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GO
KUN MUOTOILIJA TAPASI DESIGNTUOTTEEN. KUVITTEELLINEN KESKUSTELU.

TWINGO!

LAURENS VAN DEN ACKER, RENAULTIN MUOTOILUJOHTAJA

LVDA: Hei! Päätit sitten tulla käymään – kiva nähdä taas!
TWINGO: Minähän tunnetusti ehdin joka paikkaan, se on mun tyyli...

LVDA: Tyyliä sinulta ei ainakaan puutu, eikä ketteryyttä! Sinut kyllä huomataan.
T: Olisikohan se sinun ansiotasi?

LVDA: Twingo on aina Twingo.
T: Mutta kuka keksi laittaa moottorin taakse?

LVDA:  Siinä onkin jutun juoni… Matkustamossa riittää nyt tilaa. 
  Sitä paitsi tuollaista kääntöympyrää ei ole joka autolla. 
  Monikaan ei käänny noin ketterästi kulmasta kuin kulmasta.
T:  Minä kiitän! – Entäs mun ulkonäkö, värit, valojen muoto
      ja yksilöitävät koristelistat? 

LVDA:  Yksilöitävä? Itsevarmakin vielä – se on pelkästään hyvä!
T: Ilo on molemminpuolista! – Pitää mennä, tie kutsuu!

LVDA: Taas menossa? Etkös koskaan lepää?
T: Kukapa nyt haluaisi aina laakereillaan levätä...

PÄÄKIRJOITUS
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JA IDEOITA
TYYLIÄ

SAANKO ESITELLÄ:
VIISIOVINEN VERSIO

Olen helppokäyttöinen kaupun- 
kiauto, joka mahtuu pieneen 
tilaan. Ohjaustehostin ja pieni 
kääntöympyrä (8,6 m) helpot- 
tavat pysäköintiä ahtaassakin 
parkkihallissa. 

OLEN KETTERÄ.

Ensisilmäyksellä voin näyttää 
kolmioviselta, mutta ovia onkin 
viisi. Käytännällistä, autoon nou- 
seminen, lastenistuimen käyttö ja 
matkatavaroiden pakkaaminen on 
paljon helpompaa.

OLEN ITSETIETOISEN TYYLIKÄS.

Ajovalojen leikkisä ilme, kulmavilkut, 
etusäleikön hymy ja LED-päiväajovalot: 
minä olen ainutlaatuinen! 
Ranskalaista sukunäköäni unohtamatta.
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Rakastan kaupunkia, liikenneympyröitä ja liikennevaloja. Pyöräilijöitä edessä? 
Pysähdyn tarkasti. Ahdas katu? Sovin minne vain. Selviän näppärästi 
ruuhkista, kun R&GO -sovellus avustaa… Todellinen persoonallisuus ja 

vapaa kulkemaan. 
3,6 metriin mahtuu reilut, valoisat ja värikkäät sisätilat, käteviä laitteita ja 
säilytystiloja… Nimeni on Twingo, olen optimisti, ja tulevaisuus on minun – 
sinua varten!



Mennäänkö? Hei, me ollaan jo menossa! Tämä moottori ei odottele…  

Takamoottori? Kyllä, ja uudella tekniikalla höystettynä.  

Twingo ei voi vastustaa katua etkä sinä Twingoa!





Katu on paras kaverini. Olen ketterä, värikäs ja dynaaminen: kuljen kaikkialle pitämättä melua itsestäni. Mennään: kaupunki on tänään meidän!





Kurvit, kaarteet, kadunkulmat ja käännökset ovat minun  

erikoisalaani. Ennätyksellisen pieni 8,6 metrin kääntö- 

ympyrä ja helppo käsiteltävyys tekevät kuljettajani  

iloiseksi, sillä minut on helppo viedä parkkiin: 

minulle löytyy aina tilaa.





KOSKETA, KUN HALUAT OLLA KOSKETUKSISSA… VOIT KÄYTTÄÄ APUNA 
MYÖS R&GO-SOVELLUSTA* JA MUUTTAA ÄLYPUHELIMEN NAVIGOIVAKSI 
KARTANLUKIJAKSI! 

