
Renault
nIeuWe

accessoires
tWInGO

MY RENAULT
uw auto in topvorm,  
het hele jaar door !

My Renault verwent je!
Schrijf je gratis in op  
my.renault.be

je persoonlijk onderhoudsboekje
Met de online agenda kun je al je onderhoudsafspraken makkelijk op voorhand inplannen. In 
functie van je kilometerstand laat My Renault je immers weten wanneer het bijvoorbeeld tijd is 
voor je volgende onderhoudsbeurt of wanneer je een onderdeel moet laten nakijken.

tips, kortingen & cadeautjes
My Renault is synoniem voor voordelen op maat die perfect aansluiten bij je persoonlijk profiel en dat van 
je wagen.  Je ontvangt tal van aanbiedingen op werkplaatsinterventies, onderdelen, accessoires, …  alles 
gebaseerd op de leeftijd en de huidige kilometerstand van je auto.

je persoonlijk magazine
Een blik achter onze schermen, weetjes over de werking van je wagen, verhalen van Renault-fans,… 
Als het iets te maken heeft met Renault, dan lees je het als eerste op je portaal. 
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn 
streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele 
wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Renault-verdelers 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 je plaatselijke Renault-verdeler 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. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk 
middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault. FEBRUARI 2022.

renault.be



De Renault-accessoires, die speciaal voor je Nieuwe Renault Twingo  
zijn ontworpen, maken van elke rit een ronduit unieke ervaring.
Nog innovatiever, nog veiliger en nog intuïtiever: zij maken je leven 
gemakkelijk en je kunt volop genieten.
Klaar om intense ervaringen te beleven?

Zorg voor jezelf!



veeleisendheid  
heeft stijl

1. twingo-deurdrempels vooraan 
De kleurrijke deurdrempels met Twingo 
logo stemmen helemaal overeen met de 
specifieke kleur van je voertuig en voldoen 
zodoende aan je gevoel voor esthetiek. 
Meer dan enkel een detail, zij zijn een 
teken van verfijning die je originaliteit nog 
maar eens in de verf zet. Set van twee 
deurdrempels (rechts en links). 
82 01 721 845 (Mangogeel) 
82 01 721 844 (Vlamrood) 
82 01 721 846 (Drageeblauw) 
82 01 721 843 (Kristalwit)

2.   verchroomde buitenspiegelkappen  
Voeg een stijlvolle en persoonlijke toets 
aan je voertuig. Win aan elegantie met  
de verchroomde afwerking. 
82 01 510 396
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design - interieur

buitendesign

1. lichtmetalen velg 15” argos 
40 30 055 04R (vooraan) 
40 30 006 84R (achteraan)

2. lichtmetalen velg 16” Monega  
40 30 093 45R (vooraan) 
40 30 025 73R (achteraan)

3. velg 15” Zwart briljant  
met vlamrode bies 
82 01 564 416

4. antidiefstal slotbouten 
Set bestaande uit 4 antidiefstal 
slotbouten en een 17-sleutel voor 
aluminium velgen.  
In hoge weerstandsstaal.  
Afmetingen: M 14 x 11,5. 
77 11 239 101 
Bestaat ook in het zwart: 
82 01 724 183

design - velgen
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Nieuwe Renault Twingo en jij, dat is liefde die blijft duren. Hiervoor kies 
je de stijl van je Twingo uiteraard met zorg uit, zowel voor het interieur 
als voor het uiterlijk van je voertuig. Stedelijk elegant en karaktervol, 
zijn designuitrustingen klaren telkens weer je dagelijkse leven op, 
inspireren je en maken je trots. Het Twingo-gamma voldoet aan al je 
eisen, alles wat je uniek maakt.



