Νέο

Renault TWINGO

Η επιτομή της κομψότητας

Εξαιρετικό design
Το νέο Renault TWINGO είναι πανέμορφο.
Το επανασχεδιασμένο μπροστινό μέρος και η νέα
μάσκα με τις εισαγωγές αέρα και τις χαρακτηριστικές
λεπτομέρειες χρωμίου, είναι μερικά από τα στοιχεία
που τονίζουν αισθητικά το δυναμισμό και την
κομψότητα του αυτοκινήτου.
Τα φωτιστικά σώματα περιλαμβάνουν πλέον και
φώτα ημέρας τεχνολογίας LED που κάνουν την
εμφάνιση του εμπρός μέρους, πιο χαρακτηριστική
από ποτέ.
Το εμβληματικό αυτό αυτοκίνητο πόλης ξεχωρίζει και
σας γοητεύει χάρη στα πολλά πλεονεκτήματά του.

Κάντε την έκπληξη!
Το νέο Renault TWINGO διατίθεται με μεγάλη
ποικιλία εξωτερικών χρωμάτων, διακοσμητικά
αυτοκόλλητα και επιλογές εξατομίκευσης που
ταιριάζουν με την αισθητική και το προσωπικό
σας στυλ.
Ζωηρό, ευχάριστο και ξεχωριστό, το νέο TWINGO
παραμένει κομψό σε κάθε περίσταση.

Σημασία
στη λεπτομέρεια
Επειδή κάθε λεπτομέρεια μετράει, το νέο Renault
TWINGO ξεχωρίζει και εσωτερικά.
Επανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα, νέες
αποχρώσεις και υλικά και νέες επενδύσεις
καθισμάτων με δυνατότητα προσωπικής
διαμόρφωσης σε συνδυασμούς συνθετικού
TEP/υφάσματος.
Ένα καθαρόαιμο όχημα πόλης που φτιάχνει την
καθημερινή σας διάθεση.

Μοναδική ευελιξία

Μοναδική ευελιξία
Κινηθείτε με άνεση παντού!
Εξαιρετικά ευέλικτο, με ακτίνα κύκλου στροφής
μόλις 4,3 μέτρα, το νέο Renault TWINGO είναι ικανό
να κινηθεί παντού με απίστευτη άνεση.
Χάρη στην κάμερα οπισθοπορείας που διαθέτει
κάνει τη διαδικασία του παρκαρίσματος παιχνίδι.

Ηχοσύστημα Connect R & GO με δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογών smartphone.

Απλό και εύχρηστο
Ανακαλύψτε πως το νέο Renault TWINGO κάνει
πιο εύκολη την καθημερινότητά σας!
Το Core Audio Display* με την οθόνη αφής των 7’’, σας
δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας των προσωπικών
σας εφαρμογών με τη βοήθεια των λογισμικών
Android Auto™** και Apple CarPlay™**.
Μπορείτε επίσης να απολαύσετε το σύστημα
R & GO. Ένα δικτυωμένο ηχοσύστημα πολυμέσων
που περιλαμβάνει δικές του εφαρμογές και
ενσωματωμένη λειτουργία υποστήριξης
smartphone.
Με το νέο Renault TWINGO, το smartphone σας
μετατρέπεται στον καλύτερο συνοδηγό!
* Στάνταρ στις εκδόσεις EXCITE και INTENS
Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.
**Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

Core Audio Display με οθόνη πολυμέσων 7’’, συμβατό με λογισμικό Android Auto™ και Apple CarPlay™.

Ας κάνουμε
πιο εύκολη την
καθημερινότητά μας
Εντελώς επίπεδο πάτωμα χώρου αποσκευών,
2,31 μέτρα ωφέλιμο μήκος και πληθώρα έξυπνων
αποθηκευτικών λύσεων…
Στο νέο Renault TWINGO χωρούν τα πάντα!
Για να διευκολύνετε την καθημερινότητά σας, κάθε
λεπτομέρεια έχει μελετηθεί προσεκτικά.
Μετακινείστε συχνά; Το πορτμπαγκάζ ανοίγει με
ένα κλικ! Ψάχνετε μία θέση για το smartphone σας;
Η κεντρική κονσόλα έχει επανασχεδιαστεί για αυτόν
ακριβώς το λόγο.
Το νέο Renault TWINGO κατασκευάστηκε με σκοπό
να ικανοποιήσει κάθε σας ανάγκη.