”Ystävät ovat aina lähellä: kun kytket 
älypuhelimen autoradioon, saat käyttöön 
R&GO-sovelluksen toiminnot. Näyttöön 
tulee neljä kuvaketta, joilla määrität reitin, 
valvot ajotapaasi, säädät radiota ja 
käytät puhelinta turvallisesti…” 

KOMMUNIKOI, KOSKETA

TWINGOA

*Tarkista puhelimesi yhteensopivuus jälleenmyyjältäsi.







KESKIPISTEESSÄ TYYLI & TEKNIIKKA

CHROMO ZONE / Värivalikoima

VARUSTELU / Varustelutasot ja verhoilut 

YKSILÖINTI / Sisä- ja ulkopuoliset yksilöinnit, teippaukset ja vanteet

LISÄVARUSTEET / Saatavilla olevia lisävarusteita 

MITAT / Tilavuudet ja mittapiirrokset 

TEKNISET TIEDOT / Moottori ja tekniikka



CHROMO ZONE
VÄRIVALIKOIMA

DRAGÉE SININEN RPP

ÉCLAIR KELTAINEN ENW

Kuvien värit ovat suuntaa-antavia.

FLAMME PUNAINEN NNP

PACIFIQUE SININEN RPM

CAPPUCCINO RUSKEA CNL

ÉTOILE MUSTA GNE

CRISTAL VALKOINEN QNJ



15" kevytmetallivanteet "Exception" 
(lisävaruste)

Tumma verhoilu vaaleilla reunoilla

Ilmastointi
Korinväriset ulko-ovien kahvat ja peilien kuoret
Korkeussäädettävä ohjauspyörä
Kromiset sisäovien kahvat
Tummat verhoilut vaaleilla reunoilla
Radio R&GO (puhelinpidike, R&GO-sovellus 
yhteensopiviin puhelimiin, kaukosäädin 
ohjauspyörän yhteydessä)
Sähkötoimiset etulasinnostimet
Tavaratilan näkösuoja
Valkoiset ovipaneelien keskiosat

15" teräsvanteet "Vivastella" koristekapseleilla
(vakiovaruste)

EXPRESSION-VAKIOVARUSTEITA

15" teräsvanteet koristekapseleilla
ABS-jarrut hätäjarrutustehostimella
Ajotietokone
Alas taittuva etumatkustajan istuin pitkien tavaroiden 
kuljetukseen
Avoin hansikaslokero
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 
ja luistonesto (ASR)
Etumatkustajan etuturvatyyny (poiskytkettävä)
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimilla
Kauko-ohjattu keskuslukitus
Korinvärinen takailmanohjain
Kromiset listat etusäleikössä
Kuljettajan etuturvatyyny
LED-päiväajovalot
Manuaalisesti säädettävät taustapeilit
Mustat kylkilistat
Mäkilähtöavustin
Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin
Ovien automaattinen lukitus liikkeelle lähdettäessä 
(poiskytkettävissä)
Päätä ja rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt edessä
Rengaspainevalvonta
Renkaantäyttöpakkaus
Sisustan valkoiset "golfpallo"-kuvioidut yksityiskohdat 
(kojelaudan keskiosan kehys, ilmasuuttimet ja ohjauspyörän 
koristeet)
Turvavyön tunnistin kaikilla paikoilla
Tuulilasinpyyhkijöiden tihkutoiminto
Vaihdekepin yläosan kromisomiste
Valkoinen vaihdekepin kehys
50/50-suhteessa taittuva takaistuimen selkänoja

VAKIOVARUSTELU

EXPRESSION
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ULKOPUOLISET YKSILÖINNIT

YKSILÖINTI
JOTTA AUTOSI SOPISI JUURI SINULLE, ON RENAULT TWINGOON TARJOLLA USEITA YKSILÖINTIVAIHTOEHTOJA NIIN 
SISÄ- KUIN ULKOPUOLELLE. SINUN TWINGOSI, SINUN VALINTASI.

