controlo da pressão dos 

pneus;
•	Sistema ISOFIX nos dois lugares 

traseiros;
•	Stripping lateral com linhas pretas 

ou brancas (consoante a cor da 
carroçaria);

•	Volante regulável em altura;

Opções:
•	Arrumações sob bancos traseiros;
•	Jantes em liga leve de 15'';
•	Pintura metalizada;
•	Personalizações interiores em preto 

(implica volante em couro);
•	Teto de abrir elétrico em lona;
•	Volante em couro.

NIGHT&DAY

Atelier criativo

Ambiente interior branco Estofos em tecido

Embelezadores  
de roda de 15''

Jantes em liga  
leve de 15'' (opção)
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Roda Livre
MOTOR - CAIXA DE VELOCIDADES SCe 70 Stop & Start ENERGY TCe 90 TCe 90 EDC
Combustível Gasolina sem chumbo ou E10 Gasolina sem chumbo ou E10 Gasolina sem chumbo ou E10
Norma de despoluição EURO 6B EURO 6B EURO 6B

Tipo de motor / Injeção Atmosférica /  
Injeção multiponto sequencial

Turbo /  
Injeção multiponto sequencial

Turbo /  
Injeção multiponto sequencial

Cilindrada (cm3) 999 898 898
Número de cilindros / de válvulas 3/12 3/12 3/12
Potência máxima kW CEE (cv) ao regime de (tr/min) 52 (70 cv) às 6 000 tr/min 66 (90 cv) às 5 500 tr/min 66 (90 cv) às 5 500 tr/min
Binário máximo Nm CEE (m.kg) 91 às 2 850 tr/min 135 às 2 500 tr/min 135 às 2 500 tr/min
Stop & Start Sim Sim Não

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades Manual  

5 velocidades
Manual  

5 velocidades
EDC com dupla embraiagem 

6 velocidades

DIREÇÃO
Direção Assistida Assistida Assistida
Diâmetro de viragem entre passeios / muros (m) 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09
Número de voltas do volante 3,9 voltas 3,9 voltas 3,9 voltas

PNEUS
Pneus de referência de 15" Dianteira : 165/65 R15  

Traseira : 185/60 R15
Dianteira : 165/65 R15  
Traseira : 185/60 R15

Dianteira : 165/65 R15  
Traseira : 185/60 R15

Pneus de referência de 16" Dianteira : 185/50 R16 
Traseira : 205/45 R16

Dianteira : 185/50 R16 
Traseira : 205/45 R16

Dianteira : 185/50 R16 
Traseira : 205/45 R16

PERFORMANCES
Aerodinâmica SCx 0,69 0,69 0,69
Velocidade máxima (km/h) 151 165 165
Aceleração dos 0 aos 100 km/h (s) 14,5 10,8 10,8

CONSUMOS E EMISSÕES (1) (DE ACORDO COM DIRETIVA EUROPEIA 80-1 268)
CO2 (g/km) 95 99 108
Ciclo urbano (l/100 km) 5 4,9 6
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 3,7 3,9 4,1
Ciclo misto (l/100 km) 4,2 4,3 4,8

CAPACIDADE
Capacidade do reservatório de combustível (l) 35 35 35

MASSAS (KG)
Peso em ordem de marcha 
(sem opções) (M.V.O.D.M.) 865 943 993

Peso em ordem de marcha na dianteira 382 421 441
Peso em ordem de marcha na traseira 483 522 552
Peso máximo autorizado (M.M.A.C.) 1 360 1 382 1 413
Peso máximo rolante (M.T.R.) 1 360 1 382 1 413
Carga útil (C.U.) (2) 495 439 420
(1) O consumo de combustível tal como as emissões de CO2, está homologado de acordo com um método standard e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar os veículos. O consumo em utilização real depende 
das condições de utilização do veículo, dos equipamentos e do estilo de condução do condutor. Para otimizar o consumo, consultar www.renault.pt (2) A carga útil indicada é para um nível mínimo de equipamento.
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Outras personalizações interiores

Personalizações

Ambiente interior: Estofos - Apoio de braços - Cores das arrumações.   Decorações interiores: Contorno da consola central - Arejadores - Volante.