Maak je het dagelijks leven makkelijker.Of 
het er nu om gaat de oorspronkelijke staat 
en esthetiek van je voertuig te bewaren, je 
gekste vrijetijdsbestedingen te beleven of 
in alle gemoedsrust rond te reizen, al wat 
je comfort nog beter kan garanderen, is 
in de catalogus van Twingo-accessoires 
aanwezig. Je hebt haar design niet kunnen 
weerstaan en nu opent haar praktische 
ingesteldheid een wereld vol mogelijkheden.

buitengewoon 
praktisch

1. harde dakkoffer 
Vergroot het laadvolume van je voertuig en 
reis compromisloos! Handig, robuust en zeer 
elegant, deze dakkoffer heeft alles om je te 
bekoren. Dankzij het slot zitten al je spullen 
veilig opgeborgen. 
Kleur: hoogglans zwart. 380 liter. 
77 11 785 585

2. aluminium dakstaven QuickFix 
Ideaal voor het bevestigen van een skidrager 
of dakkoffer om het draagvermogen van je 
Nieuwe Renault Twingo te verhogen.  
Deze door Renault ontworpen dakstaven 
voldoen aan de strengste veiligheids-  
en weerstandsnormen. 
Set van 2 dakstaven. 
82 01 404 053

3. skidrager 4 paar / 2 snowboards 
77 11 940 000

transport
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De bevestigingsclips staan bovendien borg 
voor de nodige veiligheid bij het gebruik van 
de pedalen.

een extra 
vleugje 
verfijning

1. premium tapijt in textiel 
82 01 721 137 (rood) 
82 01 723 560 (mangogeel) 
82 01 723 562 (grijs)

2. rubberen tapijt 
82 01 379 991

bescherming van het interieur
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Het kofferinrichtingpack bevat:

1. plooibare opbergbox 
Twee vakken met versterkte bodem en een 
zijvak in elk compartiment. Afmetingen 
uitgevouwen: 32 x 26 x 50 cm. Afmetingen 
opgevouwen: 32 x 25 x 5 cm. De afbeelding 
bevat de opbergbox en het moduleerbare 
kofferorganisatiesysteem. 
77 11 757 213

2. moduleerbare kofferorganisatiesysteem 
Moduleerbaar opbergaccessoire dat 
bagages en voorwerpen tijdens de rit 
perfect op hun plaats houdt. Aan de 
koffervloer te bevestigen met behulp van 
een klittenband. Carbonkleur. 
82 01 585 488

3. koffertapijt 
In textiel. Voorzien van het Twingo-logo. 
82 01 476 015

kofferinrichting
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4. rokersset 
Onmisbaar als je je wagen netjes wilt 
houden. De uitneembare beker kan als 
asbak of als opberging dienen.  
Bevat een beker en een aansteker. 
82 01 375 535

5. handstofzuiger 
Dankzij het mondstuk dat je in 10 standen 
kunt draaien en zijn ingebouwde verlengstuk 
kun je probleemloos moeilijk toegankelijke 
plekjes schoonmaken. Zijn cyclonische 
actie en dubbel filtersysteem zorgt voor 
een optimale zuigkracht. Autonomie 
van 30 minuten met de mogelijkheid 
om de autonomie te verlengen met de 
12V adapter die je gemakkelijk op de 
sigarettenaansteker aansluit. 
77 11 756 900

6. reiskoffiemachine 
Steek simpelweg de stekker in de 12V 
sigarettenaansteker-aansluiting, voeg koud 
water toe en een espresso pod. Druk daarna 
op de knop, de druk stijgt en het water 
warmt op. Na 3 bips is je espresso klaar. 
77 11 731 840 
77 11 731 929  (Handpresso navulverpakking  

koffiecapsules – 25 stuks)

1. armsteun vooraan 
Voor meer rijcomfort tijdens je rit en biedt je ook 
extra opbergruimte. 
77 11 731 649 (zwart kunstleer) 
77 11 731 650 (zwarte stof) 

2. car organizer 
Met de Car Organizer van Renault krijgt elk 
voorwerp een plekje. Je kunt hem bevestigen 
aan de achterzijde van de bestuurders- en/of 
passagierszetel en met haakjes onderaan de 
zetel vastmaken. 
77 11 650 222

3. zonwering 
De verduisterende zonwering verbetert het 
dagelijkse comfort aan boord en biedt optimale 
bescherming tegen zonnestralen.  
82 01 497 086  (set voor zijruiten en achterruit)

leven aan boord
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Beleef nog meer emoties aan boord met onze uitstekende  
multimedia-oplossingen.  Zo wordt elke rit een intense belevenis!

multimedia- 
ervaring



1. 3-in-1 oplaadkabel  
Met deze kabel kun je je telefoon  
opladen of gegevens synchroniseren.  
Compatibel met iOS, Android, type C. 
Kabellengte: 1,5 m. 
77 11 757 722