Vanteet ja koristekapselit1 Korin yksilöintipaketti:
- Etusäleikön listat
- Kylkilistojen koristelistat
- Ulkopeilien kuoret

2 Teippaukset3

1. VANTEET JA KORISTEKAPSELIT 
Saatavilla tehdas- tai jälkiasenteisina lisävarusteina.

15" teräsvanteiden 
harmaat koristekapselit

Vivastella

15" teräsvanteiden 
mustat koristekapselit

Vivastella

15" kevytmetallivanteet 
Argos

16" kevytmetallivanteet 
Embléme

15" kevytmetallivanteet 
Exception

2



Paketti sisältää etusäleikön listat, kylkilistojen koristelistat ja ulkopeilien kuoret.

2. KORIN YKSILÖINTIPAKETTI

3. TEIPPAUKSET

Musta Landscape-teippaus (*) Vintage-teippaus (*) Valkoinen Landscape-teippaus (**)

Valkoiset ulkopeilien kuoret Punaiset ulkopeilien kuoret Siniset ulkopeilien kuoret

Valkoiset koristelistat Punaiset koristelistat Siniset koristelistat

Valkoiset etusäleikön listat Punaiset etusäleikön listat Siniset etusäleikön listat

(*) Saatavilla vain korivärien Cristal valkoinen, Dragée sininen ja Éclair keltaisen yhteydessä.  
(**) Saatavilla vain korivärien Flamme punainen, Pacifique sininen, Capuccino ruskea ja Étoile mustan yhteydessä.



SININEN SISUSTA: 
- Vaalea istuinverhoilu sinisillä reunoilla
- Siniset ovien kyynärnojat
- Flexi Case -lokeroiden sininen värikoodaus
- Siniset kojelaudan yksilöinnit (tasainen, kiiltävä pinta)
- Nahkapäällysteinen ohjauspyörä sinisillä koristeosilla

SISÄTILOJEN YKSILÖINTIPAKETIT

Miksi yksilöidä vain ulkopuoli? Twingosi sisustaan voit valita vakiosisustan lisäksi kolme lisävarusteena 
saatavaa tyylikästä kokonaisuutta.

MUSTA SISUSTA: 
- Tumma istuinverhoilu vaaleille reunoilla
- Tummat ovien kyynärnojat
- Flexi Case -lokeroiden vaalea värikoodaus
- Mustat kojelaudan yksilöinnit (tasainen, kiiltävä pinta)
- Nahkapäällysteinen ohjauspyörä mustilla koristeosilla

PUNAINEN SISUSTA: 
- Tumma istuinverhoilu punaisilla reunoilla
- Punaiset ovien kyynärnojat
- Flexi Case -lokeroiden punainen värikoodaus
- Punaiset kojelaudan yksilöinnit (tasainen, kiiltävä pinta)
- Nahkapäällysteinen ohjauspyörä punaisilla koristeosilla

1

2

3



KORIVÄRI SISÄ- JA ULKOPUOLISET YKSILÖINTIVALINNAT
Musta ja valkoinen Sininen Punainen

Étoile musta
Pacifique sininen -
Cristal valkoinen
Dragée sininen -
Flamme punainen -
Cappuccino ruskea -
Éclair keltainen - -

SISÄ- JA ULKOPUOLISET YKSILÖINTIVALINNAT
Musta ja valkoinen Sininen Punainen

Musta ja valkoinen
Sininen -
Punainen -

KORIVÄRI
Valkoinen  

Landscape-teippaus
Musta Landscape-teippaus Vintage-teippaus

Étoile musta - -
Pacifique sininen - -
Cristal valkoinen -
Dragée sininen -
Flamme punainen - -
Cappuccino ruskea - -
Éclair keltainen -

Mustat ohjauspyörän sivuosat Punaiset ohjauspyörän sivuosatSiniset ohjauspyörän sivuosat

Musta kojelaudan keskiosa Punainen kojelaudan keskiosaSininen kojelaudan keskiosa