Αισθητήρες πάρκινγκ πίσω

Ιδανικό για την πόλη
Εκμεταλλευθείτε τεχνολογίες που διευκολύνουν
την κυκλοφορία στην πόλη. Παρκάρετε στην
πρώτη διαθέσιμη θέση με τη βοήθεια της κάμερας
οπισθοπορείας. Αισθανθείτε απόλυτη ασφάλεια
στον αυτοκινητόδρομο, χάρη στο σύστημα
προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας. Με
το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα
ξεκινήστε με την ίδια ευκολία όπως και στην ευθεία.
Το νέο Renault TWINGO είναι ένας πραγματικός
βοηθός των καθημερινών σας μετακινήσεων
Ειδοποίηση ακούσιας αλλαγής λωρίδας

στην πόλη.

Carlab
Χρωματολόγιο

Εσωτερική σχεδίαση
Εξατομίκευση
Ζάντες και αυτοκόλλητα
Αξεσουάρ

Χρωματολόγιο
Λευκό Crystal (TE)

Μπλε Dragee (OV)

Κίτρινο Mango (TE)

Πράσινο Αcqua (OV)

Γκρι Cosmic (TE)

Μαύρο Etoile (TE)

Λευκό Quartz (*)

Κόκκινο Flamme (*)

OV: Μη μεταλλικό χρώμα

TE: Μεταλλικό χρώμα

*: Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας

Τα χρώματα ενδέχεται να μην αναπαριστώνται ακριβώς στις φωτογραφίες

Εσωτερική σχεδίαση

Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

IN-TOUCH
Ασφάλεια
• ABS, ESP, ASR
• Yποβοήθηση σε απότομο φρενάρισμα (AFU)
• Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα
• Σύστημα αντιστάθμισης ισχυρών
πλευρικών ανέμων
• Μετωπικοί & πλευρικοί αερόσακοι οδηγού
και συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης
του συνοδηγού)
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
• Κιτ επισκευής ελαστικού

Άνεση
• Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό
• Air condition
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
(λειτουργία με ένα πάτημα για τον οδηγό)
• Χειριστήρια στο τιμόνι
• Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος τιμόνι
• Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού
• Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε μαύρο
χρώμα με άσπρες διακοσμητικές γραμμές
Οδήγηση
• Περιοριστής ταχύτητας
• Υπολογιστής ταξιδιού
• Σύστημα ανάκτησης ενέργειας
κατά την επιβράδυνση

Ηχοσύστημα-Πολυμέσα
• Ηχοσύστημα Radio Connect R & GO*
με υποστήριξη τηλεφώνου και χειριστήρια
στο τιμόνι
• USB στην κεντρική κονσόλα

Προαιρετικός εξοπλισμός
• Προβολείς ομίχλης

Εσωτερικός σχεδιασμός
• Εσωτερική επένδυση θυρών σε μαύρο χρώμα
• "Golf Ball" διακοσμητικά πλαίσια στο ταμπλό,
στους εμπρός αεραγωγούς και στο τιμόνι σε
λευκό χρώμα
• Αποθηκευτικός χώρος στις εμπρός θύρες
με δυνατότητα αποθήκευσης φιάλης 1.5lt
• Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού
Εξωτερικός σχεδιασμός
• Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
• Πλαϊνά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα
• Τάσια 15” ασημί Μakao
*Η συσκευή του smartphone δεν παρέχεται με το αυτοκίνητο

Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

EXCITE (IN-TOUCH+)
Άνεση
• Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε γκρι
σκούρο χρώμα με διακοσμητική λωρίδα
σε χρώμα γκρι ανοικτό
• Πλήρως αναδιπλούμενη και διαιρούμενη (50:50)
πίσω σειρά καθισμάτων
Οδήγηση
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
Ηχοσύστημα-Πολυμέσα
• Core Audio Display με οθόνη αφής 7’’.
Συνδεσιμότητα με Smartphone, Android Auto™*
και Apple CarPlay™*

