
LISTAÁR
MoToR Zen Intens GT

SCe 70 3 049 000 – –

TCe 90 – 3 699 000 –

GT 110 – – 4 349 000

GT 110 EDC – – 4 849 000

 

ÉV
GARANCIA5Az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Renault TwInGo
elvisz bárhová,
mindenhová

REnAuLT CREDIT 
fInAnSZíRoZÁS

Válasszon autójához akár  
200 000 ft értékben  

extra technológiát!*

150 000 ft
értékű támogatás.*

HASZnÁLTAuTÓ-
BESZÁMíTÁS

fELSZERELTSÉG  
AJÁnLATunK

finanszírozás
akár 2,5% THM**



 

5 AJTÓS KARoSSZÉRIA

MInDÖSSZE 8,65 MÉTERES foRDuLÓKÖR

EGYSZERŰ KAPCSoLAT AZ AuTÓ ÉS AZ 
oKoSTELEfon KÖZÖTT AZ R & Go REnDSZERREL

fLEXICASE® TÁRoLÓREKESZEK

REnAuLT TwInGo

elvisz bárhová,

mindenhová
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GŁÓWNE WYPOSAŻENIE TWINGO GT: 
 Obniżone zawieszenie Sport 
 Silnik o mocy 110 KM 
 System wspomagania parkowania tyłem 
 Klimatyzacja automatyczna 
 Czujnik światła i deszczu 
 Światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów 
 Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane 
 Osłony nadkoli 
 Oklejenie zewnętrzne GT 
 Dwie chromowane pojedyncze końcówki rury wydechowej 
 Boczny wlot powietrza 
 Aluminiowe pedały 
 Aluminiowe nakładki na progi drzwi przednich z oznakowaniem Renault 

Sport 
 Ozdobne elementy wnętrza w kolorze antracytowo-pomarańczowym 
 Oznakowanie Renault Sport i GT 
 Tapicerka materiałowa GT z elementami skóry 
 17” obręcze kół ze stopu metali lekkich, wzór GT 

 

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: 
 ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania  
 System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)  

z funkcją zapobiegania poślizgowi kół pędnych  
przy ruszaniu (ASR)  

 System wspomagania przy ruszaniu pod górę (Hill 
Start Assist) 

 Czołowe i boczne poduszki powietrzne 
 Regulator-ogranicznik prędkości 
 Szyby przednie regulowane elektrycznie  

z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie  

i podgrzewane 
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
 Tylna kanapa dzielona w układzie 1/2-1/2 
 System kontroli ciśnienia w oponach 
 Zestaw do naprawy uszkodzenia opony 

 

REnAuLT TwInGo GT

főbb Twingo GT felszereltségek:
•	 109 lóerős motor
•	 Hátsó tolatóradar
•	 Automata klímaberendezés
•	 Eső- és fényérzékelő
•	 Első ködfényszóró kanyarfény-funkcióval
•	 Sötétített hátsó és oldalsó ablakok
•	 Műanyag kerékív-védő elemek
•	 Két krómozott kipufogóvég
•	 Légbeömlő hátul a jobb oldalon 
•	 Alumínium pedálok 
•	 R&Go Mp3 kompatibilis DAB rádió uSB csatlakozással és Bluetooth 

kihangosítóval + okostelefon tartó 
•	 Mandarin színű belső dekor elemek
•	 Reanult Sport és GT jelölések 
•	 GT műbőr-szövet kárpitozás 
•	 17” GT könnyűfém keréktárcsák

További széria felszereltségek:
•	 ABS elektronikus fékerő-elosztóval és vészfék-rásegítő  

rendszerrel
•	 ESC menetstabilizátor ASR kipörgésgátlóval
•	 Emelkedőn elindulást segítő rendszer
•	 Vezető és utasoldali légzsákok
•	 Tempomat
•	 Elektromos első ablakemelők, vezető oldalon  

impulzív funkcióval
•	 Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
•	 Magasságban állítható vezetőülés, ledönthető első  

utasüléssel
•	 osztottan dönthető hátsó üléssor 
•	 Keréknyomás-ellenőrző rendszer
•	 Defektjavító készlet
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Zen Intens GT
CSoMAGoK
Ülés csomag (Ülésfűtés, IsOFIX rögzítés az első utasülésen) 50 000 50 000 50 000