Ilmasuuttimien mustat kehykset Ilmasuuttimien siniset kehykset Ilmasuuttimien punaiset kehykset



1. Hansikaslokeron irrotettava sisälaukku. Osoita tyylisi erivärisillä irrotettavilla hansikaslokeroilla (tarkista yhteensopivuus jälleenmyyjältäsi). 
2. Kromiset ulkopeilien kuoret, lisää kiiltoa Twingoosi kromisilla ulkotaustapeilien kuorilla. 3. Tekstiilimattosarja koristetikkauksilla. 
Suojaa Twingosi lattiat autosi tyyliin sopivilla koristetikatuilla tekstiilimatoilla. 4. Valaistu kynnyssuojapari. Erotu tyylikkäillä taustavalaistuilla 
kynnyssuojilla.

1.

2. 3. 4.

TYYLIÄ

JÄLKIASENTEISIA
LISÄVARUSTEITA



1. Tavaraverkko. Helpottaa tavaroiden paikallaan pysymistä tavaratilassa. Kiinnitetään takapenkkien selkänojiin tavaratilan puolelle. 
2. Irrotettava tilanjakaja. Helpottaa tavaroiden paikallaan pysymistä tavaratilassa. Ei voida käyttää yhdessä tavaratilan suojamaton kanssa. 
3. USB-kaapeli. Valitse matkapuhelimeesi sopiva USB-kaapeli, jotta voit ladata puhelintasi R&GO-telineessä. 4. Pysäköintitutka taakse. 
Helpottaa pysäköintiä ahtaissa paikoissa.

1.

2. 3. 4.

KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ



MITAT
KORKEUS, LEVEYS, TAVARATILAN TILAVUUS... AUTO JOKA VASTAA SINUN TARPEISIISI.

TAVARATILAN TILAVUUS (dm³, VDA ISO 3832)

Takaistuimien selkänojat kuljetusasennossa / mukavuusasennossa 188 / 219

Takaistuimien selkänojat kallistettuina kattoon asti 980

MITAT (mm)
A Akseliväli 2 492
B Kokonaispituus 3 595
C Etuylitys 630
D Takaylitys 473
E Raideväli edessä 1 428
F Raideväli takana 1 424
G Kokonaisleveys ilman peilejä 1 647
H Korkeus 1 557
H1 Korkeus takaluukku auki 1 967
J Tavaratilan kuormauskorkeus 793
K Maavara kuormattuna 170

MITAT (mm)
L Polvitila (takamatkustaja) 136
M Matkustamon leveys edessä kyynärpäiden korkeudella 1 362
M1 Matkustamon leveys takana kyynärpäiden korkeudella 1 325
N Matkustamon leveys, hartialeveys edessä 1 321
N1 Matkustamon leveys, hartialeveys takana 1 284
P Pääntila edessä 14°:n kulmalla 908
P1 Pääntila takana 14°:n kulmalla 855

Y Tavaratilan aukon leveys yläosassa / suurin leveys
966 / 
1 065

Y1 Tavaratilan aukon leveys alareunassa 932
Y2 Pyöränkoteloiden välinen etäisyys tavaratilassa 1 005
Z Tavaratilan aukon korkeus 580
Z1 Kuormauspituus takapenkit taitettuina 1 336
Z2 Kuormauspituus takaistuimien takana 636
Z3 Kuormauspituus kojelautaan asti etumatkustajan istuimen selkänoja taitettuna 2 315



MOOTTORI SCe 70 Stop & Start
Polttoaine Bensiini
Päästöluokka EURO6b
Moottorin tyyppi Vapaasti hengittävä / monipistesuihkutus
Iskutilavuus (cm3) 999
Sylinterien / venttiilien lukumäärä 3 / 12
Suurin teho kW EEC (hv) kierroslukemalla (r/min) 52 (70) / 6 000 rpm
Suurin vääntömomentti Nm EEC kierroslukemalla (r/min) 91 / 2 850 rpm
Stop & Start Kyllä