Εσωτερικός σχεδιασμός
• Ιβουάρ χρώμα σε διακοσμητικό πλαίσιο στο
ταμπλό, στους εμπρός αεραγωγούς καθώς και
στο τιμόνι.
• Εσωτερική επένδυση θυρών
σε μαύρο & λευκό χρώμα
• Δερμάτινο τιμόνι
Εξωτερικός σχεδιασμός
• Προβολείς ομίχλης
• Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές θυρών
στο χρώμα του αμαξώματος
• Τάσια 15” δίχρωμα ασημί/μαύρα Vegas

Προαιρετικός εξοπλισμός
• Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας με
χειριστήρια στο τιμόνι
• Safety Pack: Ρυθμιστής και περιοριστής
ταχύτητας, χειριστήρια στο τιμόνι &
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας
(LDW)
• Κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος
• Μαύρο χρώμα σε διακοσμητικό πλαίσιο
στο ταμπλό, στους εμπρός αεραγωγούς καθώς
και στο τιμόνι
• Υφασμάτινη οροφή με ηλεκτρικό μηχανισμό

• SIDE COSMIC: Διακοσμητικές εξωτερικές γραμμές
(άσπρες ή μαύρες) ανάλογα με το χρώμα του
αμαξώματος
• SIDE TRICOLORE: Κάθετες διακοσμητικές
εξωτερικές γραμμές (άσπρες, μπλε, κόκκινες)
• Pack Look: Φιμέ πίσω κρύσταλλα & Προβολείς
ομίχλης
• Ζάντες αλουμινίου 15” Argos
• Ζάντες αλουμινίου 15” Venetian

Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.
*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

Εσωτερική σχεδίαση

Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

INTENS (EXCITE+)
Άνεση
• TEP/Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
σε μαύρο χρώμα με διακοσμητική λωρίδα
σε χρώμα γκρι ανοικτό
Οδήγηση
• Περιοριστής- Ρυθμιστής ταχύτητας με
χειριστήρια στο τιμόνι
• Κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος

Εξωτερικός σχεδιασμός
• Πλαϊνά προστατευτικά στο χρώμα του
αμαξώματος με λωρίδα χρωμίου
• Ζάντες αλουμινίου 15” Venetian

Προαιρετικός εξοπλισμός
• Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας
(LDW)
• Υφασμάτινη οροφή με ηλεκτρικό μηχανισμό
• Μαύρο χρώμα σε διακοσμητικό πλαίσιο
στο ταμπλό, στους εμπρός αεραγωγούς
καθώς και στο τιμόνι
• Pack Comfort: Αυτόματος κλιματισμός,
Προβολείς ομίχλης & Αυτόματη λειτουργία
φώτων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων
• DECO Pack Red: TEP/Υφασμάτινη επένδυση
καθισμάτων σε χρώμα γκρι σκούρο με
διακοσμητική λωρίδα σε κόκκινο χρώμα,
διακοσμητικά πλαίσια στο ταμπλό, στους εμπρός
αεραγωγούς και στο τιμόνι, σε κόκκινο χρώμα

• DECO Pack Mango: TEP/Υφασμάτινη
επένδυση καθισμάτων σε χρώμα γκρι σκούρο
με διακοσμητική λωρίδα σε κίτρινο χρώμα,
διακοσμητικά πλαίσια στο ταμπλό, στους εμπρός
αεραγωγούς και στο τιμόνι, σε κίτρινο χρώμα
• SIDE COSMIC: Διακοσμητικές εξωτερικές γραμμές
(άσπρες ή μαύρες) ανάλογα με το χρώμα
του αμαξώματος
• SIDE TRICOLORE: Κάθετες διακοσμητικές
εξωτερικές γραμμές (άσπρες, μπλε, κόκκινες)
• Ζάντες αλουμινίου 15” Argos
• Ζάντες αλουμινίου 16” Javaquatre
• Ζάντες αλουμινίου 16” Monega