CITy csomag (Elektromosan állítható külső tükrök, Magasságban állítható vezetőülés, Hátsó tolatóradar) 100 000 - •

BIzTOnság csomag (Tempomat, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer) 100 000 - -
TárOlás csomag (Tárolóhelyek a hátsó ajtókon, zárható tárolódoboz a középkonzolon, zárt kesztyűtartó) 20 000 - -
TECHnO csomag (r-link Evolution, Okostelefon tükrözés, Hátsó tolatóradar + kamera, Tárolórekesz a hátsó 
üléseknél a középkonzolon UsB-csatlakozással) - 250 000 200 000

KlíMa csomag (automata klíma, Eső- és fényérzékelő) - 100 000 •
KlíMa PlUsz csomag: automata klíma, Eső- és fényérzékelő, Ködfényszóró kanyarfény funkcióval - 150 000 •
sPOrT csomag (16" JUVaQUaTrE felnik, sPOrT design csomag és oldalsó dekorcsík, alumínium pedálok, 
lángvörös külső és belső díszítések, sPOrT műbőr-szövet kárpitozás) Csak Energy TCe 90 motorral és 
Cukorfehér, Fekete gyémánt vagy lángvörös fényezéssel rendelhető!

- 305 000 -

AKTíV ÉS PASSZíV BIZTonSÁG, VÉDELEM
aBs elektronikus fékerő-elosztóval és vészfék-rásegítő rendszerrel • • •
Blokkolásgátló • • •
Vészfékrásegítő rendszer • • •
EsC menetstabilizátor asr kipörgésgátlóval • • •
Emelkedőn elindulást segítő rendszer • • •
Utasoldali légzsák • • •
Oldallégzsákok • • •
Hátsó fejtámlák • • •
Biztonsági öv bekapcsolására való figyelmeztetés • • •
Övelőfeszítő az első üléseken • • •
Első ködfényszórók - • •

Első ködfényszórók kanyarfunkcióval -  KlíMa PlUsz 
csomag •

Keréknyomás-ellenőrző rendszer • • •
IsOFIX rögzítés a hátsó üléseken • • •

sávelhagyásra figyelmeztető rendszer BIzTOnság 
csomag 50 000 50 000

KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELEnÉS
15" keréktárcsák MaX dísztárcsákkal • - -
15" keréktárcsák szürke-ezüst dísztárcsával 10 000 - -
15" keréktárcsák fekete-ezüst dísztárcsával 10 000 - -
15" EXCEPTIOn könnyűfém felnik 100 000 • -
15" argOs könnyűfém felnik 0 -
16" EMBlEME könnyűfém felnik - 80 000 -
17" gT könnyűfém felnik - - •
Cukorfehér fényezés 0 0 0
égkék, Pisztácia fényezés 60 000 60 000 -
Fekete gyémánt, Holdkő metálfényezés 120 000 120 000 120 000
lángvörös, Mandarin metálfényezés 130 000 130 000 130 000
KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZEMÉLYRESZABÁS
színezett ablakok • • •
Karosszéria színű / fényes fekete külső tükrök •	/	-	 •	/	- -	/	•
Fekete oldalvédő csíkok • - -
Műanyag kerékív-védő elemek - 120 000 •
FEKETE / FEHér dekorcsík az övvonalon 10 000 • -
VÖrÖs / FEKETE dekorcsík az övvonalon - 45 000 -
OPTIQUE dekorcsík az övvonalon 45 000 45 000 -
KlasszIK dekorcsík az övvonalon 45 000 45 000 -
Króm külső díszítések - • -
Krémfehér külső díszítések 10 000 10 000 -
égkék külső díszítések 10 000 10 000 -
lángvörös külső díszítések 10 000 10 000 -
Bőrkormány 50 000 • •
Fekete belső díszítések (zen-en csak bőrkormánnyal rendelhető) 30 000 30 000 -
égkék belső díszítések (zen-en csak bőrkormánnyal rendelhető) 30 000 30 000 -
Piros belső díszítések (zen-en csak bőrkormánnyal rendelhető) 30 000 30 000 -
Krémfehér tárolórekeszek • • •
égkék tárolórekeszek 10 000 10 000 -
lángvörös tárolórekeszek 10 000 10 000 -