VAIHTEISTO
Vaihteiston tyyppi 5-vaihteinen manuaalivaihteisto

OHJAUS
Ohjaus Sähköinen muuttuvatehosteinen ohjaustehostin
Kääntöympyrä renkaista / puskurista (m) 8,6 / 9,09
Ohjauspyörän kierrokset 3,9

RENKAAT JA VANTEET
Renkaiden vakiokoot Edessä: 165/65 R15 - 5,0 J 15, ET 38

Takana: 185/60 R15 - 5,5 J 15, ET 36

SUORITUSARVOT
Ilmanvastus CxA 0,69
Huippunopeus (km/h) 151
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h (s) 14,5

KULUTUS- JA PÄÄSTÖARVOT*
CO2 (g/km) 95
EU-kaupunki (l/100 km) 5,0
EU-maantie (l/100 km) 3,7
EU-yhdistetty (l/100 km) 4,2

TÄYTTÖMÄÄRÄT
Polttoainesäiliö (l) 35

MASSAT (kg)**
Omamassa 940
Kokonaismassa 1 360
* Kulutus- ja päästöarvot ovat EU-direktiivin 99/100 EY ja siihen tehtyjen muutosten mukaisia. Polttoaineen kulutuslukemat ja CO2-päästöarvot ovat direktiivin mukaisen laboratorio-olosuhteissa suoritetun 
ajokokeen tuloksia, jossa jäljitellään kaupunki- ja maantieajoa. EU-kulutustietomittauksen tarkoituksena on antaa vertailukelpoisia tuloksia eri autonvalmistajien automallien kesken. Auton normaalikäytön 
kulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, mm. ajo-olosuhteet, auton varustelu ja kuljettajan ajotapa.
** Ei tyyppihyväksyntää perävaunun vetämiseen, vetokoukun asentaminen ei ole sallittua.

TEKNISET TIEDOT
KULUTUS, SUORITUSKYKY... TARPEELLISET YKSITYISKOHDAT AUTOSI TEKNIIKASTA.

Renault on voittanut 12 kertaa F1®-moottorivalmistajien maailmanmestaruuden, niinpä Renault on tunnettu
ammattitaidostaan ja tiukoista laatustandardeistaan. Tätä ainutlaatuista moottorirakennuksen taitoa 
on käytetty hyväksi kehitettäessä myös kilparatojen ulkopuolisia, normaalikäytössä olevien autojen 
moottoreita, jotka ovatkin alansa parhaita, sillä

2-päästöjä,

®-moottoriratojen ääritilanteissa.



TAKUUT
Suomessa myytävillä Renault-henkilöautolla on neljän vuoden tai 100 000 km takuu riippuen siitä kumpi 
täyttyy ensin.* Takuun aikana autossa on voimassa Renault Tiepalvelu. Maalipinnan takuu on kolme vuotta ja 
puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

RENAULT TIEPALVELU
Renault Tiepalvelu on voimassa auton takuun ajan. Se on käytettävissä 24 tuntia päivässä ja 365 päivää vuodessa. 
Pienet korjaustyöt tehdään paikan päällä. Jos matka katkeaa, voi Renault Tiepalvelu tilanteesta riippuen tarjota 
matkan jatkamiseen sopivan ratkaisun esim. sijaisauton.

* Ensimmäiset kaksi vuotta ilman kilometrirajaa.





LÄHTÖKOHDAT PÄHKINÄNKUORESSA? "HALUSIN SUUNNITELLA AJONEUVON, JOLLA ON HYMYILEVÄ, 
ILOINEN JA SYMPAATTINEN ULKONÄKÖ JA JOKA HERÄTTÄÄ HYVIÄ MUISTOJA..." PYSYTKÖ KÄRRYILLÄ? 
ELÄMÄNILO, VÄRIKÄS JA MODERNI PAKKAUS… HUIPPUPROJEKTI, VAI MITÄ?