Ambiente interior em preto apenas disponível como opção para a versão Night&Day. Ambiente interior vermelho apenas disponível para a versão Sport.

2
2

2

2

1

1

1

Personalização interior

21

Foto não contratual
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Decorações interiores
Cada decoração interior inclui volante, contorno da consola central e arejadores.

Volante pretoVolante branco Volante vermelho

Contorno pretoContorno branco Contorno vermelho

Arejadores em pretoArejadores em branco Arejadores em vermelho

NIGHT&DAY

Pintura exterior AMBIENTE INTERIOR
Branco Preto

Branco Cristal • ¤
Preto Estrela • ¤

SPORT

Pintura exterior AMBIENTE INTERIOR
Vermelho

Branco Cristal •
Preto Estrela •
Vermelho Flamme •
•  = Série ; ¤ = opção
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1.

2. 3.

4.

6.

5.

Acessórios

1. Rede de arrumação de bagageira. 
Mantém no lugar os objetos transportados 
na bagageira. 2-3. Barras de tejadilho. 
Permitem transportar porta-bicicletas ou 
uma bagageira de tejadilho para aumentar 
a capacidade de carga do veículo. 4. Capas 
dos retrovisores em cromado. Embelezam 
e protegem os retrovisores. Vendidas ao 
par. 5. Micro-cabo USB. Permite carregar 
o seu telemóvel quando está ligado ao 
rádio Connect R&Go. 6. Soleiras de porta 
com iluminação. Protegem com estilo a 
embaladeira do veículo. Vendidas ao par.

14-15_Carlab_New_Twingo_B07_Ph4_V1.indd   14 13/07/2016   19:10



14-15_Carlab_New_Twingo_B07_Ph4_V1.indd   15 13/07/2016   19:10



Equipamentos e opções
NIGHT&DAY SPORT

SEGURANÇA
ABS • •
Airbag lateral cabeça-tórax condutor e passageiro dianteiro • •
Airbags frontais e laterais do condutor e do passageiro • •
Alerta de transposição involuntária de faixa - ¤
Anel de reboque • •
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 • •
Sistema ISOFIX nos bancos dianteiro e traseiro - * (Pack Conforto)
Sistema ISOFIX nos dois lugares traseiros • •

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Decoração exterior : frisos, e retrovisores personalizados • •
Embelezadores de roda de 15'' • -
Jantes em liga leve de 15'' ¤ -
Jantes em liga leve de 16'' - •
Stripping lateral com linhas pretas ou brancas (consoante a cor da carroçaria) • -
Stripping lateral preto com decorações exteriores vermelhas - •
Teto de abrir elétrico em lona ¤ ¤

APRESENTAÇÃO INTERIOR
Ambiente interior bi-tom • •
Estofos em tecido cinzento com friso em branco • -
Estofos em tecido/TEP com friso branco e vermelho - • 
Personalizações interiores em branco bola de golfe: 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 - • 
Tapa bagagens amovível • •

CONDUÇÃO
Banco do condutor regulável em altura - •
Chave com 3 botões • •
Direção assistida • •
Sensores de chuva e luminosidade - * (Pack Clim Auto)
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - ¤
Volante e punho de alavanca de velocidades em couro* - Nas versão Night&Day implica personalizações interiores em preto ¤ •
Volante regulável em altura • •
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NIGHT&DAY SPORT
CONDUÇÃO
Computador de bordo (consumo instantâneo, velocidade e consumos médios, combustível consumido, autonomia de combustível distância percorrida) • •
Indicador de mudança de velocidade • •
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro com câmara de marcha-atrás - * (Pack Techno)

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro • •
Faroís dianteiros diurnos com tecnologia LED • •
Retrovisores exteriores elétricos • •

CONFORTO
Ar condicionado automático - * (Pack Clim Auto)
Ar condicionado manual • •
Bancos dianteiros com sistema de aquecimento - * (Pack Conforto)
Elevadores elétricos dos vidros dianteiros, com função impulsional do lado do condutor • •
Pala-sol do condutor com espelho de cortesia • •
Pala-sol do passageiro com espelho de cortesia • •
Vidros traseiros de abrir pop out • •