2. handsfree kit Bluetooth JaBRa 
Automatische pairing. Mogelijkheid om 
simultaan twee telefoons aan te sluiten. 
Stemherkenning. Autonomie van 6 maanden in 
lage verbruiksmodus. 
77 11 555 827

3. smartphonehouder met inductielader 
Klein en discreet. Dankzij zijn magneet kun je je 
smartphone met een enkele handbeweging aan 
de ventilatieroosters van je voertuig bevestigen. 
Als je telefoon draadloos kan opladen (Qi) of 
is voorzien van een compatibele cover, zal de 
smartphonehouder je toestel ook automatisch 
opladen door eenvoudig contact. 
77 11 940 323 (op ventilatierooster) 
77 11 940 324 (met zuignap) 
 
Ook verkrijgbaar: 
Smartphonehouder zonder inductielader (Qi) 
77 11 784 774 (op ventilatierooster) 
77 11 784 775 (met zuignap)

telefoon
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4.   navigatiesysteem tomtom StaRt 42 
Vereenvoudig en optimaliseer je ritten! 
Met dit systeem voorzien van een  4,3 duim 
multi-aanraakscherm neem je altijd de 
juiste weg. Je bespaart kostbare tijd en  
je kunt je aandacht op de baan houden. 
Easy-Port bevestiging met ingebouwde 
zuignap. Lifetime maps 23 landen.  
7711757563

5.   Focal Music Premium 4.1 speakerpack 
High fidelity aan boord en HIFI Premium 
luistergenot! Dit pack met vier speakers en 
in totaal 400W subwoofer is dé referentie 
inzake on-board geluidssystemen. 
Klankfinesse, helderheid en kracht… 
Neem je favoriete muziek mee op de baan  
en geniet van de mooiste klankervaring! 
77 11 578 133

navigatie

audio
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rij in alle 
gemoedsrust

Reis overal met een gerust hart. Duurzaam, ontworpen om je veiligheid 
te waarborgen en gebruiksvriendelijk, de speciaal door Renault voor 
je Nieuwe Renault Twingo ontwikkelde accessoires staan in alle 
omstandigheden garant voor je gemoedsrust.

rijhulpsystemen

3. parkeerhulp 
Vergemakkelijkt het manoeuvreren en 
detecteert hindernissen die je voertuig  
zou kunnen raken. 
82 01 537 455 (achteraan)

4. Coyote Mini 
De Coyote Mini geeft de komende radars 
binnen een afstand van 30 km weer. 
Geeft het type verkeersstoring aan 
(file, stilstaand voertuig…) en geeft ook 
uitleg over wat er in de tegengestelde 
richting gaande is. Is ook uitgerust met 
een slaperigheidsalarm (geeft gewoon 
aan dat de bestuurder tijdens een lange 
rit niet is gestopt). Gaat ook van 2G over 
naar 3G en is uitgerust met Bluetooth die 
de waarschuwingen doorsluist van de 
ingebouwde luidspreker naar de radio. 
77 11 756 911

1. alarmsysteem easyCan Classic 
Vermindert doeltreffend het risico op 
diefstal van je voertuig en van voorwerpen 
in de passagiersruimte. Voorzien van een 
anti-liftbeveiliging, en perimetrische en 
volumetrische detectie die elke poging tot 
het openen van de portieren of inbraak of 
bewegingen in de laadzone opvangt. Norm AL1. 
77 11 208 454

2. dashcam nextbase 112 
Dankzij een magnetische bevestiging 
gealimenteerd “Click&Go”, snel te plaatsen 
en makkelijk te transporteren wanneer u 
uw wagen verlaat. HD resolutie 720p en 
zichtbaarheidshoek van 120°.  
77 11 785 403

bewaking



kiezen voor 
sereniteit

Om in alle gemoedsrust te rijden volstaat het te beschikken over 
het juiste voertuig en de juiste accessoires. Met ons assortiment 
kinderzitjes bied je je kinderen al het nodige comfort zonder in te 
boeten aan veiligheid.

1. kinderzitje SIROna S I-size  
Het Sirona S I-size- kinderzitje voldoet aan 
de nieuwe Europese norm voor “I-size”-
autozitjes. De nieuwe I-size-norm stelt 
dat kinderen van 15 maanden en jonger 
achterwaarts gericht moeten reizen. 
77 11 650 318
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