Εξατομίκευση
Τα διακοσμητικά στοιχεία της προσωπικής διαμόρφωσης του εσωτερικού περιλαμβάνουν τις επενδύσεις στο τιμόνι, την επένδυση της κεντρικής κονσόλας, τα στεφάνια των
αεραγωγών, το μοχλό των ταχυτήτων και τα σχέδια των επενδύσεων των καθισμάτων (αποκλειστικά στο επίπεδο εξοπλισμού Intens)

Εσωτερικά διακοσμητικά σε κίτρινη Mango απόχρωση (Προαιρετικά στην έκδοση Intens)
(Συνδυάζεται με τα εξωτερικά χρώματα Λευκό Crystal, Κίτρινο Mango, Γκρι Cosmic, Μαύρο Etoile και Λευκό Quartz)

Εξατομίκευση

Εσωτερικά διακοσμητικά σε κόκκινη απόχρωση (Προαιρετικά στην έκδοση Intens)
(Συνδυάζεται με τα εξωτερικά χρώματα Λευκό Crystal, Γκρι Cosmic, Μαύρο Etoile,
Κόκκινο Flamme, Πράσινο Acqua και Λευκό Quartz)

Εσωτερικά διακοσμητικά σε μαύρη απόχρωση (Προαιρετικά στις εκδόσεις Excite και
Intens) (Συνδυάζεται με τα εξωτερικά χρώματα Λευκό Crystal, Μαύρο Etoile,
Κόκκινο Flamme, Μπλε Dragee, Κίτρινο Mango, Γκρι Cosmic και Πράσινο Acqua)

Ταπετσαρίες

Υφασμάτινη επένδυση
Mαύρη με άσπρες
διακοσμητικές γραμμές

(στάνταρ στην έκδ. In-Touch)

Υφασμάτινη επένδυση
Μαύρη με γκρι ρίγα

(στάνταρ στην έκδ. Excite)

Μικτή Επένδυση
Συνθετικό/ύφασμα

(στάνταρ στην έκδ. Intens)

Μικτή Επένδυση
Συνθετικό
Κόκκινο/ύφασμα

(option στην έκδ. Intens*)

Μικτή Επένδυση
Συνθετικό
Κίτρινο Mango/ύφασμα
(option στην έκδ. Intens*)

*Οι ταπετσαρίες με μίξη Συνθετικού/Υφάσματος, περιλαμβάνονται στις επιλογές εξατομίκευσης του εσωτερικού.

Εξωτερικά διακοσμητικά αυτοκόλλητα

Πλευρικό αυτοκόλλητο Cosmic
(μαύρο ή λευκό ανάλογα με
το χρώμα του αμαξώματος)*

Πλευρικό αυτοκόλλητο Dots
(μαύρο ή λευκό ανάλογα με
το χρώμα του αμαξώματος)**

Πλευρικό αυτοκόλλητο με 3 ρίγες***

Πλευρικό αυτοκόλλητο Tricolore****

Τάσια και ζάντες

Τροχός 15” με τάσι
Makao

(στάνταρ στην έκδ. In-Touch)

Τροχός 15” με τάσι
Vegas

(στάνταρ στην έκδ. Excite)

Ζάντα αλουμινίου
15” Venetian

(στάνταρ στην εκδ. Intens,
προαιρετικά στην εκδ. Excite)

Ζάντα αλουμινίου
16” Monega

(προαιρετικά στην έκδ. Intens)

Ζάντα αλουμινίου
15’’ Argos

(προαιρετικά. στις εκδ. Excite
και Intens)

Ζάντα αλουμινίου
16’’ Juvaquatre

(προαιρετικά. στην έκδ. Intens)

*Το μαύρο αυτοκόλλητο συνδυάζεται με τα χρώματα Λευκό Crystal, Μπλε Dragee, Κίτρινο Mango, Πράσινο Acqua και Λευκό Quartz ενώ το λευκό αυτοκόλλητο με τα χρώματα Μαύρο Etoile, Κόκκινο Flamme και Γκρι Cosmic
**Το μαύρο αυτοκόλλητο συνδυάζεται με τα χρώματα Λευκό Crystal, Μπλε Dragee, Κίτρινο Mango, Πράσινο Acqua και Λευκό Quartz ενώ το λευκό αυτοκόλλητο με τα χρώματα Μαύρο Etoile, Κόκκινο Flamme και Γκρι Cosmic
***Το αυτοκόλλητο συνδυάζεται με τα χρώματα Λευκό Crystal, Κίτρινο Mango, Μαύρο Etoile και Γκρι Cosmic
****Το αυτοκόλλητο συνδυάζεται με τα χρώματα Λευκό Quartz, Κόκκινο Flamme, Μπλε Dragee και Πράσινο Acqua

Αξεσουάρ

1.