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

Sistema R-Link Evolution : ecrã tátil 7", comando de voz, rádio 4x35 W, navegação TomTom,  
audio streaming e telefone mãos-livres Bluetooth®, tomadas USB e jack, connectividade à Internet e ao veículo, som auditorium  
« 3D sound by Arkamys »

- * (Pack Techno)

BANCOS
Banco condutor regulável em altura, banco do passageiro rebatível « One Touch » - •
Banco traseiro rebatível 1/2-1/2 • •
2 apoios de cabeça traseiros • •

ARRUMAÇÕES
Arrumação na consola central (volume : 2,1 L) • •
Arrumação nas portas dianteiras (volume : 5,8 L) • •
Arrumações sob bancos traseiros (volume : 29 L) ¤ ¤
Porta-luvas fechado (volume : 6,4 L) • •
Spot de leitura passageiro dianteiro • •
Tomada 12 V • •

PROTEÇÃO DO VEÍCULO
Comando centralizado das portas à distância • •
Sistema de trancamento automático das portas em andamento • •

PACKS
Pack Clim Auto (Ar condicionado automático + sensores de chuva e luminosidade) - ¤
Pack Conforto (Bancos dianteiros com sistema de aquecimento + sistema ISOFIX nos bancos dianteiros e traseiros) - ¤
Pack Techno (R-LINK Evolution + Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro om câmara de marcha-atrás + consola central aberta com USB) - ¤
• = Série ; ¤ = Opção ; * = Em pack; - = Não disponível. * Couro de origem bovina. 
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Dimensões

DIMENSÕES (mm)
A Distância entre eixos 2 492
B Comprimento total 3 595
C Extremidade dianteira 630
D Extremidade traseira 473
E Largura da via dianteira 1 452
F Largura da via traseira 1 425
G Largura excluindo retrovisores 1 646
H Altura 1 554
H1 Altura com o portão da bagageira aberto 1 967
J Altura do acesso ao piso de carga 793
K Altura livre ao solo 170
L Espaço na zona dos joelhos no banco traseiro 136
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 362
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 325
N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1 321

DIMENSÕES (mm)
N1 Largura ao nível dos apoios de braços atrás 1 284
P Altura disponível à frente com inclinação a 14º 908

P1 Altura disponível na segunda fila de bancos, com 
inclinação a 14º 855

Y  - Largura na entrada superior da bagageira 
 - Largura máximo na entrada da bagageira

966  
1 065

Y1 Largura da entrada da bagageira ao nível do piso 932
Y2 Largura interior entre as cavas de rodas 1 005
Z Altura disponível na entrada da bagageira 580

Z1 Comprimento máximo de carga (do portão da 
bagageira ao banco traseiro rebatido) 1 336

Z2 Comprimento de carga atrás dos bancos 636

Z3
Comprimento máximo de carga até ao painel 
de bordo (do portão da bagageira ao banco do 
passageiro rebatido em mesa)

2 315

VOLUME DE BAGAGEIRA (dm3)
Volume de bagageira (norme ISO 3832) (min/max) 188/219
Volume máximo, com rebatimaneto dos bancos 980
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Serviços Renault, efeito serenidade

Contratos de manutenção Renault
Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito 
de preocupações? Opte pelos contratos de 
manutenção – My Revision ou Conforto. Há 
datas e alturas em que o seu Renault precisa de 
uma atenção especial: quando chega a altura de 
fazer a revisão periódica, a reposição ao nível dos 
líquidos, a verificação das peças de desgaste e a 
sua substituição se necessário, de acordo com as 
recomendações do construtor.

100 % sereno:
 - A experiência técnica da rede Renault e a 
qualidade das peças de origem Renault.

 - Uma melhor valorização do seu veículo aquando 
da revenda.

 - A manutenção do seu veículo a um preço 
controlado.

Contratos de extensão de garantia
Na Renault, no período que se segue à compra 
do seu veículo novo ou usado, assumimos o 
custo de todas as reparações e a substituição das 
peças mecânicas, elétricas e eletrónicas que se 
apresentem com defeito, até um limite de 60 meses 
ou 100 000 km. No entanto, poderá prolongar esta 
garantia até 200 000 km. A extensão de garantia 
prolonga as vantagens da garantia do construtor. 
Ganhe ainda mais serenidade.