PIIRUSTUSLAUDALTA
KAUNISTA JÄLKEÄ



TAKAISIN JUURILLE

Otetaan vähän Renault 5 Turboa, hiukan ensimmäisen 
sukupolven Twingoa ja lisätään Renaultin tyylipiirteet… 
Uudella Twingolla on hyvät geenit. Se on moderni, 
ajankohtainen, kekseliäs, muunneltava ja aina 
yhteyksissä ympäristöönsä.

R-SUKUNÄKÖ

Suunnittelijat loihtivat ulkonäkööni legendaarisia 
piirteitä. Lähtökohtana oli Renault-merkin historia 
ja Renault Sport -perinteet: niitä ovat esimerkiksi 
takaluukun kulma, kylkien muotoilu, pyöreät LED-
päiväajovalot ja kulmikkaat ajovaloyksiköt. Nyt tiedät, 
miksi näytän niin hyvältä!

”Yhdistelmä vahvaa persoonallisuutta, 
hienoja ajo-ominaisuuksia, tyyliä 
ja ketteryyttä! ”



HYVÄ, AUTOINSINÖÖRIT! UUDISTITTE RAKENTEENI JA 
TEITTE MINULLE SAMALLA ONNISTUNEEN NUORENNUS-
LEIKKAUKSEN. KUKA ON NYKYISIN TILAVIN? KETTERIN? 
HAUSKIN?

TWINGO
LÄHIKUVASSA





MOOTTORI TAKANA? ENSI NÄKEMÄLTÄ SE VOI YLLÄTTÄÄ. SUURI SISÄTILA, KORKEA 
ISTUMA-ASENTO, HYVÄ NÄKYVÄISYYS JA PIENI KÄÄNTÖYMPYRÄ OVAT KUITENKIN 
KOKONAAN TÄMÄN RATKAISUN ANSIOTA!

TILAIHME, TOTTA KAI!

Täysin tasainen tavaratilan lattia, enimmäis-
lastauspituus 2,3 metriä: vähintään riittävästi 
tilaa matkatavaroille ja harrastusvälineille – 
tarvittaessa jopa huonekaluille! Jalkatilaa jää 
riittävästi myös takaistuimella matkustaville.

TÄYSKÄÄNNÖS EI VIE 
PALJON TILAA

Kilpailijoilla ei ole paljoa sanottavaa, kun 
puhutaan täyskäännöksestä: kääntöympyräni 
on vain 8,6 metriä, joten voitan saman 
kokoluokan kilpailijat jopa metrillä. Kette-
ryydessä olen voittamaton, sillä ohjaustehostin 
helpottaa pysäköintiliikkeitä vielä ennestään.

KUN MUUT EIVÄT USKALTANEET. 

ME TEIMME SEN!



”Kun olet ohjaimissani, tie on sinun: 
näet ympäristön korkealta ja näky-
väisyys eteen on huippuluokkaa… 
Kuljettajan toimintaympäristö on 
ergonominen ja tunnelmaltaan 
iloinen. Vain aito Twingo pystyy 
tähän. ”

MINULTA ON LÄHTENYT

OLEN SAANUT

KÄÄNTÖYMPYRÄNI ON ENNÄTYKSELLISEN PIENI

10 CM PITUUDESTA

33 CM LISÄÄ 
SISÄTILAN PITUUTEEN

8,6 METRIÄ



MOOTTORINI ON SEKÄ TEHOKAS ETTÄ HILJAINEN. HERKÄSTI KIIHTYVÄ MOOTTORI KULJETTAA 
NIIN KAUPUNGISSA KUIN MAANTIELLÄKIN YHTÄ TEHOKKAASTI – MOOTTORITIESTÄ 
PUHUMATTAKAAN. KESTÄVÄÄ AJONAUTINTOA.