Επιλέξτε αξεσουάρ για το νέο σας TWINGO σύμφωνα
με το προσωπικό σας γούστο, αναβαθμίζοντας το στυλ
του αυτοκινήτου σας και κερδίζοντας παράλληλα σε
πρακτικότητα.

2.

3.

4.

5.

1. Δώστε το προσωπικό σας στίγμα με τα χρωμιωμένα
καλύμματα των πλευρικών καθρεπτών και μέσω
της γκάμας των διαθέσιμων ζαντών. Αυξήστε τις
δυνατότητες φόρτωσης και ξεκινήστε για το ταξίδι σας
χωρίς να σας απασχολεί πόσες αποσκευές θα πάρετε
μαζί σας: Μπαγκαζιέρα οροφής από τη Renault με
χωρητικότητα που φτάνει τα 380 λίτρα.
2. Πακέτο προστασίας αμαξώματος: προστατεύει το
αμάξωμα του νέου TWINGO από βαθουλώματα και
γρατζουνιές.
3. Επαγωγικός φορτιστής για το smartphone σας:
φορτίστε το smartphone σας χωρίς καλώδια και
φορτιστές, ακουμπώντας το απλά στην ειδική θέση
που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.
4. Κεντρικό υποβραχιόνιο: ιδανικό για περισσότερη
άνεση στην οδήγηση, προσφέρει ταυτόχρονα και έναν
επιπλέον χώρο φύλαξης μικροαντικειμένων.
5. Πακέτο μεταφοράς QuickFix: εναλλακτικά αντί
για κοτσαδόρο, η λύση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα
μεταφοράς των ποδηλάτων σας.

Ποιότητα
"Από τα αρχικά στάδια της δημιουργίας στα στούντιο design, τη γραμμή παραγωγής, μέχρι το δίκτυο
διανομής, οδηγός μας παραμένει η διαρκής αναζήτηση της ποιότητας."
Laurens van den Acker – Επικεφαλής βιομηχανικού σχεδιασμού του Ομίλου Renault

Με γνώμονα την ευελιξία

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία και μέγιστη ασφάλεια

Ιδιαίτερα προσεγμένη σχεδίαση

Επειδή οι μετακινήσεις στην πόλη είναι μερικές
φορές μία περιπέτεια, η Renault αναζητά συνεχώς
λύσεις για να απλοποιήσει τη ζωή σας και την
οδήγηση. Ευέλικτο και εύχρηστο, το νέο TWINGO
είναι η απόδειξη. Η διάταξη του κινητήρα στο πίσω
μέρος εξασφαλίζει την καλύτερη ακτίνα κύκλου
στροφής στην κατηγορία του. Το μεγάλο μεταξόνιο,
το σύστημα μεταβλητού βαθμού υποβοήθησης και
το προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη
EDC, συμβάλλουν καθοριστικά στην εξασφάλιση της
μοναδικής ευελιξίας του.

Ένα όχημα πόλης που δεν είναι καθόλου μικρό!
Το νέο TWINGO υποβάλλεται σε όλες τις φάσεις
εξέλιξής του, στις πιο εξαντλητικές δοκιμές αντοχής
κάτω από τις πλέον ακραίες συνθήκες, φροντίζοντας
να σας εξασφαλίσει μακροχρόνια αξιοπιστία και
ευχάριστη διαβίωση στο εσωτερικό του. Κάμερα
οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος
πίσω, σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής
λωρίδας, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας. Όλα τα
συστήματα υποβοήθησης οδήγησης πιστοποιούν
την επιθυμία της Renault να προσφέρει το μέγιστο
βαθμό ασφαλείας στους επιβάτες.