•	széria
- nem érhető el

fELSZERELTSÉG
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Zen Intens GT
VEZETÉS
Elektromos szervokormány • • -
Változó rásegítésű elektromos szervokormány - - •
sebességkorlátozó • - -

Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval BIzTOnság 
csomag • •

Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök CITy csomag • •
Manuálisan állítható külső tükrök • - -
Hátsó tolatóradar CITy csomag 50 000 •

Hátsó tolatóradar + kamera - TECHnO 
csomag

TECHnO 
csomag

Magasságban állítható kormány • • •
Defektjavító készlet • • •
funKCIonALITÁS, KÉnYELEM
Manuális klímaberendezés 100 000 • -

automata klímaberendezés - KlíMa/KlíMa 
PlUsz csomag •

Vízszintesbe hajtható első utasülés • - -
Magasságban állítható utasülés vízszintesbe hajtható első utasüléssel CITy csomag - -
Magasságban állítható vezetőülés ledönthető első utasüléssel - • •
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök 20 000 • •
nyitható vászontető 280 000 280 000 280 000
Fűthető hátsó szélvédő • • •
Távirányítós központi zár • • •
sötétített hátsó és oldalsó ablakok - 30 000 •
Kivehető kalaptartó • • •
Osztott hátsó üléssor • • •
Eső- és fényérzékelő - KlíMa csomag •
Elektromos első ablakemelők, vezető oldalon impulzív funkcióval • • •
Fűthető első ülések Ülés csomag Ülés csomag Ülés csomag
riasztó előkészítés • • •
fLEXICASE® TÁRoLÓREKESZEK
nyitott kesztyűtartó rendezővel • - -

zárt kesztyűtartó TárOlás 
csomag • •

Tárolórekeszek a hátsó ajtókon TárOlás 
csomag • •

nyitott tárolódoboz a középkonzolon • - -

zárható tárolódoboz a középkonzolon TárOlás 
csomag • •

Tárolórekeszek a hátsó ülések alatt 10 000 10 000 10 000
KoMMunIKÁCIÓ, MuLTIMÉDIA
r & gO DaB rádió UsB- és Bluetooth®-csatlakozással, okostelefon-tartóval • • •

r-link Evolution online navigációs és multimédia rendszer, Okostelefon tükrözés - TECHnO 
csomag

TECHnO 
csomag

•	széria
- nem érhető el

fELSZERELTSÉG

GARAnCIA ÉS KARBAnTARTÁS*

Zen Intens GT
garanCIa+ 5év / 150 000 km 53 000 53 000 53 000
garanCIa+ 5év / 200 000 km 100 000 100 000 100 000

Easy sErVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km 175 000 175 000 175 000

*  a garancia+ és Easy service csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a renault márkakereskedésekben! a feltüntetett Easy service kedvezményes ár az autó 
átvételétől számított 3 hónapig érvényes.
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SZEMÉLYRE SZABHATÓ ELEMEK