* Kulutus- ja päästöarvot ovat EU-direktiivin 93/116 ETY ja siihen tehtyjen muutoksien mukaisia. 
Tiedot ovat painatushetken mukaisia ennakkotietoja. Renault pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

”Fiilistelen ja otan tuntu-
maa tiehen. Moderni ja 
dynaaminen moottori on 
kehitetty Renaultin kilpa-
autokokemuksen pohjalta. 
Twingous velvoittaa: 
moottorini on 
ennätyksellisen 
taloudellinen. ”

MOOTTORI

SCe 70
STOP & START

KULUTUS: 4,2 L/100 KM* 
CO2-PÄÄSTÖT: 95 G/KM *

Nykyaikaisen ja tehokkaan SCe 70 –moottorin polttoaine-
taloudellisuus on kruunattu yhdistämällä siihen Stop & Start-
järjestelmä. Hyvästä suorituskyvystä huolimatta moottori 
kuluttaa polttoainetta vain 4,2 l/100 km CO2-päästöjen 
jäädessä alhaiseen 95 g/km*. 

OLEN

OHITUSKAISTALLA



Stop & Start -järjestelmä: kun pysähdyn, 
myös moottori sammuu!
Entäpä liikennevalot tai ruuhka? Miksi käyttäisin moottoria turhaan? 
Stop & Start -järjestelmä sammuttaa moottorin automaattisesti, kun 
auto on paikallaan ja vaihteisto vapaa-asennossa. Kun painat kytkintä, 
moottori käynnistyy. Nerokasta: näin polttoaineenkulutus pienenee.

PARASTA TEKNIIKKAA



1

Taittuva takaistuin1

KAIKKI MAHTUU MUKAAN: SEN TAKAAVAT VIISI OVEA, TASAINEN 
TAVARATILAN LATTIA JA 2,3 METRIN ENIMMÄISLASTAUSPITUUS. 
FLEXI CASE -SÄILYTYSTILAT MUUNTUVAT AINA TARPEEN MUKAAN!

MINUUN VOIT 

LUOTTAA

”Täällä voit säilyttää mitä tahansa, 
vesipullosta kannettavaan 
tietokoneeseen… 
Säilytystilojen monipuolisuus 
(kokonaistilavuus 52 litraa*) takaa 
yllättävän näppäriä ratkaisuja. 
Tavaratila (219 dm 3), on erittäin 
käytännöllinen: suorakaiteen muotoinen 
lattia on ihannekorkeudella esimerkiksi 
ostosten lastausta ajatellen…”

* Kaikki Flexi Case -lisävarusteet.
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KOODINIMI: FLEXI CASE*

Tavaraverkko takaistuimen alla, takaovien säilytyslokerot 
ja laukkukoukut, säilytyslokero etuistuimien välissä, keskikonsolissa 
oleva kannellinen lokero, muokattavat hansikaslokerot… 
Flexi Case -järjestelmästä ei vaihtoehtoja puutu! Matkatavaroiden 
säilytyskin voi olla iloinen asia! *

* Varustelutasosta riippuen joko vakio- tai lisävarusteena.

2 43 5Takaistuimen alla olevan 
säilytystilan verkko

Säilytyslokero keskellä Kannellinen säilytyslokero Hansikaslokeron irrotettava 
sisälaukku
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*

(www.renault.fi)

*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja jälleenmyyjältäsi).
Renault on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tämän esitteen tiedot ovat painatushetkellä ajan tasalla. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi Renault 
varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin sekä esitteessä kuvattuihin ja esiteltyihin autoihin ilman ennakkoilmoitusta. Renault ilmoittaa 
kyseisistä muutoksista jälleenmyyjilleen mahdollisimman nopeasti. Esitteessä kuvattujen autojen versiot voivat olla erilaisia eri maissa, ja tiettyjä kuvien 
varusteita (vakio- tai lisävarusteita) ei mahdollisesti ole saatavissa kaikkiin malleihin ja kaikissa myyntimaissa. Pyydä lisätietoja Renault-jälleenmyyjältäsi, 
jolla on käytettävissään uusimmat tiedot. Painoteknisistä syistä tässä esitteessä nähtävät värit saattavat poiketa korivärien tai verhoilujen todellisista 
väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osittainenkin kopioiminen on kiellettyä, julkaisu- ja kopiointitavasta riippumatta, ilman Renaultin 
kirjallista lupaa.
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