Circule sem contar dias ou quilómetros:
Circule com a máxima confiança. Beneficie de uma 
Garantia Construtor durante 5 anos ou 100 000 km: 
reparação gratuita incluindo peças e mão de obra, 
assistência 24/24 h em caso de avaria imobilizante 

com reparação no local ou reboque, uma Garantia 
Pintura durante 3 anos e quilometragem ilimitada, 
uma Garantia Anticorrosão durante 12 anos e 
quilometragem ilimitada.
 - O que primeiro ocorrer, sendo ilimitada a 
quilometragem nos dois primeiros anos.

 - O seu veículo será sempre assistido na melhor 
rede de especialistas.

 - Peças de origem em todas as intervenções.
 - Uma garantia até 5 anos e/ou 100 000 km.

Serviços conectados
Com o Renault R-LINK Evolution, reconhecido como 
o melhor sistema multimédia europeu*, os serviços 
também estão no interior do seu veículo. Inovadores 
e intuitivos, oferecem funções atualmente 
essenciais: mantenha-se ligado ao mundo exterior, 
beneficie de ajudas à condução que irão otimizar 
os seus percursos e dos mais eficientes alertas de 
segurança.

Facilite a sua vida:
 - Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo 
com atualizações gratuitas durante o primeiro 
ano. Se pretender prolongar a sua assinatura nos 
meses seguintes, nada mais simples. Basta fazer 
uma transferência online a partir da R-LINK Store.

 - Info trafic: visualize as condições do trânsito no 
seu percurso em tempo real.

 - Catálogo de aplicações: invente a cada instante a 
vida a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store 
novas aplicações, como Michelin, R-Sound E¤ect, 
gestão do tempo de repouso, fluxo RSS…

* Fonte: estudo SBD 2014
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A Rede Renault compromete-se a 

 - Responder ao seu pedido na internet em menos de 24 horas.

 - Garantir o ensaio de um automóvel da gama à sua escolha, imediatamente ou no prazo de 1 semana.

 - Informar sobre a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.

 - Restituir o seu automóvel à hora e preços acordados, em intervenções de manutenção na oficina.

 - Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção.

 - Garantir a sua mobilidade durante a intervenção, propondo uma solução à tarifa preferencial.

 - Recompensar a sua fidelidade, oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no portal MY Renault.
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Proteção
Circule serenamente. A arquitetura do Twingo foi estudada para absorver a energia gerada 
durante o choque. Os seus airbags frontais e laterais protegem tanto o condutor como os 
seus passageiros.

Sistema de ajuda ao arranque em subida 
Mantenha-se calmo, o Twingo mantém automaticamente a pressão de travagem durante  
2 segundos… O tempo de que precisa para avançar serenamente.

A mestria técnica da Renault em matéria de segurança ativa e passiva já nada mais tem a demonstrar. Os esforços desenvolvidos 
para tornar a cidade e a estrada mais seguras são regularmente recompensados.

Segurança para todos 
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Alerta de transposição involuntária de faixa*
Circule tranquilo: se sair da sua faixa de rodagem, transpondo uma linha contínua ou 
descontínua, sem ter acionado o pisca-pisca, é avisado por um alerta visual e sonoro.

* Em opção, consoante o nível de equipamento.

Controlo eletrónico de estabilidade ESP (Electronic Stability Control) 
Condições de circulação difíceis? Associado ao sistema de controlo de tração (ASR), o novo 
ESP vigia a sua trajetória.

Assistência contra ventos laterais 
Mantenha o rumo! A assistência contra o vento lateral contribui para o seu conforto e para 
a sua segurança. Com vento lateral forte, o dispositivo ajuda-o a manter a sua trajetória 
apesar das rajadas de vento, graças a ações tecnicamente precisas do sistema de travagem.
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RENAULT

GO ANYWHERE
GO EVERYWHERE

Go anywhere, go everywhere.
Renault TWINGO
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Renault recomienda

Renault TWINGO

Prolongue a experiência Renault Twingo
em www.renault.pt 

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se 
o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o 
país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas 
na impressão, as cores apresentadas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer 
meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

Crédito fotos: © Renault Marketing 3D-Commerce, A. Bernier, E. Matheron-Belay, Y. Brossard – Julho 2016.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.
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