DEKoRCSíKoK

KÜLSŐ DíSZíTÉSEK – ÉGKÉK, KRÉMfEHÉR, LÁnGVÖRÖS

BELSŐ DíSZíTÉSEK ÉS KÁRPIToZÁSoK

fELnIK

15" keréktárcsák 
szürke-ezüst 
dísztárcsával

15" keréktárcsák 
fekete-ezüst 
dísztárcsával

15" EXCEPTIOn 15" argOs 16" EMBlEME 16" JUVaQUaTrE
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MoToRoK SCe 70 TCe 90
lökettérfogat (cm3) 999 898
Hengerek / szelepek száma 3/12 3/12
Maximális teljesítmény 52kW (70lE)  6000 ford./percnél 66 kW (90lE) 5500 ford./percnél
Maximális nyomaték 91 nm 2850 ford./percnél 135 nm 2500 ford./percnél

Befecskendezés típusa Többpontos szekvenciális Turbófeltöltéses
Többpontos szekvenciális

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WlTP Euro 6 / WlTP
sebességváltó 5 sebességes manuális 5 sebességes manuális
stop & start és Energy smart Management nem Igen
foGYASZTÁS ÉS KIBoCSÁTÁS (nEDC BT ÉRTÉKEK)*
Város (l/100 km) 6,8 6,1 - 6,2
Országút (l/100 km) 4,7 - 4,8 4,2
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,5 4,9-5
CO2-kibocsátás (g/km) 125 - 126 111 - 113
KoRMÁnY
Kormánymű Elektronikus rásegítéssel Elektronikus rásegítéssel
Fordulókör járdák / falak között (m) 8,59/ 9,09 8,59/ 9,09
Kormányfordulatok száma (végpontok között) 3,9 3,9
fÉKEK
aBs vészfékrásegítővel, elektronikus fékerő-elosztóval és menetstabilizátorral Igen Igen
Elöl : hűtött tárcsafék nem, 9" dob Igen, 258 / 22
Hátul: dobfék (átmérő) 9" 9"
KEREKEK

abroncsméret 15"-os keréktárcsával Elöl: 165/65 r15
Hátul: 185/60 r15

Elöl: 165/65 r15
Hátul: 185/60 r15

abroncsméret 16"-os keréktárcsával Elöl: 185/50 r16
Hátul: 205/45 r16

Elöl: 185/50 r
Hátul: 205/45 r16

abroncsméret 17"-os keréktárcsával - -
MEnETTELJESíTMÉnY
legnagyobb sebesség (km/h) 151 165
0 – 100 km/h (s) 14"5 10"8
400 m állórajttal (s) 19"6 17"4
1 000 m állórajttal (s) 35"8 32"2
TÖMEG (kg)
Menetkész össztömeg (opciók nélkül)* 895 944
Menetkész tömeg az első tengelyen 398 425
Menetkész tömeg a hátsó tengelyen 497 519
Megengedett legnagyobb össztömeg* 1338 1359
Üzemanyagtartály térfogata (l) 35 35
MÉRETEK (mm)
Tengelytáv 2492 2492
Hossz 3595 3595
Magasság 1554 1554
szélesség visszapillantó tükrök nélkül 1646 1646
Csomagtartó térfogata VDa-szabvány szerint (IsO 3832) (minimum/maximum) (liter) 188 / 219 188 / 219
Csomagtartó térfogata lehajtott hátsó ülésekkel a plafonig (liter) 980 980

* az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MŰSZAKI ADAToK

 

 

1646 mm 3595 mm 

2492  mm 630 mm 473 mm 1431 mm 

1554 mm 

1443 mm 

932 mm 
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MoToRoK GT 110 GT 110 EDC
lökettérfogat (cm3) 898 898
Hengerek / szelepek száma 3/12 3/12
Maximális teljesítmény 80 kW (109lE) 5750 ford./percnél 80 kW (109lE) 5750 ford./percnél
Maximális nyomaték 170 nm 2000 ford./percnél 170 nm 2000 ford./percnél

