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26. – 28. Kompletná sada dekoratívnych prvkov je k dispozícii v 4 verziách:
Vlčí mak, Šachovnica a Dekoratívne
pruhy čierne alebo biele. Vďaka špecifickému umiestneniu spolu dekoratívne
prvky a karoséria dobre ladia.
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TWINGO
PRÍSLUŠENSTVO

26. Dekoratívne pruhy biele ...... 7711422143
Dekoratívne pruhy čierne .... 7711422142
27. Dekoračný komplet:
Vlčí mak ............................ 7711422140
28. Dekoračný komplet:
Šachovnica ........................ 7711422141
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29. – 32. Nakoniec dekoračný prvok
na stĺpiku dverí a držadle dverí ukazuje, ako môže malý doplnok priniesť
veľkú zmenu.
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33. – 35. Vďaka novému konceptu poťahov sedadiel si môžete prispôsobiť
Váš interiér podľa svojej nálady!
Prostredný pás sa jednoducho inštaluje na základný poťah sedadla.
33. Poťahy na predné sedačky .. 7711422518
34. Úpletový trikot „Kamufláž“
na predné sedačky ............. 7711422522
35. Úpletový trikot „Špirála“
na predné sedačky ............. 7711422524

Všetky obrázky sú len ilustratívne..
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29. Dekor stĺpika dverí:
Špirála čierna ..................... 7711422144
30. Dekor na držadlo dverí:
Špirála biela ....................... 7711422136
31. Dekor na držadlo dverí:
Špirála čierna ..................... 7711422135
Dekor na držadlo dverí:
Vlčí mak ............................ 7711422133
32. Dekor na držadlo dverí: Kmeň . 7711422134
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Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie i popisované a predstavované automobily. Tieto modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo
najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné, alebo ako príslušenstvo). Spojte sa,
prosím, so svojim miestnym koncesionárom, aby Vám poskytol najnovšie informácie o našich
produktoch. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia.
Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie požíva ochranu podľa autorského práva.
Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie
alebo jej časti, vykonaná akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez dopredu udeleného písomného povolenia spoločnosťou Renault, je zakázaná.
doporučuje
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1. – 3. Zdôraznite dynamický vzhľad
Vášho nového modelu Twingo prostredníctvom športovej výbavy karosérie!
Je možné ju použiť na všetky vozidlá
okrem verzie Dynamique a GT.

9. – 10. Zorganizujte si Váš batožinový
priestor podľa vlastných potrieb vďaka
Úložnému priestoru na dno batožinového priestoru a Zvislej siete do batožinového priestoru.

1. Predný spojler mimo verzie
Dynamique a GT..................... 7711421328
2. Zadný spodný spojler mimo
verzie Dynamique a GT ........... 7711421329
3. Chrómované spätné zrkadlá .....7711422107

9. Úložný priestor na dno
batožinového priestoru
s priehradkami ..................... 7711421304
10. Zvislá sieť do batožinového
priestoru .............................. 7711227502
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11. Vďaka ukotveniu Isofix zaisťuje kolíska
Babysafe maximálnu bezpečnosť a inštaluje sa pomocou jednoduchej spony.

15. – 17. Vďaka celému radu ťažných zariadení, strešných nosičov, strešných boxov,
nosičov bicyklov atď., je cesta na dovolenku v novom modeli Twingo hračkou!
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11. Detská sedačka BABY SAFE
PLUS ISOFIX sivá ..................7711423379
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4. – 6. Prečo si pre ešte športovejší
a osobitejší vzhľad nenainštalovať na Váš
nový model Twingo spojler GT alebo
chrómované spätné zrkadlá.
4. Zadný spodný spojler pre verziu
Dynamique a GT .................... 7711421333
5. Predný spojler pre verziu
Dynamique a GT .................... 7711421332
6. Spojler GT ............................. 7711422382

7. Vďaka hands-free ovládaniu telefónu
Bluetooth® je správa Vašich telefónnych hovorov ešte jednoduchšia!
Všetko sa zobrazuje na palubnej doske:
adresár, doba trvania hovoru atď. a Váš
telefón ovládate pomocou ovládacích
prvkov na volante*.
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12. – 13. Aby bolo Vaše vozidlo vždy
v perfektnom stave, chránia textilné
alebo gumové koberčeky a koberec
do batožinového priestoru podlahu
pred odretím a vlhkosťou.
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22. – 23. Pre väčší kľud duše chráni
alarm vaše nové vozidlo Twingo a všetky
veci vo vnútri proti krádeži.
Aby sa predišlo krádeži alebo strate, spoločnosť Renault vyvinula rad krytov kolies
s bezpečným systémom upevnenia.

14. Predné a/alebo zadné parkovacie
senzory uľahčujú parkovanie.
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14. Zadné parkovacie senzory ... 7711224385
Predné parkovacie senzory... 7711238161

8
Všetky obrázky sú len ilustratívne.
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22. Alarm proti vlámaniu .......... 7711239248
23. Bezpečnostný kryt na
koleso 14˝Gradiant ............ 7711421313
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8. Predná prostredná lakťová opierka s
nastaviteľným sklonom sa prispôsobí
vašej jazdnej polohe za účelom zaistenia maximálneho komfortu.
8. Predná lakťová opierka
Carbone ................................ 7711419669
Predná lakťová opierka
Gris Tropic ............................ 7711419670
Predná lakťová opierka Initiale .. 7711419671
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12. Koberčeky Novestra
Evolution ............................ 7711420589
13. Koberec do batožinového
priestoru ............................. 7711420045

* Odporúčame pred prijatím hovoru alebo vytočením čísla zastaviť na okraji vozovky.

7. Príslušenstvo telefónu
hands-free ............................. 7711421301

18. – 21. Dômyselná protišmyková
podložka na palubnej doske zaisťuje,
aby sa malé predmety neposúvali sem
a tam: perá, mince … to zmení Váš
život! Organizér je malý a veľmi praktický úložný priestor, zatiaľ čo make-up
box je nepostrádateľné príslušenstvo pre
ženy, pretože budú mať svoje líčidlá
a zrkadlo pri ruke!
K dispozícii je tiež light-box so svietidlom, ideálne pri hľadanie niečoho v batožinovom priestore.
Toto príslušenstvo je k dispozícii v niekoľkých farebných kombináciách.
18. Protišmykový koberec modrý . 7711421305
19. Organizér zelený ................. 7711422515
20. Make-up box modrý ........... 7711422517
21. Lightbox zelený ................. 7711423068
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15. Ťažné zariadenie Labutí krk .. 7711237646
Poloautomatické ťažné
zariadenie RDSO ................ 7711237647
16. Nosič bicyklov X-Press ...... 7711419629
17. Strešný box Touring Line 530 . 7711419937
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24. – 25. Ak chcete vytvoriť model
Twingo, ktorý bude zodpovedať Vašej
osobnosti, pridajte voľný dekor kamkoľvek chcete … Dajte voľný priechod
svojej predstavivosti.
24. Voľne umiestniteľný dekor:
Vlčí mak ............................ 7711422137
25. Voľne umiestniteľný dekor:
Tatoo čierny ....................... 7711422138
Voľne umiestniteľný dekor:
Tatoo biely.......................... 7711422139
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