Συνδυάζοντας ιδανικά την τεχνογνωσία και το πάθος,
την προσοχή στη λεπτομέρεια και την αρμονία, το
νέο TWINGO αναδεικνύει τη διαρκή αναζήτηση
της αριστείας που διακρίνει όλη τη γκάμα της
μάρκας. Η νέα σχεδίασή του περιλαμβάνει υλικά
υψηλών προδιαγραφών, αποκαλύπτοντας το
προσεγμένο φινίρισμα και αποπνέοντας τη σημασία
στη λεπτομέρεια και τη λειτουργικότητα. Στοιχεία
που ξεχωρίζουν: οι νέες εισαγωγές στο καπό και το
πορτμπαγκάζ, η εργονομία των νέων χώρων φύλαξης
στην κεντρική κονσόλα, αλλά και το μοντέρνο στυλ
με την τεχνολογία που διακρίνουν το σύνολο της
κατασκευής.

Αυτοκίνητα σχεδιασμένα να αντέχουν στο χρόνο.
Το νέο TWINGO αποδεικνύει τα πλεονεκτήματά του στην κυκλοφορία της πόλης.
Εκτός από τον πάγκο δοκιμών, το όχημα υποβάλλεται σε μια σειρά πρόσθετων δοκιμών ώστε να εκτιμηθεί η αξιοπιστία του: ακραίες θερμοκρασίες
από -25°C έως +40°C, οδήγηση σε υψόμετρο έως 2.500μ., 400.000χλμ. σε δρόμους που αναπαριστούν τις συνηθισμένες συνθήκες κυκλοφορίας καθώς
και 150.000χλμ. σε πίστα, όπου δοκιμάζεται η στεγανότητα, η αντιδιαβρωτική προστασία και κόπωση των μετάλλων.
Καθημερινά, και πριν ακόμα το αυτοκίνητο βγει από τη γραμμή παραγωγής, πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι σε πάνω από 1.400 σημεία.

Ο στόχος μας: η δική σας βεβαιότητα ότι το νέο σας TWINGO θα σας παρέχει την απόλυτη εξασφάλιση,
από την στιγμή που πιάσετε το τιμόνι του, και για πολλά ακόμη χρόνια.

Service

Η Renault πάντα δίπλα σας
Είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τη ζωή σας και να
σας εξοικονομήσουμε χρόνο στη συντήρηση του δικού σας Renault.
Προσφορές και online ραντεβού, πακέτα, συμβόλαια συντήρησης,
ασφάλιση και οδική βοήθεια, εξατομικευμένο πρόγραμμα MY Renault*.
Επωφεληθείτε από τις απλές, γρήγορες και προσαρμοσμένες στις δικές
σας ανάγκες, λύσεις μας.
Τα πρώτα σας βήματα
Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
- στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο.
- στο δίκτυό μας, συνάντηση με τους εκπροσώπους πωλήσεων,
τους τεχνικούς μας στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων Διανομέων και
Επισκευαστών Renault.
Renault Service, 100% κάλυψη
Πρόληψη για κάθε απρόβλεπτο συμβάν, χάρη στην επέκταση εγγύησης,
τα ασφαλιστικά προγράμματα, την οδική βοήθεια Renault που σας
εξασφαλίζουν κάθε στιγμή.
MY Renault, ο καθημερινός σας συνοδηγός
Εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα μίας προσωπικής on line σελίδας, που
περιέχει συμβουλές, προσφορές, αποκλειστικά προνόμια, υπενθυμίσεις
προγράμματος συντήρησης και προγραμματισμένα ραντεβού.
Renault Service, απροβλημάτιστη συντήρηση
Τα πακέτα υπηρεσιών της Renault και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
σας προσφέρουν υπηρεσίες all-inclusive, προσαρμοσμένες στις δικές
σας ανάγκες.
Αξεσουάρ, το δικό σας μοναδικό Renault
Αναζητείστε στην γκάμα των αξεσουάρ, τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεστε
ώστε να κάνετε το αυτοκίνητό σας πιο ελκυστικό, πιο πρακτικό, πιο
άνετο και πιο προσωπικό.
*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Twingo,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει
καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις
προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το
συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην
είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς
λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα και τα υλικά του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν
αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε
τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.
3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).
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