
Renault TwIZy



Je hoeft niet langer op de toekomst te wachten.  
De Twizy is een superwendbare vrije vogel die VANDAAG 
NOG je leven in de stad verandert. Deze elektrisch 
aangedreven auto biedt bescherming, comfort en 
maximale bewegingsvrijheid. De Twizy staat voor energie, 
openheid, plezier en lef. Met zijn innovatieve design geeft 
de Twizy een nieuwe impuls aan de elektrische revolutie. 
Voor de Twizy heb je een rijbewijs-B nodig, maar voor de 
Twizy45 volstaat een bromfietsrijbewijs (vanaf 16 jaar). 
Laat de energie stromen met de Twizy. 

De tijden 
veranderen ... 







De Twizy is uniek – en dat geldt zeker ook voor zijn 
design. De Twizy heeft vormen die je nooit eerder 
hebt gezien. Bepalend voor deze vormen is de functie: 
bescherming zonder dat die je vrijheid beperkt.  
De switchblade deuren* openen verticaal en zijn 
ideaal in de drukke straten van de stad. En kijk eens 
omhoog: het panoramisch dak* van de Twizy biedt 
vrij uitzicht op de stad.

* Switchblade deuren en panoramisch dak zijn optioneel 
beschikbaar, raadpleeg prijslijst voor de beschikbaarheid per versie

De ultieme 
stadsauto





Met de Twizy beweeg je je op een hele nieuwe manier door 
de stad... Een gevoel van delen en uniek zijn dat mensen 
bindt. Door het open ontwerp zit je beschut, maar je blijft 
toch in direct contact met de omgeving. 100% rijplezier 
en een belevenis op zich… Exclusief voor Twizy-rijders! 

Een open geest 



Waar kan ik parkeren? Overal! Laat je niet langer tegenhouden om te gaan en te staan waar je wilt, 
want de Twizy neemt zo weinig ruimte in, dat je altijd wel een parkeerplekje vindt. Sta op, strek je 
armen uit, meer ruimte heb je niet nodig om een Twizy te parkeren. Wat zal ik aantrekken? Wat je maar 
wilt, want in de Twizy zit je droog. Wie neem ik mee? Kies verstandig, want met zijn twee zitplaatsen 
zorgt de Twizy voor een intieme sfeer. Het is zo ontspannen rijden dat je zomaar een onvergetelijke 
avond hebt! Dat is de magie van de Twizy! 

Overal naartoe!





Elektrisch ... wie wil er geen schone lucht inademen? Stil ... 
voor minder stadslawaai. Compact ... dus het verkeer stroomt 
beter door. De Twizy is gebaseerd op een paar eenvoudige, 
maar gewaagde ideeën en op tien jaar toegepast onderzoek 
naar schone energie. Met de Twizy biedt Renault een auto die 
het leven in de stad leuker maakt dan ooit tevoren. 

Leve de stad…





Met de Twizy Cargo zorgt Renault voor een revolutie in het bedrijfsleven. Door zijn grote bagageruimte van 180 liter biedt hij voldoende inhoud en is hij 
uitermate handig voor het bezorgen van goederen. De unieke Twizy Cargo houdt het midden tussen een scooter en een bedrijfsauto en biedt keuze uit 
twee versies: de Twizy of Twizy45. Je kunt overal je reclameboodschap aanbrengen en daarmee de aandacht trekken van potentiële klanten. Nul uitstoot1, 
nul geluid2, 100% elektrisch ... wanneer je met de Twizy bestellingen aflevert, bezorgen deze kwaliteiten je een goede reputatie. Voor de bestuurder zet de 
Twizy in op veiligheid met een uitrusting die een conventionele auto waardig is. 

1 Tijdens gebruik, met uitzondering van slijtage-onderdelen.
2 Geen motorgeluid.

Twizy Cargo: maximale bagageruimte  
voor maximale ruimte





Dynamisch, maar maatschappelijk  
verantwoord

Opladen van de batterij? Supereenvoudig! Open het klepje aan de voorzijde en trek het snoer uit. Je kunt de Twizy op elk regulier 230-volt stopcontact 
aansluiten, bijvoorbeeld van je garage, in een parkeergarage in de stad, bij een winkel of in je eigen voortuin ... In maximaal 3,5 uur* is de batterij volledig 
opgeladen. Bovendien zorgt de automatische versnellingsbak ervoor dat de Twizy zuinig rijdt. Zoals in het hele Z.E.-gamma van Renault laat de econometer 
op het dashboard zien hoever je nog kunt rijden: zo weet je altijd waar je aan toe bent. 

* Bij temperaturen rond of onder het vriespunt is de oplaadtijd langer en de actieradius kleiner. Temperaturen ver onder het vriespunt beperken de hoeveelheid opgeslagen energie in de batterij 
en dus ook de actieradius. We adviseren waar mogelijk te kiezen voor oplaadlocaties en parkeerplaatsen met een gegarandeerde temperatuur boven nul.