Befecskendezés típusa Turbófeltöltéses
Többpontos szekvenciális

Turbófeltöltéses
Többpontos szekvenciális

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WlTP Euro 6 / WlTP
sebességváltó 5 sebességes manuális 6 sebességes automat (EDC)
stop & start és Energy smart Management Igen nem
foGYASZTÁS ÉS KIBoCSÁTÁS (nEDC BT ÉRTÉKEK)*
Város (l/100 km) 6,7 6,9
Országút (l/100 km) 5 5,1
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,6 5,8
CO2-kibocsátás (g/km) 128 132
KoRMÁnY
Kormánymű Elektronikus változó rásegítéssel Elektronikus változó rásegítéssel
Fordulókör járdák / falak között (m) 8,59/ 9,09 8,59/ 9,09
Kormányfordulatok száma (végpontok között) 3,9 3,9
fÉKEK
aBs vészfékrásegítővel, elektronikus fékerő-elosztóval és menetstabilizátorral Igen Igen
Elöl : hűtött tárcsafék Igen, 258 / 22 Igen, 258 / 22
Hátul: dobfék (átmérő) 9" 9"
KEREKEK
abroncsméret 15"-os keréktárcsával - -
abroncsméret 16"-os keréktárcsával - -

abroncsméret 17"-os keréktárcsával Elöl: 185/45 r17
Hátul: 205/40 r17

Elöl: 185/45 r17
Hátul: 205/40 r17

MEnETTELJESíTMÉnY
legnagyobb sebesség (km/h) 182 182
0 – 100 km/h (s) 9"6 10"4
TÖMEG (kg)
Menetkész össztömeg (opciók nélkül)* 1 001 1 028
Menetkész tömeg az első tengelyen 459 456
Menetkész tömeg a hátsó tengelyen 542 572
Megengedett legnagyobb össztömeg* 1 384 1 412
Üzemanyagtartály térfogata (l) 35 35
MÉRETEK (mm)
Tengelytáv 2492 2492
Hossz 3595 3595
Magasság 1554 1554
szélesség visszapillantó tükrök nélkül 1646 1646
Csomagtartó térfogata VDa-szabvány szerint (IsO 3832) (minimum/maximum) (liter) 188 / 219 188 / 219
Csomagtartó térfogata lehajtott hátsó ülésekkel a plafonig (liter) 980 980

* az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MŰSZAKI ADAToK

 

 

1646 mm 3595 mm 

2492  mm 630 mm 473 mm 1431 mm 

1554 mm 

1443 mm 

932 mm 

a feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel rendelkező 
gépkocsik esetében az azonos feltétek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi 
terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
a garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, és ingyenes My renault regisztrációhoz kötött. a további részleteket 
a szerződés részét képező renault általános szerződési Feltételek és a My renault Felhasználási Feltételek című dokumentumok tartalmazzák.
a feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. a kiadványban szereplő képek illusztrációk. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül 
ajánlattételnek, részletek az akcióban részt vevő márkakereskedésekben!
**  renault Credit Mesterhármas akár 2,5% THM-mel – a finanszírozási konstrukció a 2018.10.01. után megkötött vevőszerződésekre érvényes, meghatározott felszereltségi 

szintekre, visszavonásig. a renault Credit Mesterhármas   finanszírozási ajánlat fix kamatozású, forint alapú konstrukció,  THM 2,5%,  önerő 33%, futamidő 36 hó, 
maradványérték: 33%.

*  az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. a feltüntetett használtautó-beszámítási támogatás és felszereltség ajánlatunk kizárólag 
magánszemélyek esetén érvényes. a felszereltségi ajánlat értéke és az extra technológia opciók köre verziótól  függ. részletekről és feltételekről érdeklődjön 
a márkakereskedésekben!

a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. a tájékoztatás 
nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, a részletekért keresse fel hivatalos renault Márkakereskedőjét. a renault Credit  finanszírozást az UniCredit leasing Hungary 
zrt. nyújtja.
az UniCredit leasing Hungary zrt. az egyedi hitelbírálat jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. az UniCredit leasing Hungary zrt. mindenkor hatályos 
Üzletszabályzata, általános szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhető el.