BATTERIJ 

OPLADER

MOTOR

AANDRIJFAS

VERSNELLINGSBAK 

OMVORMER

Hoe dat rijdt? Bij het opladen verbruikt de Twizy 2.000 watt, evenveel als een strijkijzer. De oplader zet de wisselstroom uit het stopcontact om in gelijkstroom, 
die opgeslagen wordt in de batterij met een capaciteit van 6,1 kWh. Tijdens het rijden, levert deze batterij vermogen aan de elektromotor via de omvormer 
die de opgeslagen energie omzet in bruikbare energie (driefasenwisselstroom, voor de kenners). Hoe meer stroom de motor krijgt, hoe meer vermogen 
deze levert. De stroom wordt door het vaste gedeelte van de motor, de stator, naar de rotor gestuurd, die via de versnellingsbak de achterwielen van de 
Twizy aandrijft. Op naar het avontuur! 



Vervolg uw Renault Twizy ervaring 
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (februari 2017) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constant 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers 
worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor 
de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is 
op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder 
voorafgaande schrift elijke toestemming van RENAULT.
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De Twizy in al zijn vormen... 

Geen jaloezie aan boord van de Twizy: bestuurder en passagier zitten even comfortabel. Bovendien zijn er diverse opties voor comfort. Sommige mensen 
hebben liever een zo open mogelijke auto, terwijl anderen juist wat meer beslotenheid willen. Daarom biedt de Twizy optioneel switchblade deuren* of 
een isolatiedeken voor bestuurder en passagier. Voor zoveel mogelijk licht en vrij uitzicht rondom kun je kiezen voor het optionele panoramisch dak*. Ook 
optioneel is de praktische handsfree Bluetooth®-kit met lcd-display. Hiermee kun je inkomende gesprekken op je telefoon beantwoorden, een nummer uit 
je telefoonlijst kiezen en naar je favoriete muziek luisteren. Met de Twizy blijf je in contact met de wereld om je heen. 

* Raadpleeg de prijslijst voor de beschikbaarheid per uitrustingsniveau



... beweeg, leef! 

Dankzij de 60 liter bergruimte heb je je handen vrij. In de twee handschoenenvakken op het dashboard past veel meer dan alleen een paar handschoenen: 
je smart-phone, zonnebril, concertkaartjes en andere persoonlijke eigendommen ... De passagiersstoel kun je omdraaien om een afsluitbare bergruimte 
te maken. In de opbergnetten* passen spulletjes die anders maar rondslingeren. En voor de wekelijkse boodschappen is er een speciale tas* van 50 liter,  
die je op de passagiersstoel kunt bevestigen. Flexibeler kan haast niet.

* Als accessoire leverbaar





Kleurenpalet De carrosseriekleuren van de Twizy

Ambiances De ambiances van het interieur van de Twizy

Afmetingen De inhoud en maten van de Twizy

Accessoires De accessoires die uw stijl ondertekenen



LIFE

Customization

De Twizy Life straalt de essentie van de Twizy uit: souplesse, dynamiek en veiligheid. Maar het is vooral een ontwerp dat voor zichzelf spreekt.  
De Twizy Life is helemaal aan te passen aan je wensen ... van heel sober tot uitbundig. De Twizy van je dromen bestáát. 
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* metaallak
1 op Intens zijn de Energy Gates optioneel alleen leverbaar in Noir Étoilé

Blanc NoirGris (standaard) Noir

Bleu Caraïbes

Noir Étoilé*

Rouge Filament

Blanc Neige*

Noir Étoilé*,1 Blanc Neige* Rouge Filament Bleu Caraïbes

Energy gates

Wieldoppen en lichtmetalen wielen

Kleurenpalet1

2

3
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 * Metaallak
 ** Kleur buitenspiegels is afhankelijk 

van de gekozen exterieurkleur  
*** Lichtmetalen wieln alleen 

beschikbaar als accessoire
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INTENS

Customization

Energy gates en lichtmetalen wielen

Noir Étoilé*

Noir Étoilé*

Blanc Neige*

Blanc Neige*

Rouge Filament

Rouge Filament

Bleu Caraïbes

Bleu Caraïbes

Noir Étoilé*

Noir

Blanc Neige*

Noir

Bleu Caraïbes

Blauw

Rouge Filament

Oranje

Carrosserie en buitenspiegels

De Twizy Intens straalt moderniteit uit tot in de kleinste details: carbon decoratie decoratie op het dak en het handschoenenvak, metallic lak voor een elektriserend uiterlijk en 
fonkelende aluminium wielen. Personaliseer je Twizy in twee delen: kies de kleur van de carrosserie, de bekleding en de spiegels en vervolgens het dak en de wielen. 
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Ambiance
Ontdek hier de elementen in het interieur die je naar eigen smaak kunt aanpassen 
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Dashboard in Noir (standaard) Dashboard in Blanc (optioneel) Stoelframe in Blanc (optioneel)Stoelframe in Noir (standaard) 

Standaard interieur

 Life en Intens

Interieur customization 
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Afmetingen

VOLUME OPBERGRUIMTEN (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Volume bagageruimte 31
Volume opbergruimte links 3,5
Volume opbergruimte rechts 5

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 1 686
B Totale lengte 2 338
C Overhang voor 3 13
D Overhang achter 3 39
E Spoorbreedte voor 1 094
F Spoorbreedte achter 1 080

G
Totale breedte incl spatborden voor 
Totale breedte incl spatborden achter 
 Totale breedte  incl buitenspiegels / incl switchblade deuren

1 237 
1 232 

1 381 / 1 396
H Totale hoogte 1 454
H1 Totale hoogte met geopende switchblade deuren min/max 1 818 / 1 980
K Grondspeling 120
L Lengte verschuifbaarheid van de voorstoel 200
P Lengte tussen zitvlak en plafond voor (24°) 908
Q Lengte tussen zitvlak en plafond achter (21°) 843



BATTERIE

FLUENCE Z.E. KANGOO Z.E.

SERVICE

PRISE PILE

TWIZY

ZOÉ PREVIEW

QUICKDROP   NETTOYAGE SOUS CAISSE QUICKDROP

AUTONOMIE

BORNE CHARGE STANDARD BORNE CHARGE RAPIDE

VÉHICULE INODORE

BATTERIE SEULE 

VÉHICULE SILENCIEUXVÉHICULE ÉLECTRIQUE GÉNÉRIQUE

WALL BOX

ROULING
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BATTERIE

FLUENCE Z.E. KANGOO Z.E.

SERVICE

PRISE PILE

TWIZY

ZOÉ PREVIEW

QUICKDROP   NETTOYAGE SOUS CAISSE QUICKDROP

AUTONOMIE

BORNE CHARGE STANDARD BORNE CHARGE RAPIDE

VÉHICULE INODORE

BATTERIE SEULE 

VÉHICULE SILENCIEUXVÉHICULE ÉLECTRIQUE GÉNÉRIQUE

WALL BOX

ROULING

Z.E. BOX

(1) Tijdens gebruik, met uitzondering van slijtage-onderdelen.

Het opladen is heel simpel
Dankzij de diverse oplaadsystemen die beschikbaar zijn voor de Twizy. Voor het thuis opladen met een wallbox moet een gekwalificeerde 
vakman eerst de juiste apparatuur installeren. Daarom heeft Renault een productaanbod samengesteld met leveranciers die voldoen 
aan de norm 'Z.E. Ready'. Dat biedt je de garantie dat het opladen veilig en op de juiste manier plaatsvindt.

Profiteer van een complete service
Pechhulp 24 uur per dag, zeven dagen per week, inclusief hulp bij een lege batterij, een mobiliteitsoplossing voor lange afstanden, verlenging 
van de garantieperiode en onderhoudscontracten. Alles om het gebruik van een elektrische auto zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Nieuw rijplezier!
Maak kennis met alle pluspunten en services van het Renault Z.E.-gamma: auto’s die 100% elektrisch,  
100% intelligent, 100% online en 100% plezier zijn met 0% uitstoot(1). Kies het model dat het best bij je past en personaliseer dat met 
opties en accessoires.

Kies voor het kopen of huren van de batterij de optie die het best bij je past
Kies voor de opties die het best bij je past: de batterij kopen of huren. Bij batterijhuur is het maandbedrag 
afhankelijk van je jaarkilometrage en de looptijd van het gewenste contract. Het huurcontract voor de batterij van  
de Renault Twizy garandeert dat je altijd een goed werkend exemplaar hebt met voldoende capaciteit, namelijk altijd meer dan 75% 
van de originele capaciteit.



Renault belooft

 - Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld.

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze.

 - Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang.

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de 

gefactureerde prijs komt overeen met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd.

 - Dit geeft de garantie dat er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van My Renault.

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze WiFi.





De Twizy heeft alles om je te beschermen. Het door Renault Sport ontwikkelde buizenframe beschermt je in het geval van een botsing en zijn vier 
schijfremmen bieden échte actieve veiligheid. In combinatie met zijn unieke draaicirkel is de Twizy niet alleen een leuke, maar ook een snel reagerende 
auto. Met een ongekende passieve veiligheid voor een zó eenvoudig te besturen voertuig: een vierpuntsgordel en een airbag voor de bestuurder.  
De Twizy zit vol technologie, maar is optioneel ook te voorzien van parkeersensoren achter. Hiermee kun je veilig en zonder krassen je Twizy op een piepklein 
plekje parkeren. Het leven in de stad is beter wanneer je je er veilig voelt. 

Veiligheid

Airbag Vierpuntsgordel



Schijfremmen Parkeersensoren achterBoosterzitje voor kinderen 



Renault TWIZY

Plug into the positive energy




